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บทคัดย่อ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษา  พัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา 
และตรวจสอบคุณภาพของลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วิธีการแบ่ง
ออกเป็น  3  ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนที่  1  ศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   ได้แก่  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และหัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงาน
ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และแหล่งข้อมูลด้านสหกิจศึกษา   จากรายงานผลการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ขั้นตอนที่ 2  พัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมคือมีการประชุมร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดลักษณะการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถพัฒนาลักษณะการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น   
3  กระบวนการ  คือ กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   กระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และ
กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม  คือมีการจัดท าคู่มือการสหกิจศึกษา  และด าเนินการเผยแพร่ไปสู่การปฏิบัติเพื่อทดลองใช้ลักษณะ
ดังกล่าวไปยังนักศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  และ
สถานประกอบการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง   ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม / ความเป็นไป
ได้ในการน าลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปปฏิบัติ   โดยส ารวจความ
คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน  30 คน 

ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้  คือ  1) พบว่าสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยมี
นโยบายการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา  โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา  แต่มีเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้นที่
เข้าร่วมสหกิจศึกษา  มีผู้ดูแลสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจ านวน  1  คน  และลักษณะการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน  ระหว่าง และหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา  โดยการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานจะใช้วิธีการสอบถามขั้นตอนในการท างานจากมหาวิทยาลัยแม่ข่ายสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง  2) ในการพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบ่งเป็น  4  ด้าน 
คือ  ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา  ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  และด้านการจัดบริการอื่น ๆ  โดยจัดท าเป็นคู่มือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  3) และจากการ
ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม/เป็นไปได้ในการน าลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่าการ
จัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเหมาะสม/เป็นไปได้ในระดับมากทั้งในภาพรวมและ
ทั้งรายด้านทุกด้าน   โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) ตั้งแต่ 3.50  ขึ้นไป  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) ไม่เกิน 1.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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กิตติกรรมประกาศ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 วิจัยสถาบันฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง  จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  
ศรีแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
นายกฤตณัฐ  สัตยสุนทร  หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  นายณัฐพล  เฟ่ืองเพียร    นักวิชาการ
ศึกษารับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษา     
 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูลให้การตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบสหกิจศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารย์นิเทศ  
สหกิจศึกษา  และพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ   
 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยกองนโยบายและแผน หน่วยงานผู้สนับสนุนในการ
ทุนวิจัยสถาบัน  รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์  จิตต์การุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานวิจัยสถาบันฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาในลักษณะ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพและดียิ่งต่อไป 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคไร้พรมแดนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรวดเร็วของ
ข้อมูลข่าวสาร  การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นการศึกษาจึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  เพ่ือเป็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่
ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม    
ที่น าไปสู่การขับเคลื่อนในระดับประเทศ    ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552 -2561) 
ได้ก าหนดไว้ว่าภายในปี 2561  คนไทยยุคใหม่ต้องเป็นผู้ที่ “สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน  
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถคิด  วิเคราะห์ แก้ปัญหา
และคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์  มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย  และสามารถก้าวทันโลก” 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา .2552 : 12)  กอปรกับประกอบในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลภายใต้
การน าของ พอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดย ใช้นวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการขับเคลื่อน   

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางในจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  เพ่ิมข้ึนในเกือบทุกสาขาวิชาชีพ  โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน  คือ  การเสริม
คุณภาพบัณฑิต  ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง  ให้ตรงกั บ  ความต้องการของ
ตลาดแรงงานซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการ
ท างานทันที  ที่จบการศึกษาท าให้บัณฑิตสหกิจศึกษา  “รู้จักตน  รู้จักคน  รู้จักงาน”  อีกทั้งสหกิจ
ศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียน
ในสถานศึกษาร่วมกับ การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
เพ่ือนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานเพ่ือให้
ได้มาซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่ เป็นความต้องการของสถานประกอบการอันจะ
ส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นอีกทั้ง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท าให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และสถานประกอบการก็จะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดปี 
ดังนั้น นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะ
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สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยข้อมูลจากเอกสารสรุปผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษา 2558  เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยได้ร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยในระยะแรกอยู่ ในความดูแลของกองบริการ
การศึกษา  มีเพียงหลักสูตรที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเพียง 1 หลักสูตร  คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จากหลักสูตรทั้งหมด 58 หลักสูตรทั้ง
มหาวิทยาลัย  และต่อมาในปี พ.ศ. 2557  งานสหกิจศึกษาได้ย้ายการดูแลไปในส่วนงานของโครงการ
จัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นงานงานหนึ่งของกอง โดยมีการ
ขับเคลื่อนเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรเข้าสู่ระบบสหกิจ
ศึกษา  จนถึงในปีปัจจุบันมีหลักสูตรสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเพ่ิมเป็น 8 หลักสูตร  มีนักศึกษา
เข้าร่วมเพ่ิมขึ้นเป็น 80 คน อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  การด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยังไม่บรรลุเป้าหมายและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรทั้งในส่วนของ
จ านวนหลักสูตรที่เข้าร่วมมีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่เข้าร่วมจากหลักสูตรทั้งหมด  จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมเพียง 80 คน  บุคลากรด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยมีผู้ดูแลสหกิจศึกษาโดยเฉพาะใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพียง 1 คนเท่านั้น  ในภาพการด าเนินงานของคณะยังเป็นอาจารย์ที่เป็น
ผู้รับผิดชอบโดยส่วนใหญ่  จึงเป็นภาระงานที่เพ่ิมข้ึนของอาจารย์     

ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรในการศึกษาพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาทุกภาคส่วน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อีกทั้งเป็นแนวทางส าหรับการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ  วิชาชีพ  และความต้องการของสังคม  ซึ่งถือเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติสืบไป 
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จุดมุ่งหมายในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. พัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3. ตรวจสอบคุณภาพของลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  จะเป็นประโยชน์ท าให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสภาพการด าเนินงานสหกจศึกษาในปัจจุบัน  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และน าไปสู่การน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
   
ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในลักษณะวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ซึ่งมี
วิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมในการน าลักษณะการจัดการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปปฏิบัติ 

โดยมีขอบเขตของงานวิจัยในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  คือ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Selection) 
 2. วิธีการศึกษา  ในการศึกษาขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาหลักการ  แนวคิด  

และการด าเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาด าเนินการสนทนากลุ่มจากผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  หลังจากนั้นน าข้อมูลมาท าการสรุปสาระและวิเคราะห์
เนื้อหาโดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการสหกิจศึกษา 

 3. ระยะเวลา  ในการศึกษาขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในช่วงภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558   

 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 
 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  คือ  ผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย    ซึ่งมีคุณสมบัติคือ  เป็นผู้ที่มีความรู้  ความ
ช านาญและประสบการณ์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษามาแล้ว  จ านวน 5 คน  ซึ่งเป็นการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Selection) 

 2. วิธีการศึกษา  ในการศึกษาขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยการศึกษาความคิดเห็นจากการที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยใช้วิธีการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

 3. ระยะเวลา  ในการศึกษาขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในช่วงภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558   

 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการสห

กิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปปฏิบัติ 
 1. กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน 30  คน  ซึ่งมีคุณสมบัติ  คือ  เป็นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานสหกิจศึกษาอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า  2 ปี  ทั้งในส่วนของสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และนักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว 

 2. วิธีการศึกษา  ในการศึกษาขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยการน ารูปแบบ
ลการจัดการสกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้พัฒนาขึ้ นจากขั้นตอนที่ 2  ไป
ตรวจสอบความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ  โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     

 3. ระยะเวลา  ในการศึกษาขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในช่วงภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
1. สภาพการจัดสหกิจศึกษา  หมายถึง  ลักษณะการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่เก่ียวข้องกับนโยบายด้านสหกิจศึกษา  วิธีการด าเนินงานสหกิจศึกษา  การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ปัญหา  อุปสรรค  ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุท าให้การ
จัดการสหกิจศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ  
2. รูปแบบของการจัดการสหกิจศึกษา  หมายถึง  ลักษณะการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่แสดงถึงความ
ส าพันธ์ของกระบวนการในการประสานงานระหว่างนักศึกษา  มหาวิทยาลัย  และสถานประกอบการ 
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ
ของกระบวนการจัดการสหกิจศึกษา  4 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  หมายถึง  การด าเนินงานเกี่ยวกับการก าหนด
หลักสูตร  รายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้แก่ 
การก าหนดหลักสูตร  ก าหนดจ านวนหน่วยกิจ  และการจัดแผนการเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2 ด้านการจัดหน่วยงานหกิจศึกษา  หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างและการบริหารงานหน่วยงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบูลสงคราม  ได้แก่ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานสหกิจศึกษา  รูปแบบการ
บริหารงาน  และกลยุทธ์ทีทใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา  การจัดบุคลากร  
ทรัพยากรสนับสนุน และระบบสารสนเทศ 

2.3 ด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  หมายถึงการจัด
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
ได้แก่  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา  การจัดหางาน และการ
รับรองงานสหกิจศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  การให้
ค าปรึกษา  แกไขปัญหา  และการนิเทศงานสหกิจศึกษา การวัดและประเมินผล
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

2.4 ด้านการจัดบริการอ่ืน ๆ  ที่ต่อเนื่องจากหสกิจศึกษา  หมายถึง  การด าเนินงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการจัดการ
สหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

3. สหกิจศึกษา  (Co-operative Education: Co-op) หมายถึง  เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการ
ผสมผสาน ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่าง
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มีหลักการ และเป็นระบบเพ่ือให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยก าหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาซึ่ง
นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการ
เรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการ
การเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
4. สถานประกอบการ  หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

1. สหกิจศึกษา 
1.1 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา  
1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา  
1.3 ลักษณะงานสหกิจศึกษา   
1.4 หลักสูตรสหกิจศึกษา  
1.5 กระบวนการสหกิจศึกษา  
1.6 มาตรฐานสหกิจศึกษา 

      1.7 หลักสูตรสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. สหกิจศึกษา  : 

       สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพ่ือ

สังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) 

นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง (Work integrated Learning 

: WIL) ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 

          การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงาน (ชั่วคราว) ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ไม่

สามารถหาได้ในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจกับเหตุการณ์

ที่พบเจอและฝึกการสังเกต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการ

ด้านงานอาชีพชัดเจนมากขึ้น   นอกจากนี้กระบวนการสหกิจศึกษายังท าให้เกิดการประสานงานอย่าง

ใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  โดยมี

ประเด็นที่ส าคัญดังนี้ (ที่มา : สมาคมสหกิจศึกษาแห่งประเทศไทย. (2559). เอกสารประมวลสาระชุด

ฝึกอบรมสหกิจศึกษา.สืบค้นเมื่อวันที่  15  เมษายน 2560 , จาก https://tace.or.th 

/tace/event/14/gallery//files/%5B1%5D...pdf)   

1.1 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 

 1.1.1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะและ 
ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน 

1.1.2 เพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา 
ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 

 1.1.3 เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพบัณฑิต 
 1.1.4 ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 

     1.1.5 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่าน 
นักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา 

1.2.1  ส าหรับนักศึกษา 
        1.2.1.1   ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 

1.2.1.2 มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังฝึกสหกิจศึกษาดีขึ้น 
1.2.1.3 เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น 
1.2.1.4 เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล 
1.2.1.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
1.2.1.6 เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง 
1.2.1.7 ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา 
1.2.1.8 เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการท างานสูง 

1.2.2 ส าหรับสถานประกอบการ 
      1.2.2.1 .มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 

1.2.2.2 พนักงานประจ ามีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มากข้ึน 
1.2.2.3 ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
1.2.2.4 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 

        1.2.2.5 เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 

1.3 ลักษณะงานสหกิจศึกษา  

 1.3.1 ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หรือ 
เรียกว่า ต าแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพตามสาขาวิชาหรือผู้ช่วยนักวิชาการ  

 1.3.2 สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและสอนงาน ซึ่งเรียกว่า  
พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง (Job Supervisor) เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานส าเร็จไป
ด้วยดี  

 1.3.3 ได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ต าแหน่งงาน) ที่ชัดเจนจากสถาน 
ประกอบการ อาจเป็นงานประจ าหรืองานเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆและจะต้องเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนและต้องท าโครงงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง (งานที่มี
คุณภาพ) 
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 1.3.4 มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนของสถานประกอบการ 
ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 1.3.5 ท างานเต็มเวลา ตามระเบียบที่สถานประกอบการก าหนด และต้องปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษา (16 สัปดาห์)  
 1.3.6 นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานประกอบการหรือชุดนักศึกษาหรือ 
ให้แต่งกายสุภาพ 
 1.3.7 จะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ 
สถานประกอบการ (หากว่าไม่มีค่าตอบแทน ขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความ
สมัครใจของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในคณะฯให้การยอมรับ)  
 1.3.8 นักศึกษาจะต้องท ารายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม ในหัวข้อและ 
เนื้ อหาที่ สถานประกอบการและอาจารย์ที่ ปรึกษาสหกิจศึกษาในคณะฯร่วมกันก าหนด  
 

1.4 หลักสูตรสหกิจศึกษา 
หลักสูตรการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีกระบวนการ 

มาตรฐานการวัดและการประเมินผลที่ไม่แยกด าเนินการและใช้มาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดย

มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ คือ  

 1.4.1 เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร มีค่าหน่วยกิตไม่น้อย 
กว่า 6 หน่วยกิต 
 1.4.2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาควิชาของตนเอง  
             1.4.3 จัดภาคการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา  

    1.4.4 มีภาคการศึกษาสหกิจศึกษาเท่ากับ 1 ภาคการศึกษา  
             1.4.5 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานกับสถานประกอบการแบบเต็มเวลา  

1.4.6 มีการประเมินผลตามมาตรฐานการวัดผล มีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถวัดผล 
ได้ตรงตามความเป็นจริง และตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร A, B, C, D หรือ ผ่าน(S) และไม่
ผ่าน (U) จึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษาวิชาสหกิจศึกษาได้  

 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 11 

 
1.5.กระบวนการสหกิจศึกษา 
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการ

วางแผนการด าเนินงานให้ครอบคลุม  เพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อ นักศึกษา  อาจารย์นิเทศ  และสถานประกอบการ  โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ 
หรือ  3 กระบวนการคือ  ก่อนปฏิบัติงาน   ระหว่างปฏิบัติงาน  และภายหลังปฏิบัติงาน  โดยในแต่
ละกระบวนการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.5.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                 1.5.1.1 การก าหนดงานสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการโดยผู้นิเทศงาน ควรก าหนดลักษณะงาน รายละเอียดของงานหรือ 

โครงงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ จ านวนงานและช่วงเวลาที่ต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

พร้อมก าหนดก าลังคนที่สามารถเป็นผู้นิเทศงาน โดยคณาจารย์นิเทศอาจมีส่วนร่วมในการก าหนด

หัวข้อโครงงานได้ นอกจากนี้ สถานประกอบการควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้

นักศึกษาตามสมควร เพ่ือให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานสหกิจศึกษาสถาน

ประกอบการควรจัดหาข้อมูล อุปกรณ์/เครื่องมือ หรือที่ท างานให้นักศึกษา และควรเป็นผู้ก าหนด

โครงงานหรืองานให้นักศึกษาด้วยตนเอง 

1.5.1.2 การก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา 
สถานประกอบการควรก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา สาขาวิชาและทักษะพิเศษของ 

นักศึกษา (ถ้าต้องการ) ที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

1.5.1.3 การแจ้งความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สถานประกอบการแจ้งความต้องการรับนักศึกษาพร้อมรายละเอียดต าแหน่งงานและ 

จ านวนงานพร้อมคุณสมบัตินักศึกษา ไปยังสถานศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือให้มีเวลา

เพียงพอในการประสานงาน 

1.5.1.4  การคัดเลือกนักศึกษา 
อาจคัดเลือกจากจดหมายสมัครงาน/ประวัตินักศึกษา การสอบข้อเขียนหรือการ 

สัมภาษณ์สถานประกอบการควรจัดให้ผู้นิเทศงานได้มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา  

1.5.1.5 การแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา 
สถานประกอบการแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้สถานศึกษาทราบ 
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1.5.1.6 การประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานและนักศึกษา 

หลังจากคัดเลือกนักศึกษาได้แล้ว ก่อนเริ่มปฏิบัติงานสถานประกอบการอาจจัดให้มี 

การประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน และนักศึกษา 

1.5.2  กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
1.5.2.1  การรับรายงานตัวนักศึกษา 
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรรับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือ 

ทราบช่วงเวลาปฏิบัติงานและดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนของนักศึกษา 

1.5.2.2  การปฐมนิเทศนักศึกษา 
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาทราบ 

กฎระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งพานักศึกษาไปแนะน าและส่งตัวต่อผู้นิเทศ

งานของสถานประกอบการ ณ ฝ่ายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรแจ้งให้ผู้

นิเทศงานทราบว่า ต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการนั้นๆ 

1.5.2.3 การวางแผนการท างานระหว่างนักศึกษาและผู้นิเทศงาน 
ในสัปดาห์แรก เมื่อนักศึกษาได้รายงานตัวต่อผู้นิเทศงานแล้ว ผู้นิเทศงานควรประชุม 

กับนักศึกษาเพ่ือก าหนดแผนการท างานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งแผนการท างาน

กลับไปยังสถานศึกษาเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศได้ใช้ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษาและการ

นิเทศงาน 

1.5.2.4 การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ในกรณีที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สถานประกอบการ 

ควรปฐมนิเทศให้นักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้นักศึกษาตามความจ าเป็น 

1.5.2.5 การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  ผู้นิเทศงานอาจก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1) ให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์ 
ให้ผู้นิเทศงานหรือคณาจารย์นิเทศ 
   2) จัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกเดือน 
หรือในช่วงกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเชิญคณาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุม ณ สถาน
ประกอบการ 
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  1.5.2.6  การจัดประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  สถานประกอบการควรจัดการประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาใน

สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน โดยเชิญพนักงานในฝ่ายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ผู้บริหาร

หน่วยงานภายในของสถานประกอบการ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงงานที่

นักศึกษาปฏิบัติ หรือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ หรือคิดโครงงานต่อเนื่องหรือต่อยอดจากโครงงานเดิม 

และน าผลมาปรับปรุงการรับนักศึกษาในโอกาสต่อไป 

1.5.2.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานวิชาการ 
ผู้นิเทศงานต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานวิชาการ ตาม 

แบบประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด แล้วส่งผลการประเมินนั้นกลับไปให้สถานศึกษา นอกจากนี้ผู้

นิเทศงานควรเสนอความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และการ

ประยุกต์หรือการน าความรู้จากห้องเรียนไปใช้ในทางปฏิบัติ เพ่ือที่สถานศึกษาจะได้น าไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนต่อไป 

1.5.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
1.5.3.1 การประเมินผลสหกิจศึกษา 
สถานประกอบการควรจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

 เช่น สัมฤทธิ์ผล ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ผู้บริหารของสถานประกอบการ หัวหน้าฝ่ายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และผู้นิเทศงาน เข้าร่วมประชุม และส่งข้อมูลให้สถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการรับนักศึกษาในรุ่น

ต่อไป 

1.5.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลสหกิจศึกษา 
สถานประกอบการควรเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผลงานของนักศึกษาแต่ละรุ่นได้ถูก 

น าไปใช้ประโยชน์ และให้ผลตอบแทนต่อสถานประกอบการอย่างไร ข้อมูลนี้ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยแต่

จะท าให้สถานประกอบการเห็นประโยชน์จริงจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1.5.3.3 การประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
สถานประกอบการอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณาจารย์ประจ าคณะฯ 

เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาหรือแนวทางความร่วมมืออ่ืนๆ 
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1.6 มาตรฐานที่ส าคัญของกระบวนการสหกิจศึกษา  สามารถแบ่งได้ดังนี้   

      1.6.1 มาตรฐานสหกิจศึกษา 
  1.6.1.1 ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาได้รับ 

ข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
  1.6.1.2 ต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาก่อนไป 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  1.6.1.3 ต้องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  1.6.1.4 ต้องก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ 
โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใดได้ในช่วงปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 
  1.6.1.5 ต้องจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
และเน้นประสบการณ์การท างาน 

1.6.1.6 ต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 
1.6.1.7 ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ 

  1.6.1.8 ต้องท าความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  1.6.1.9 ต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมง 

1.6.1.10 ต้องจัดให้มีการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 
  1.6.1.11 ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และ
คณาจารย์นิเทศ  
  1.6.1.12 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประเมินและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1.6.2 มาตรฐานการนิเทศ 
  1.6.2.1 คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าคณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
       1.6.2.2 มหาวิทยาลัยต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศเข้ามา
นิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
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  1.6.2.3 คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงาน
ประวัตินักศึกษา  ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนก าหนดการนิเทศ 
  1.6.2.4 คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
  1.6.2.5 สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในคณะไปนิเทศงานขณะนักศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยพิจารณาจาก
สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
  1.6.2.6 ในการนิเทศงานต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงาน
กับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศและประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 
  1.6.2.7 คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อการนิเทศ
งานหนึ่งครั้ง 
  1.6.2.8 คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจ าเป็นของสาขาวิชา 

1.6.3 มาตรฐานนักศึกษา  โดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
1.6.3.1 นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.6.3.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
1.6.3.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ 

  1.6.3.4 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูก
ลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 1.6.3.5 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

1.6.4 มาตรฐานกิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน 
 1.6.4.1 นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือ ประจ าสัปดาห์ 
 1.6.4.2 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ช้า
กว่าสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 1.6.4.3 นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะน าให้เรียบร้อย 
 1.6.4.4 นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  1.6.4.5 คุณภาพรายงานทางวิชาการ รายงานสหกิจศึกษาต้องมีมาตรฐาน
เช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการท่ัวไป 
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  1.6.4.6 การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา นักศึกษาต้อง
น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสห
กิจศึกษา และนักศึกษาของแต่ละภาควิชา หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.6.5 มาตรฐานการวัดและประเมินผล 
  1.6.5.1 กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

  1) เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  2) ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การสอบ การท ารายงาน 

1.6.5.2 การด าเนินงาน 
  1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก 
ดีพอใช้ ต้องปรับปรุง) 
  2) การอบรมมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 
  1.6.5.3 กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้น
ประสบการณ์การท างาน 

  1) จ านวนงานพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา 
  2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดี
มาก ดีพอใช้ ต้องปรับปรุง) 
  1.6.5.4 กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 
  1) คณาจารย์ประจ าคณะฯพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก 
  2) คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการของงานไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก 
ดีพอใช้ ต้องปรับปรุง) 
  3) งานที่นักศึกษาท ามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
  1.6.5.5 กระบวนการคัดเลือกและการจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
  1) นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
  2) สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา 
  3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม 
ดีมาก ดีพอใช้ ต้องปรับปรุง) 
  4) ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าดี 
(ดีเยี่ยม ดีมาก ดีพอใช้ ต้องปรับปรุง) 
  5) เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถานศึกษาต้องประเมินความ
พร้อมของสถานประกอบการ 
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 1.6.5.6 กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  
 1) นักศึกษา : 

 1.1) ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้ 
 1.2) การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 
 1.3) ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
 1.4) การสื่อสาร และการน าเสนอผลงาน 
 1.5) ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการท างานด้วยตนเอง 
 1.6) ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

 2) การด าเนินงาน 
 2.1) ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงาน 
 2.2) มีการติดตามการนิเทศงาน 
 2.3) สถานประกอบการประเมินการติดต่อประสานงานการนิเทศงาน 
 2.4) คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 
 2.5) เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจ าเป็นของนักศึกษา 
 2.6) การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสหกิจ 

ศึกษาของนักศึกษา 
 2.7) การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 1.6.5.7 กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 1) นักศึกษา 

 1.1) คุณภาพของการน าเสนอผลงาน ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการน าเสนอ
การตอบค าถาม 
 1.2) ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

2) การด าเนินงาน ร้อยละของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะฯที่เข้าร่วมการ 
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 1.6.5.8 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                      1) นักศึกษา  
 1.1) ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการท างาน 
โดยคณะและมหาวิทยาลัยต้องชี้แจงรายละเอียด และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 
 1.2) ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
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 1.3) ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของ
นักศึกษา 
  1.4) นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเอง (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา) 

2) การด าเนินงาน 
 2.1) คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ 
 2.2) สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม 

 1.6.6  มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
1.6.6.1 มาตรฐานของสถานประกอบการ 

1) มีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
   2) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

   3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
ตลอดจนประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

1.6.6.2 การจัดบุคลากร 
1) จัดให้บุคลากรของสถานประกอบการที่มีหน้าที่เก่ียวข้องท าหน้าที่ 

ประสานงานด้านสหกิจศึกษา 
   2) มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา 

1.6.6.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร 
   1) มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของ
ลักษณะงาน 
   2) มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
   3) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

1.6.6.4 การเสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 

ก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 
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1.6.6.5 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
   1)  มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
   2) มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการ 

ด าเนินงานของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
1.6.6.6 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน 

1) นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถาน 
ประกอบการ 

2) มีการก าหนดภาระงาน หรือ หัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและเน้น 
ประสบการณ์การท างาน 

1.6.7 มาตรฐานผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา 
1.6.7.1 มาตรฐานผู้นิเทศงาน 

   1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับ
นักศึกษาหรือใกล้เคียง หรือเป็นผู้มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
   2) มีการให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   3) ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
   4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอ
ต่อสถานศึกษา และองค์กรของตนเอง 

1.6.8 มาตรฐานการวัดและการประเมินผล 
  1.6.8.1 มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ 

1.6.8.2 มีกระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 1.6.8.3 มีกระบวนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้ค าแนะน าในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงาน 
 1.6.8.4 มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 1.7.8.5 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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1.7 หลักสูตรสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

  1.7.1 สหรัฐอเมริกา จุดเริ่มตนของแนวคิดสหกิจศึกษาเกิดจากแนวคิดของ 

Herman Schneiderแหงมหาวิทยาลัย Cincinnati ในปค.ศ. 1906 หรือเรียกแนวคิดนี้วา “แผนงาน

ซินซินเนติ” เพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพมีประสทธิภาพ  

ควรมีการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและความช านาญในทักษะวิชาชีพ Schneider ไดแบง 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรออกเปน 2 กลุม ในแตละสัปดาหนักศึกษากลุมหนึ่งเรียนใน

มหาวิทยาลัยและอีกกลุมหนึ่งไปปฏิบัติงานดานวิศวกรรมที่โรงงานในทองถิ่นในลักษณะการจางงาน 

เขาพบวาการสลับการเรียนกับการท างานท าใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนในชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น  

ไดพัฒนาความรูความเขาใจและเกิดทักษะใหม ๆ ท าใหมีความมั่นใจในการเลือกอาชีพ มีศักยภาพใน

การท างาน ตอมาปค.ศ.1909มหาวิทยาลัย Northeastern ไดน าแนวคิดนี้มาใชในหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรเชนกัน ปค.ศ. 1921มหาวิทยาลัย Antioch ไดน าไปใชกับสาขาศิลปศาสตรทั้งสถาบันเพ่ือ

เตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูโลกอาชีพ ปค.ศ. 1962 จึงเกิดกองทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาขึ้น 

และปค.ศ. 1965 กฎหมายอุดมศึกษาไดใหทุนแกสถาบันที่พัฒนาโปรแกรมสหกิจศึกษา ท าใหสหกิจ

ศึกษาขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตรอยางไรก็ตามการ

ด าเนินการสหกิจศึกษายังเกิดปญหาตาง ๆเชน การจัดหางานที่เหมาะสม การถูกตอตานจากสหภาพ

แรงงานและคณาจารยความถดถอยทางเศรษฐกิจ การหารูปแบบที่เหมาะสม และระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานที่มีแนวโนมนานขึ้นตั้งแต 2, 4, 6, 10,12, และ 16 สัปดาหหรือ 1 ภาคการศึกษา  

เปน 6 เดือน หรือ 1 ป  แตการสรางประสบการณวิชาชีพในรูปแบบ สหกิจศึกษายังด าเนินการเรื่อยมา

จนถึงทุกวันนี้รวมทั้งแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง 

1.7.2 แคนาดา มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา  โดยอาศัยความรวม 

มือเรียกวา“การศึกษาแบบสหกิจศึกษา” เริ่มขึ้นเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Waterloo ในปค.ศ. 

1957 ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จนในปค.ศ. 1985 มีนักศึกษาเข

ารวมถึงประมาณ20,000 คน โดยหนึ่งในสามเปนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ภาค(16 สัปดาห) 2 ภาค หรือ 3 ภาคการท างานในหนึ่งปแคนาดาไมมีรูปแบบสห

กิจศึกษาตายตัว สวนใหญจะมีภาคการศึกษาในชั้นเรียนมากกวาภาคการท างาน (Thin Sandwich) มี

ทั้งแบบสลับ (Alternating Pattern) ภาคการศึกษากับภาคการท างาน และแบบคูขนาน (Parallel 

Pattern) ที่เรียนและท างานในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้หลักสูตรสหกิจศึกษายังมีระยะเวลาใน

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 21 

การศึกษานานกวาหลักสูตรปกติในเบื้องตน  แคนาดามีปญหาในการด าเนินงานสหกิจศึกษาอยูบางใน

เรื่องความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษา   สภาพทางภูมิศาสตรยังเปนอุปสรรคในการหางาน และตนทุน

การศึกษาท่ีมากกวาหลักสูตรปกติรอยละ 10 ปจจุบันการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาในแคนาดาประสบ

ความส าเร็จเปนอยางมาก มหาวิทยาลัย Waterloo ไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยที่เดนทางดานสหกิจ

ศึกษาของโลกแหงหนึ่ง 

1.7.3 อังกฤษ มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือ 

เรียกวา“หลักสูตรแซนดวิช” (Sandwich Course) ไดเริ่มตนครั้งแรกในปค.ศ. 1903 ที่

วิทยาลัยเทคนิค Sunderlandในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยนาวีมีทั้งปฏิบัติงาน 1 ปและ

เรียน 3 ป (หลังจากการศึกษาในชั้นปที่ 2) แบงการปฏิบัติงานเปน 2 ถึง 5 ชวง มีชวงเวลาที่แตกตาง

กันตลอดหลักสูตร ทั้งควบคุมการปฏิบัติงานโดยสถานศึกษา (College-base,University-base) และ

อุตสาหกรรม ( Industry-base) อาจารยผูสอนจะท าหนาที่ในการจัดหางาน แนะน าและประเมินผล

การปฏิบัติงาน ซึ่งแตกตางจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปญหาและอุปสรรคการด าเนินงานในชวง

แรกเกิดจากทัศนคติขององคกรผูใชบัณฑิตที่วาการเรียนรูจะอยูที่มหาวิทยาลัยแตการฝกทักษะอาชีพ

อยูที่ศูนยฝกอาชีพหรือองคกรผูใชบัณฑิตแมวาจะเห็นพองวาการฝกอาชีพมีความจ าเปนแตไมไดให

ความรวมมือกับภาครัฐมากนักแตในปจจุบันองคกรผูใชบัณฑิตในประเทศอังกฤษใหการยอมรับ

มหาวิทยาลัยที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยเฉพาะความสามารถของนักศึกษา เกี่ยวกับทักษะการ 

แกปญหาโดยน าความรูภาคทฤษฎีไปสูการปฏิบัติอยางไดผลการสื่อสารการน าเสนอการใชสารสนเทศ

ความสามารถในการท างานเปนทีม ความรับผิดชอบและท าใหไดรับการจางงานตอเนื่องหลังจากส าเร็จ 

การศึกษา 

1.7.4 เยอรมันนี  มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความรวม 

มือ 3 รูปแบบคือ (1) โปรแกรม Fachhochschulen เกิดข้ึนในปค.ศ. 1970–71 เพ่ือสรางความใกล

ชิดระหวางอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เปนการเชื่อมโยงระหวางการศึกษา

ภาคทฤษฎีไปสูการปฏิบัติโปรแกรมนี้มีหลายรูปแบบขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตร โดยรัฐบาล

สนับสนุนทุนใหแกนักศึกษาที่ไดคาตอบแทนต่ําหรือไมไดเลย สวนใหญใชระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร 4 ป 

การศึกษาแบบทวิภาค ใช เวลาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 2 ภาคการศึกษา (2) โปรแกรม

Berufsakademie เกิดขึ้นในปค.ศ. 1974 ที่สถาบัน Berufsakademie -Baden เปนการผสมผสาน
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ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริงแบบทวิภาคีที่มากกวาแบบแรก ใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

3 ป(3) โปรแกรม Gesamthocschulen เปนการฝกงานในมหาวิทยาลัย 2 ภาคการศึกษาแทนการไป

ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแตกตางจากสองแบบแรกในปจจุบันโปรแกรม Berufsakademie 

ยังคงไดรับความนิยม มีทั้งการไปปฏิบัติงานแบบสลับวันเรียนในชั้นเรียนและวันท างานในแต ละ

สัปดาหและแบบตอเนื่องในหลักสูตรเดียวกัน งานที่ปฏิบัติในองคกรผูใชบัณฑิตตองเปนงานวิจัยและ 

พัฒนา หรือโครงงาน 

1.7.5 ออสเตรเลีย มีการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยอาศัยความ 

รวมมือเรียกวา“การศึกษาแบบแซนดวิช” (Sandwich Education) เริ่มขึ้นเปนครั้งแรกในปค.ศ. 

1962–63 ที่สถาบันเทคโนโลยีFootscray และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne มี 2 รูปแบบ คือ

แซนดวิชแบบบาง(Thin Sandwiches) มีภาคการศึกษา 7 ภาคและภาคการท างาน 2 ภาคและแซนด

วิชแบบหนาหลายชั้น(Thick Sandwiches) มีภาคการศึกษา 7 ภาคและภาคการท างาน 6 ภาค มีทั้ง

นักศึกษาไปศึกษางานและเปนลูกจางในอุตสาหกรรม ปญหาที่พบในการด าเนินงานสหกิจศึกษาใน

ประเทศออสเตรเลียมีเพียงเรื่องเหตุผลและปรัชญาที่หลากหลายตามสาขาวิชาตาง ๆ ในปจจุบันยังคง

มีทั้งแบบสลับภาคการศึกษากับภาคการท างานและแบบท างานตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Swinburne ยังคงความเปนผูน าทางสหกิจศึกษาหากพิจารณาผลการจัดอันดับของ Department of 

Education, Science and Training : DESTของออสเตรเลียใน ปค.ศ. 2004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Swinburne ไดอันดับที่ 1 ในเรื่องการพัฒนาGeneric Skills ใหกับนักศึกษาซึ่งเปนทักษะในการ

ด าเนินชีวิตและการท างาน 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 ในกระบวนการด าเนินงานวิจัยเรื่องการพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการศึกษาสภาพ

การจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  คือ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Selection) โดยใช้

กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังกล่าว  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วน

ร่วมสามารถสรุปได้ดังนี้ (อ้างถึงใน  ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์ , 2555,หน้า 7-18) 

 

2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

คาสเปอร์ซัน และเบรทแบงค์ (Kasperson & Breitbank, 1974 อ้างถึงใน ทานตะวัน  อินทร์

จันทร์, 2546, หน้า 19) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนท าตนเป็นผู้

สร้างสรรค์กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาซึ่งจะบังเกิดผล คือ สามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ได้

และผลของกิจกรรมจะต้องย้อนกลับมาสู่พวกเขาเอง United Nations Research 8 Institute of 

Social Development (UNRISD)ระบุความหมายว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่อง  

1. การตัดสินใจ 2. การเข้าร่วมกิจกรรม 3. การร่วมรับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมที่เกิดจากกิจกรรม

นั้น ๆ 

สหประชาชาติ (United Nations, 1981, p. 11) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม

Participation) ไว้ว่า 

1. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

2. การเข้ามีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนา 

3. การเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา 

ลิส (Lisk,1985 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24)ได้ให้ความหมายการมีส่วน

ร่วมของประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของการเชื่อใจ

และการยอมรับตนเองเพ่ือที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งสามารถสังเกตได้

จากระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติ  ความคาดหวังและกิจกรรม

ที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน 
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เฮด แฟร์ไซลด์ และคณะ (Fairchaild, et. al., 1964 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 

2546, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของค าว่าการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามามี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันหรือการเข้ามามีส่วนติดต่อสัมพันธ์กันและอาจหมายถึงสถานการณ์ทาง

สังคมด้วยก็ได้ 

วิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย 

ไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาร่วม

คิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชนใช้ความคิด

สร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม  และสนับสนุน 

ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง (2522, หน้า 19) ได้อธิบายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและ

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ    

เพ่ือปฏิบัติ กล่าวคือ จะต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ   

เพ่ือการปฏิบัติการนั้น ๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่า

ปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่มหรือท าในนามกลุ่มนั้นกระท าผ่านองค์การ

(Organization) ดังนั้น องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าหมายถึง 

กระบวนการรัฐ การท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูป

ส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่

ก าหนดไว้ 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2528, หน้า 5) ได้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการที่

ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องโดยการใช้ความพยายามหรือทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การ

พัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. ประชาชนเข้าเก่ียวข้องในกิจกรรมการพัฒนา 

2. ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถแรงงาน 

หรือทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินและวัสดุในกิจกรรมพัฒนา 
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วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  การมี

ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่

เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วม

แบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527, หน้า 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง

น่าจะหมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม

การใช้และกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทาง

เศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและได้พัฒนาการรับรู้

และภูมิปัญญา ซึ่งแบ่งออกในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของ

ตัวเอง 

มรกต ศรีรัตนา (2535 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 5) ให้ความหมายของการมี 

ส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งใน

สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

ของกลุ่มนั้นท าให้เกิดการร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม 

พีรพล ไชยพงศ์ (2539, หน้า 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐ 

ส่งเสริม ชักน าสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม 

สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใด 

เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มสังคมศาสตร์สาธารณสุข (2525, หน้า21อ้างถึงใน ขนิษฐา ศรีนนท์, 2544, หน้า 35) 

ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การสร้างประชาธิปไตย คือ 

อ านาจแห่งการก าหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชน ในกระบวนการนี้อย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมีการ

ก าหนด วางแผนและด าเนินการในเรื่องทั้งปวงอันมีผลต่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และอนาคต

ของพวกเขาซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้อ านาจ ได้ทรัพยากรของพวกเขากลับคืนมา และนั่น

ย่อมหมายถึง กระบวนการทางประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง 
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วิลเลี่ยม (William, 1980 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์, 2550, หน้า 9) กล่าวว่า การมี 

ส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางสังคมด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional  

Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าว

เป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ท าให้เกิดความรู้สึกร่วม 

รับผิดชอบกับกลุ่มสรุปจากความหมายของการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า “การมีส่วนร่วม”

หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรือจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันเข้ามาด าเนินการนั้น 

ให้แล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีการกระท าทางสังคม (The Theory of Social Action) ของ เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี 

(2542, หน้า 15 -16) ได้อธิบายถึงการกระท าทางของมนุษย์ (Action of Human) ในลักษณะที่ 

สามารถน าไปปรับใช้ทางสังคมทั่วไป กล่าวคือ การกระท าใด ๆ ของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับความสนใจ 

และระบบค่านิยมของบุคคล 

1. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Personality) 

2. ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ (Social System) 

3. วัฒนธรรม (Culture) ในสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่และวัฒนธรรมนี้จะเป็นตัวก าหนด

เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest) และระบบ

ค่านิยมของบุคคล (Ystem of Value Orientation) 

จ านง  อดิวัฒนสิทธิ์ (2532, หน้า 60 - 63) ได้ศึกษาเรื่องการกระท าของมนุษย์ (Human 

Action) โดยให้ก าหนดความการกระท าว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่เป็นแบบเปิดและลึกลับ ซ่ึง

บุคคลผู้ท าก าหนดให้มีความหมายเป็นส่วนตัว ความเข้าใจในระบบความหมายเกิดขึ้นได้ 2 ประการ 

กล่าวคือ 

1. ความหมายส่วนตัวจากการกระท าของบุคคลหนึ่งสามารถเข้าใจได้จากการสังเกตโดยตรง 

2. มีการเข้าใจสิ่งเร้า เราสามารถแสดงความรู้สึกออกมาด้วยตัวเราเองในการให้เหตุผล ซึ่งเป็น

วัตถุประสงค์ของผู้น าหรือถ้าการกระท าของบุคคลไม่มีเหตุผลแล้วอาจจะเข้าในส่วนประกอบแห่ง

อารมณ์ที่มีการกระท าเกิดข้ึน โดยอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ ผู้สังเกต

ไม่จ าเป็น ต้องเห็นด้วยกับแนวทฤษฎีหรือจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุดหรือค่านิยมของผู้น า แต่โดยสติปัญญา
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แล้วเราอาจเข้าใจสถานการณ์และพฤติกรรมที่เก่ียวข้อง อีกนัยหนึ่งการกระท าบางอย่างเกิดข้ึนจากแรง

กระตุ้นสามารถถือได้ว่าการอธิบายที่แท้จริงของการกระท าเพราะแรงกระตุ้นจะมีอยู่ในส่วนลึกของ

จิตใจผู้กระท าและส าหรับผู้สังเกตนั้น แรงกระตุ้นเป็นพ้ืนฐานที่เหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรม 

และเวเบอร์ได้กล่าวว่า การกระท าทางสังคม 4 ขั้น คือ 

  2.1 การกระท าที่มีเหตุผลเป็นการกระท าที่ใช้วิธีการอันเหมาะสมในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

ที่เลือกไว้อย่างมีเหตุผล การกระท าดังกล่าวมุ่งไปในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

  2.2 การกระท าที่เกี่ยวกับค่านิยม เป็นการกระท าเช่นนี้มุงไปในด้านจริยธรรมและศีลธรรม

อย่างอ่ืน เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบในชีวิตทางสังคม 

  2.3 การกระท าตามประเพณี เป็นการกระท าที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยยึดแบบอย่างที่ท ากันมาใน

อดีตเป็นหลัก พฤติกรรมการกระท าตามประเพณี ที่ไม่ค านึงถึงเหตุผลลักษณะและรูปแบบของการมี

ส่วนร่วม 

แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์,2546, 

หน้า 19) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2. การมีส่วนร่วมในข้ันปฏิบัติการ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 6) กล่าวไว้คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ 

2. การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มขบวนการ ที่มุ่งสร้างพื้นฐานอ านาจจากการสร้าง 

กลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน 

3. การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการ ให้ความส าคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิดการมีส่วน

ร่วมที่ดี เน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 

4. การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความส าคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอ านาจของกลุ่ม ผลประโยชน์และชนชั้นทางสังคม 
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5. การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน

และผู้เสียเปรียบในสังคม และน ามาก าหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ 

สุธี ศรสวรรค์ (2538, หน้า 37 -38) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 แบบ 

ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมประชุม 

2. การมีส่วนร่วมออกเงิน 

3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 

4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 

5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 

6. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 

7. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 

8. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบการ 

9. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 

10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 

แชพิน (Chapinอ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ์, 2544, หน้า 21) ได้ท าการศึกษาแบบของการมี 

ส่วนร่วมและแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมร่วมประชุม 

2. การมีส่วนร่วมออกเงิน 

3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 

4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์(Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์, 2550, 

หน้า 21 -22) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 

คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม 

ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน

ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 
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3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วยผลประโยชน์

ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบการ

ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

2.2 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2528, หน้า 94 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546, หน้า 20) 

ได้ให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และพิจารณาแนวทางแก้ไข 

2. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไข และวางแผนหรือโครงการแก้ไขปัญหา 

3. การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามแผนและโครงการที่วางไว้ 

4. การรับประโยชน์จากโครงการ 

5. การประเมินผลโครงการ 

ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2526, หน้า 16) ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมไว้ 5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นก าหนดความต้องการ 

2. ขั้นวางแผนด าเนินการ 

3. ขั้นตัดสินใจ 

4. ขั้นด าเนินการ 

5. ขั้นติดตามผลงาน 

นอกจากนี้ ยังได้แบ่งลักษณะการเข้าร่วมไว้อีก เป็นการร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมออกแรง ร่วมออกเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, หน้า 10) ได้แบ่งข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 4 

ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
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จอนห์ และอัฟฮอฟ (Jonh & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546, หน้า 

21)ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ว่าควรท าอะไร) 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน

ทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ

ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2542 , หน้า50) กล่าวว่า ทฤษฏีพัฒนาองค์การ (Organization 

Development) หรือโอดี (OD) มีวัตถุประสงค์ท่ัว ๆ ไปเพื่อที่จะเพ่ิมความสามารถขององค์การในการ

แก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ โดยเน้นการปรับปรุงและปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ เน้นการ

ร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งการพัฒนาองค์การ มีข้ันตอน 4 ขั้นตอน คือ 

1. ค้นหาสาเหตุของปัญญา (Diagnostic) 

2. ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (Action -Planning) 

3. การปฏิบัติการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ (Implementing) 

4. ขั้นประเมินผล (Evaluating) 

     2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

รีดเดอร์ (Reeder, 1963 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 26) ได้สรุปปัจจัย 

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล 

เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง 

2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ 

มาตรฐานคุมค่าของตนเอง 

3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมป้องกันและรักษาเป้าหมายตน 

4. ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางครั้งมีรากฐานมา

จากประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา 
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5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้อง

ประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน 

6. การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตนเองสมควรกระท า

เช่นนั้น 

7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูกบังคับให้ท า 

8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบกระท าอยู่ 

ในสถานการณ์นั้น ๆ 

9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม 

โดยเฉพาะในทางที่เก่ียวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอ้ืออ านวยเข้ามา 

มีส่วนร่วมกันในการกระท าเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้ 

10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมบางอย่างที่ 

ตนเห็นว่าสามารถท าในสิ่งที่ต้องการให้เขาท าในสถานการณ์เช่นนั้น 

11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขารับการสนับสนุนที่

ดีพอให้กระท าการเช่นนั้น 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization อ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ์, 2544,หน้า 

21 -22) เสนอปัจจัยพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 

1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริงชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทั้ง

ในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 

   1.1 การมองเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการ

กระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

   1.2 การได้รับค าบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วม โดยมีสิ่งจูงใจเป็น 

ตัวน า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

2. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจ านวนมาก  

จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้

เนื่องจากไม่เห็นช่องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้รับดังที่คาดคิดเอาไว้ เนื่องจากการ

เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น า  ลักษณะการท างาน
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กฎระเบียบ แบบแผน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วน

ร่วมจึงควรมีลักษณะ 

   2.1 เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนารูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้ 

   2.2 ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้ 

   2.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน 

3. ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่ง 

ๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการหรือผลประโยชน์

ของกจิกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

1. ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงแขก การบ าเพ็ญประโยชน์ การสร้างโบสถ์วิหาร 

2. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ต าแหน่ง ท าให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระท า เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอแรง

ผู้น้อยก็ช่วยแรง 

3. อ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มีส่วน

ร่วมในการกระท าต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ท างานเยี่ยงทาส ฯลฯ 

พัทยา สายหู (2529, หน้า 246) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความส าคัญและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการอยู่ในชุมชน ซึ่งความส าเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยที่เป็นลักษณะของโครงการ เช่น โครงการที่ประชาชนต้องการ 

2. ปัจจัยที่มีลักษณะของชาวบ้านเอง เช่น ขยันขันแข็ง สามัคคี มีผู้น าดี 

3. ปัจจัยที่มาจากทางราชการ เช่น ถือเป็นโครงการส าคัญ มีงบประมาณเหลือเพียงพอ 

มีเจ้าหน้าที่วิชาการสนับสนุน 

4. ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบ เช่น การคมนาคมสะดวก วัสดุพร้อม เป็นต้น 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2528, หน้า 170) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญซึ่งผลักดันให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชนบท ดังนี้ 
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1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความ 

ปลอดภัย 

2. ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผู้น า เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

3. ปัจจัยที่เป็นรางวัลตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน เงินปันผลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 

4. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความคาดหวังในประโยชน์ส่วนร่วม ความรู้สึกเกรงใจไม่กล้า

ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน หรือความรู้สึกว่าเป็นพันธะที่ต้องเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความสามัคคี 

นิวสตรอม (Newstorm, 1993 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 10) พบว่า ปัจจัยที่เป็น 

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม คือ 

1. ลักษณะขององค์กร โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กร หากองค์กรมีโครงสร้าง

ใหญ่ ขั้นตอนการปฏิบัติมาก เช่น ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้ 

2. นโยบายองค์กรที่ขาดความชัดเจน จะท าให้บุคลากรไม่แน่ใจเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ 

จึงเกิดความลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม 

3. ภาวะผู้น า ซึ่งถ้าหากว่าผู้น าเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความก้าวหน้า 

ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน งานจะส าเร็จได้ต้องควบคุม ภาวะผู้น าประเภทนี้จะเป็นอุปสรรค

ต่อการมีส่วนร่วมได้ 

4. ลักษณะงาน ซึ่งหากว่างานที่ท าสามารถท าส าเร็จได้ด้วยตัวเอง เช่น งานในห้องทดลอง

ลักษณะงานเช่นนี้จะท าให้บุคลากรไม่เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ระดับการศึกษา วิชาชีพ โดยถ้าหากบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาที่สูงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบมาก ก็จะแสวงหาการมีส่วนร่วมมากกว่าบุคคลากร

ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า และหน้าที่ความรับผิดชอบที่น้อยกว่าด้วย 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 9) 

กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 
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6. รายได้ 

7. ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น 

8. สถานภาพการท างาน 

อรพรรณ ภมรสุวรรณ (2544) กล่าวว่าการที่ประชาชนในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพัฒนาใด ๆ มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกชุมชนและปัจจัย

ภายในชุมชน เช่น แบบแผนการด าเนินชีวิต ความรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมนั้น ๆ การมีโอกาสและการ

ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกนโยบายการพัฒนาของรัฐ บทบาทของทางราชการต่อการพัฒนา 

โครงสร้างทางการเมืองและสังคม เป็นต้น 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในประเด็นของ

ขั้นตอนการวิจัยที่เหมาะสม  เพ่ือให้ได้ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม  รวมถึงศึกษาลักษณะของการจัดการสหกิจศึกษาที่

ผู้วิจัยอื่น ๆ ได้พัฒนาขึ้นซึ่งผ่านการทดลองใช้ในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบท

ของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการตรวจสอบความสอดคล้องของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการ  กับ

แนวทางการวิจัยในงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้คือ 

         อัจฉราพร  โชติพฤกษ์.(2555)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม การวิจัยแบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งจากแหล่ง

เอกสารสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลอิเล๊กทรอนิกส์ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษา ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย

สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษาจ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) และขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการ

จัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมไปปฎิบัติ โดยส ารวจความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 50 ท่าน 
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          ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ควรครอบคลุม

องค์ประกอบของกระบวนการสหกิจศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา 7 ข้อ 

ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา 27 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจ

ศึกษา 36 ข้อ และด้านการจัดบริการอ่ืนๆ ที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 6 ข้อ ซึ่งจากกการน าไป

ตรวจสอบความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการน าไปปฎิบัติโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย (Mean) ตั้งแต่ 

3.50 ขึ้นไป ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ไม่เกิน 1.00 และการทดสอบโดยใช้ 

T-test แบบ One Sample เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ พบว่ารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยรวมแต่ละด้านและแต่ละข้อมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการน าไป

ปฎิบัติสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วรุตม์ วรรณะเอ่ียมพิกุล. (2556). ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาสาขา

อุตสาหกรรมบริการส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษา

สาขาอุตสาหกรรมบริการส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษา สาขาอุตสาหกรรมบริการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในรูปแบบสหกิจศึกษา ที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติที่

เหมาะสมส าหรับสถานประกอบการในการด าเนินงานสหกิจศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ โดยมีกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ที่ก าลังศึ กษาในชั้นปี ที่ 2–3 

จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการวิจัยที่มีต่อการจัดสหกิจศึกษารูปแบบใหม่ พบว่า เน้นเพ่ิมตามหลักมาตรฐาน

คุณลักษณะวิชาชีพงานท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีรายละเอียดขั  ้นตอนส าหรับสถานศึกษา ดังนี้

ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา1) ก าหนดนโยบายและวางแผนงบประมาณในการรับนักศึกษาและ

บุคลากรผู้รับผิดชอบ 2) ก าหนดลักษณะงานของโครงการสหกิจศึกษา 3) ก าหนดคุณสมบัติของ

นักศึกษา อาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ และ 4) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาในรูปแบบของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 3 กลุ่มระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา 1) แจ้งให้สถานประกอบการทราบ

และด าเนินการในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 2) ควรมีวันหยุด วันลา ให้กับนักศึกษาเป็นกึ่งหนึ่ง

หรือเทียบเท่าพนักงานทั่วไปและ 3)ก าหนดให้อาจารย์เริ่มนิเทศงานสหกิจศึกษาและให้ค าปรึกษากับ

นักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และขั้นตอนสุดท้ายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา1)อาจารย์
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นิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจของนักศึกษาโดยให้เป็ นค่าระดับคะแนนแบบตัวอักษร (A-F) 

แทนการให้ผ่าน/ไม่ผ่าน และ 2) แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากสถาน

ประกอบการและอาจารย์นิเทศก์ต่อนักศึกษา 

 วัชรินทร์ รักเสนาะและคณะ.(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการบริหาร

ระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมิน

รูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ในสถานศึกษาโดยสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้1)ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการ

เรียน การสอนสหกิจศึกษาผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ9 คนโดยการสนทนากลุ่มพบว่ามีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2)ผลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับคู่มือสหกิจศึกษา(ฉบับ

สมบูรณ์) โดยผู้เชี่ยวชาญ 9คนพบว่าคู่มือสหกิจศึกษาว่ามีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมากและ3)ผล

ขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสอนงานซึ่งประยุกต์ ใช้รูปแบบ

การประเมินแบบCIPP Modelของ Daniel L.Stufflebeam ในการประเมินบริบทเพ่ือศึกษาหาข้อมูล

และหลักการ ในการก า หนดหลักสูตรฝึกอบรมพบว่าพนักงานพ่ีเลี้ยงต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการสอน

งานส่วนการประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องทุกด้าน โดยมีค่าดัชนี

ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.95 -1.00 และน า หลักสูตรการฝึกอบรม ไปทดลองใช้เ พ่ือหา

ประสิทธิภาพ ภาคทฤษฎีพบว่ามีค่า (E1/E2) เท่ากับ 83.50/85.50 และในภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 

83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก า หนดไว้ในส่วนการประเมินกระบวนการพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากับ 82.30/84.50และผลคะแนนจากภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ88.40

และผลการประเมินผลผลิตเป็นการติดตามผลหลังจาก การฝึกอบรมโดยก า หนดระยะเวลา ในช่วง

แรกของการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลจาก

ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพบว่าผู้บริหารมีความพึงพอใจในการด า เนินการจัดการหัวหน้า

พนักงาน ช่างหลังรับการฝึกอบรมในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.31) และการติดตามผลการ

ประเมินคู่มือสหกิจศึกษาส า หรับ พนักงานพ่ีเลี้ยงที่ได้รับการอบรมพบว่าพนักงานพ่ีเลี้ยงน า ไปใช้ใน

การด า เนินงานเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานพ่ีเลี้ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 

4.66) 

 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์.(2558) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน

และปัญหาของการบริหารจัดการสหกิจศึกษา วิเคราะห์ กิจกรรมและกระบวนการ บริหารจัดการสห
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กิจศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ  และอาชีวศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นิสิตสหกิจศึกษา จ านวน 17 คน 

คณาจารย์นิเทศก์  จ านวน 3 คน และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ 17 คน เก็บรวบรวมโดยใช้

แบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ ปิดภาคเรียนก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4 

โดย ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันจนครบ 4 เดือนมีการนิเทศเดือนละ 1 ครั้ง นิสิตสหกิจศึกษาทั้งหมดมีความ

พึงพอใจกับการ ปฏิบัติงานและได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานในระดับมาก ผู้นิเทศงานเห็นว่า 

ความรู้ของนิสิตที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานระดับปานกลาง นิสิตสหกิจ

ศึกษาช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระงานในระดับมาก และมีความประสงค์ที่จะรับนิสิตจากสาขาวิชาธุรกิจ

และอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ต่อไป ส่วนปัญหาการบริหารจัดการ

สหกิจศึกษา พบว่า มีด้านการเตรียมการและการวางแผน ด้านสถานประกอบการ และด้านนิสิตสหกิจ

ศึกษา กิจกรรมสส าคัญและกระบวนการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 

การวางแผนหรือการเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติงาน (Plan) 2) การปฏิบัติงาน (Do) 3) การติดตาม

ความก้าวหน้าและ การประเมินผล (Check) และ 4) การด าเนินการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(Act) 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยทั้งหมด  3  ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ( Purposive 
Selection)  ซึ่งได้แก่  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา  และหัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงาน
ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รายชื่อดังนี้ 

3.1 นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐาน
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2 นายกฤตณัฐ  สัตยสุนทร  หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
 3.3 นายณัฐพล  เฟื่องเพียร    นักวิชาการศึกษารับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การสนทนากลุ่ม โดยมีประเด็นในการสนทนา  คือ  สภาพ

การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในขั้นตอนก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา  
ขั้นตอนระหว่างปฏิบัติหสกิจศึกษา  และขั้นตอนหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา  

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยในขั้นตอนนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาจากแหล่งข้อมูล  และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ดังนี้ 
 3.1 การศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จาก

แหล่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจ าปี
การศึกษา 2558   

 3.2  การศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จาก
การผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาใน
ประเด็นลักษณะการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายด้านสหกิจศึกษา  วิธีการด าเนินงานสหกิจศึกษา  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
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ด าเนินงานสหกิจศึกษา  ปัญหา  อุปสรรค  ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุท าให้การจัดการสหกิจศึกษาไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content  Analysis)   
 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
          1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  คือ  ผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย    ซึ่งมีคุณสมบัติคือ  เป็นผู้ที่มีความรู้  ความช านาญและ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษามาแล้ว  จ านวน 5 คน  ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive  Selection)  ซึ่งได้แก่ 

1.1 รองศาสตราจารย์.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
1.3 นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา 
1.4 นายกฤตณัฐ  สัตยสุนทร  หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
1.5 นายณัฐพล  เฟื่องเพียร    นักวิชาการศึกษารับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษา 

 2.  วิธีการพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
มีข้ึนตอนดังต่อไปนี้  
  2.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการวางแผนจัดท าร่างรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
  2.2  จัดประชุมพิจารณาร่างลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  จากกลุ่มเป้าหมาย  คือ  
ผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของร่างลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  2.3  ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมพิจารณาร่างลักษณะการจัดการสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไปใช้พัฒนาปรับปรุงให้รูปแบบมีความสมบูรณ์ 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  โดยใช้การประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดลักษณะการจัดสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น  3  กระบวนการ  
คือ กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   กระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
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และกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นลักษณะคู่มือการสหกิจศึกษา  และด าเนินการเผยแพร่ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อทดลองใช้รูปแบบดังกล่าวไปยังนักศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ า
หลักสูตร  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  และสถานประกอบการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง  

 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปปฏิบัติ 
 1. กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน 30  คน  ซึ่งมีคุณสมบัติ  คือ  เป็นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า  2 ปี  ทั้งในส่วนของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  และนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว  ดังนี้ 
  1.1 นักศึกษาที่เคยผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  จ านวน 7 คน 
  1.2  เจ้าหน้าที่  อาจารย์  ผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน 
20 คน 
  1.3 ผู้ประสานงาน พนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาเข้า
ปฏิบัติสหกิจศึกษา  จ านวน 3 คน 

2. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 

ระดับ (Rating Scale) และข้อค าถามปลายเปิดประกอบด้วยข้อความที่ครอบคลุมองค์ประกอบของ
กระบวนการสหกิจศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจ
ศึกษา  ด้านการจัดกิจกรรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  และด้านการจัดบริการอ่ืน ๆ ที่
ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา  เพ่ือใช้ส าหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราไปใช้ 

 2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  2.2.1  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2  มาสร้างเป็น

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของร่างรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
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   5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับน้อยที่สุด 
  
 2.2.2  ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  คน  

ได้แก่   
ผู้เชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี  แหยมคง อาจารย์ประจ าผ่านการอบรมหลักสูตร
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา   

2. อาจารย์พันธุ์ธิดา   ลิ้มศรีประพันธ์ อาจารย์ประจ าผ่านการอบรมหลักสูตร
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา   

3. นายลูกขวัญ   อินทร์คล้าย นักวิชาการศึกษา  งานส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (IOC)  ทั้งฉบับ  ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00    

 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ใน
การน าร่างรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไปปฏิบัติ  โดยผู้วิจัยส่ง
และรับคือแบบสอบถามด้วยตนเองและทางอีเมล์ 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับความเหมาะสม / ความ
เป็นไปได้ในการน าร่างรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาไปปฏิบัติ  โดยใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยสามารถแปลความหมายของค่าคะแนน
เฉลี่ย  ดังนี้ 

  4.50-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50-4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับมาก 
  2.50-3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับปานกลาง 
  1.50-2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับน้อย 
  1.00-1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
          ในระดับน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  และพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น  3  ตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  สภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ตอนที่ 2  ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
            ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการจัดการสห
กิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปปฏิบัติ 
             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละข้ันตอนการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 
ตอนที่  1  สภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ผู้วิจัย
ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ในการท างานด้านสหกิจศึกษา  จากเอกสาร  รวมทั้ง
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลสภาพการจัดการสหกิจสหกิจศึกษา ในประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านสห
กิจศึกษา  การจัดหน่วยงานสหกิจศึกษาและการบริหารงาน  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  ปัญหา  อุปสรรค  ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุท าให้การจัดการสหกิจศึกษาไม่ประสบ
ความส าเร็จ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)  และสรุปข้อมูล  ดังนี้ 
 1. ด้านนโยบายการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  มีการก าหนด
รายวิชาสหกิจศึกษา  ไว้ในหมวดวิชาชีพเลือก  จ านวนหน่วยกิต  6  หน่วยกิต  และจัดแผนเรียนไว้ใน
ภาคการศึกษาที่ 1  และ/หรือ 2  ชั้นปีที่ 4  โดยก าหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ  1  ภาคการศึกษา  ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่กว่า 16  สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง   แต่
ทั้งนี้ถึงแม้จะมีนโยบายในการก าหนดให้ทุกหลักสูตรก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา  แต่ในการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาจะมีเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้นที่ด าเนินการสหกิจศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจากขึ้นตอนการด าเนินงาน
สหกิจศึกษามีลายระเอียดค่อนข้างมากกว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ทั้งในเรื่องของเอกสาร  การ
จัดท าโครงงาน  และการประงานกับผู้ประกอบการทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา 
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 2. ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษาและการบริหารงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครมีการจัดหน่วยงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ภายใต้
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ดูแลประสานการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน    ท าหน้าที่ก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสห
กิจศึกษาของคณะ  สาขาวิชา  ก าหนดให้หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  เป็นผู้ดูแล
ก ากับงานเบื้องต้น  และก าหนดให้ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นบริหารสูงสุด  ด าเนินงานโดยการประสานงานด้านสหกิจศึกษากับรองวิชาการ
ทุกคณะ  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  ในส่วนของการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ก าหนดให้มีบุคลากรจากหลายส่วนงานร่วม
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  ได้แก่  บุคลากรประจ าหน่วยงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  บุคลากร
ประจ าคณะและสาขาวิชา  และบุคลากรของสถานประกอบการ  โดยในส่วนของคณะก าหนดให้มีผู้
ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  และหรือคณาจารย์นิเทศประจ าคณะ  สาขาวิชา  ท า
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยสหกิจศึกษา  และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  ร่วมพิจารณาสถาน
ประกอบการ  รับรองคุณภาพงาน  จับคู่และคัดเลือดนักศึกษา  ติดตามนักศึกษา  นิเทศงานและ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  นอกจากนั้นในการด าเนินงานสหกิจศึกษาได้มีการจัดท าคู่มือสหกิจ
ศึกษา  ขั้นตอนการด าเนินงาน ปฏิทินสหกิจศึกษา  แบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการ
ด าเนินงาน และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
    3.1  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  จัดให้มี
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยจัดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน
ทั้งสิ้น  30  ชั่วโมง  โดยมีระเบียบการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

3.11 การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทรงผมสุภาพเรียบร้อย  
ไม่ย้อมสีผม 

3.1.2 เตรียมความพร้อมทั้งหมด 5 ครั้ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักศึกษาจะต้อง 
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน ถึงจะมีสิทธิ์ไปสหกิจศึกษา (โดยเฉลี่ย คะแนนสอบท้ายชั่วโมงแต่ละ
ครั้งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 14  คะแนน)  

3.1.3 ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนก่อนเวลา 10-15 นาที เพื่อเซ็นชื่อ เมื่อวิทยากรเริ่ม 
บรรยายทางเจ้าหน้าที่จะเก็บใบเซ็นชื่อทันที นักศึกษาท่ีมาเซ็นชื่อภายหลังจะถือว่าเข้าสาย และจะถูก
ตัดคะแนน 1 คะแนน 

3.1.4 นักศึกษามีสิทธ์ขาดการอบรมได้ 1 ครั้ง  
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3.1.5 หากขาดการเข้าเตรียมความพร้อมเกิน 1 ครั้ง จะคัดชื่อออก 
และมีการก าหนดเนื้อหาขอบเขตหลักสูตรและแผนการด าเนินงาน  เพื่อให้การวาง 

ระบบการพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้มีความพร้อม จึงก าหนดหัวข้อ ในการพัฒนานักศึกษา
ก่อนเข้าท างาน จ านวน 5 วัน (30 ชั่วโมง) ดังแนวทางหลักสูตรต่อไปนี้ 
      1) หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 6 ชั่วโมง 
      2) เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ   6  ชั่วโมง 
      3) หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ 3  ชั่วโมง 
      4) หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กร  3  ชั่วโมง     
      5. การบริหารงานเชิงคุณภาพกับการท างาน   6  ชั่วโมง 
      6) หลักสูตรเทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ  
      การสมัครงานและการสัมภาษณ์  6  ชั่วโมง 
    3.2 การจัดหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา 
    มีแนวปฏิบัติโดยการด าเนินงานทุกคณะ  และสาขาวิชา โดยสาขาวิชาเป็นจะเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดหางานและรับรองสหกิจศึกษา  โดยใช้ฐานข้อมูลจากแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  และพัฒนามาสู่การเป็นสถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา  ซึ่งสาขาวิชาจะมีความสัมพันธ์
เป็นอย่างดีกับสถานประกอบการ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา  พบว่ายังมีปัญหาในการจัดงานและรับรอง
งานสหกิจศึกษาอยู่ค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาให้ความสนใจในสถานประกอบการ  และ
ด าเนินการสมัครงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  โดยในแบบฟอร์มการสมัครงานให้ระบุต าแหน่งงาน
ที่สนใจ  แต่เมื่อได้รับการตอบรับจากหน่วยงานสถานประกอบการ  จะไม่ได้รับต าแหน่งงานที่นักศึกษา
ต้องการ  ต าแหน่งงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการบางครั้งจะเป็นต าแหน่งงานที่ใกล้เคียง
กับนักศึกษาต้องการ   
 3.3  การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละคณะ  โดยสามารถสรุปลักษณะการด าเนินการได้ดังนี้ 
  3.3.1  ในหลักสูตรสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาใหม่  หลักสูตรจะพิจารณาสถาน
ประกอบการที่ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาสถาน
ประกอบการให้เป็นลักษณะการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา 
  3.3.2  นักศึกษาและอาจารย์นิเทศจะร่วมกันพิจารณาสถานประกอบการร่วมกัน  
และด าเนินการติดต่อสถานประกอบการเบื้องต้น  หาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ  
หลักสูตรสาขาวิชาจะด าเนินการส่งข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการประสานงานกับสถาน
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ประกอบการในการส่งเอกสารสมัครงาน  และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานต่อไป 
  3.3.3  ในกรณีที่นักศึกษาและอาจารย์นิเทศไม่สามารถหาสถานประกอบการที่จะเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประสานงานกับสถานประกอบการที่นักศึกษามี
ความสนใจ  เพ่ือทราบถึงต าแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการว่าเป็นไปตามวิชาชีพหรือ
สมรรถนะของนักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่   
 3.4  การให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา  และการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 ก าหนดงานงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ของโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา  ร่วมกับคณะ  หลักสูตรสาขาวิชา  ร่วมกันท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  และ
ติดตามนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  แก้ไขปัญหาทั้ง
ด้านชีวิตส่วนตัว  ความเป็นอยู่และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางใน
การติดต่อประสานงาน  เช่น  โทรศัพท์  อีเมล์  เฟชบุ๊ค  ไลน์  อีกทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษายัง
ต้องด าเนินการในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ณ  สถานประกอบการอย่างน้อย  1  ครั้ง  และ
โทรศัพท์เพ่ือการนิเทศงานอย่างเป็นทางการอีกอย่างน้อย 1  ครั้ง  รวมเป็นจ านวน  2  ครั้ง ในช่วง
สัปดาห์ที่ 5-12  ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ทั้งนี้ในการประสานงานเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา
คณะ  และหลักสูตรสาขาวิชา  จะด าเนินงานประสานช่วงวันเวลาในการเข้านิเทศมายังงานส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าเอกสาร  ก าหนดการ  ประสานไปยังสถานประกอบการ  และนักศึกษา  ในการเข้า
นิเทศของอาจารย์นิเทศ 
 3.5 การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้นักศึกษาสหกิจศึกษา   
 ก าหนดให้งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ร่วมกับคณะ  หลักสูตรสาขาวิชา  
ประสานการจัดหางานตามความสนใจของนักศึกษาและมีความเหมาะสมกับวิชาชีพ  ให้กับนักศึกษา  
โดยเน้นสถานประกอบการที่เน้นให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบสหกิจศึกษา  และหารือ
ร่วมกันในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา  อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันสถานประกอบการมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษา  แต่ในส่วนของ
สวัสดิการในด้านอื่น ๆ  เช่น  ที่พัก  อาหารกลางวัน  รถรับส่ง  ทางสถานประกอบการมีความยินดีใน
การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 3.6  การวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   ได้ก าหนดระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  มี  2  แนวทางดังนี้คือ 
        3.6.1 วัดและประเมินผลเป็นเกรด  ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะ 
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วิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                3.6.2  วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษร  S (ผลประเมินเป็นที่พอใจ)  และ  
U  (ผลประเมินไม่เป็นที่พอใจ)    ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

 4.  ด้านการจัดบริการอื่น ๆ  ที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 
   ให้บริการกับนักศึกษาสหกิจศึกษา  ได้แก่ การให้บริการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน  การ 

รับสมัครงาน  และให้บริการข้อมูลสาระน่ารู้  ข่าวสารด้านวิชาชีพต่าง ๆ  แก่นักศึกษา  การจัดอบรม
เพ่ิมเติมทักษะความรู้ให้นักศึกษาก่อนออกปฏบัติสหกิจศึกษา  การเชิญสถานประกอบการมาร่วม
น าเสนอแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษา  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการของ
นักศึกษา 
 5. ด้านสภาพปัญหา  และอุปสรรคอ่ืน  ๆ  ที่มีต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
                 5.1.1  การพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร  ซึ่ง
หลักเกณฑ์ในการนิเทศสหกิจศึกษา  อาจารย์จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
                 5.1.2  ยังมีหลักสูตรทีใ่ห้ความสนใจเข้าร่วมสหกิจศึกษาน้อยมาก  ทั้งนี้เกิดจาก
ขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการสหกิจศึกษามีรายละเอียดค่อนข้างมากทั้งก่อน  ระหว่าง  และ
หลังปฏิบัติสหกิจศึกษา  ท าให้ภาระงานของอาจารย์เพ่ิมข้ึน  จึงส่งผลต่อการเข้าร่วมสหกิจศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร 
      5.1.3  การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีผู้รับผิดชอบเพียง  1  คน  และไม่มีก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน จึง
ท าให้กลยุทธ์ในการด าเนินงานไม่ชัดเจน  ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเชิงรุกในการกระตุ้นให้หลักสูตรเห็น
ความส าคัญและเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
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ตอนที่ 2  ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
          ผูว้ิจัยได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษา กลุ่มเปูาหมายในการ
วิจัย  จ านวน  5  คน  ได้แก่     
  1) รศ.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
  2) ผศ.ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
  3) นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา 
  4) นายกฤตณัฐ  สัตยสุนทร  หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
  5) นายณัฐพล  เฟ่ืองเพียร    นักวิชาการศึกษารับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษา 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของลักษณะการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยใช้
การประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดลักษณะการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถพัฒนา
ลักษณะการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น  3  กระบวนการ  คือ กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา   กระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้ดังนี้คือ 

1. กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

  1.1 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

เป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ต้องเตรียมให้นักศึกษามีความรู้ใน
สาขาวิชาชีพ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมต่อ
การเข้าสู่อาชีพและการจ้างงานในอนาคต 

  1.2 การเตรียมความพร้อมทางทักษะอาชีพ 

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะมีการจัดให้นักศึกษามีความพร้อมในทักษะอาชีพ 
โดยการปฐมนิเทศและอบรมให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1 หลักการสหกิจศึกษา ความส าคัญของสหกิจศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและ 
บทบาทของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.2.2 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ 
รายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมในทักษะที่สามารถท า
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ตัวนักศึกษา เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

1.2.3 ทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การเลือกอาชีพเป็นสิ่งส าคัญ 
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เช่นเดียวกับการเลือกสาขาวิชาชีพ ทางคณะฯจะจัดโครงการทักษะอาชีพหรือแนะแนวอาชีพให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะมีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่ดีในการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต
แนะแนวให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการจ้างงาน
และวางแผนการพัฒนาอาชีพให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กรกิจกรรมปฐมนิเทศนี้ อาจใช้วิธีการ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา หรือด าเนินการในรูปการอบรมเชิง
ปฏิบัติการก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะฯ ในการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อาจ
เป็นการจัดฝึกอบรมที่จ าลองชีวิตจริงที่นักศึกษาอาจได้พบเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือเมื่อจบ
การศึกษา การเตรียมให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เป็นปัจจัยเสริมที่จะท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การอบรมอาจ
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน 
 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับความปลอดภัย ตระหนักและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

บริหารงานคุณภาพ 
 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบ ข้อบังคับและวัฒนธรรมขององค์กร 
 การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ 

ในการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานั้น อาจเป็นการจัดบรรยายหนึ่งหรือสองชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรืออาจเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติ เช่ น การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพ เป็นต้น อีกทั้ง
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายให้แต่ละวิชาสอดแทรกให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะ
ต่าง ๆ ในแต่ละรายวิชา เช่น 

 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  
 ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ  
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 ทักษะการวางแผน  

1.3 การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 

 เป็นหน้าที่ของคณะฯในการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ดังนี้ 

1.3.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาเงื่อนไขบังคับก่อนไปสหกิจศึกษา 
1.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 เพ่ือให้สถานประกอบการมั่นใจว่า 

นักศึกษาสามารถท างานได้จริง 
1.3.3 คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม เช่น ไม่เคยต้องโทษวินัยขั้นร้ายแรงถึงขั้นถูกพัก 

การศึกษา เป็นต้น คณะฯอาจพิจารณาไม่ให้นักศึกษาบางคนไปสหกิจศึกษาหากมีหลักฐานชัดเจนว่า
นักศึกษาคนนั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยอาจจัดหาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาแทนได้ 

1.4 การสมัครงานสหกิจศึกษา 

การสมัครงานควรเป็นไปโดยอิสระตามความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งนี้ คณาจารย์ประจ า
คณะฯอาจให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาได้และนักศึกษา
ควรมีความรู้ ความเข้าใจในต าแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลักษณะงานและ
ต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับความต้องการท างานเมื่อจบการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือค้นหาตนเองว่าเหมาะ
กับลักษณะงานนั้นหรือไม่ วิธีการสมัครงานอาจใช้จดหมายพร้อมประวัติย่อที่ได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว
จากรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

1.5 การจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการ 

คณะฯจะเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษาอย่างอิสระโดยการคัดเลือกจาก
ใบสมัคร การสอบข้อเขียน และ/หรือการสัมภาษณ์ ผู้นิเทศงานควรมีส่วนร่วม ในการคัดเลือกนักศึกษา
ด้วยการคัดเลือกที่เข้มข้นแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษาอย่างดียิ่ง
และอาจเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเชิงบวกระหว่างนักศึกษานอกจากนี้ การจับคู่ที่พอใจทั้ง
สองฝุายจะท าให้นักศึกษาและผู้นิเทศงานท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ทั้งสอง
ฝุาย 

1.6 การประกาศผลการสมัครงานสหกิจศึกษา 

งานสหกิจศึกษาหรือคณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือกงานให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนไปปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการท างาน 
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1.7 การประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานและนักศึกษา 

หลังจากที่นักศึกษาทราบผลการคัดเลือกงานแล้ว ทางคณะฯอาจพิจารณาจัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน และนักศึกษาก่อนส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงงานที่ตนต้องปฏิบัติ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน อันจะท าให้การปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.8 การส่งจดหมายส่งตัวนักศึกษา 

เพ่ือแจ้งและยืนยันการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา พร้อมแจ้งช่วงเวลาการ
ปฏิบัติงานให้สถานประกอบการทราบ ควรด าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนไปปฏิบัติงาน 

1.9 การท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา 

เพ่ือคุ้มครองการเจ็บปุวยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากการปฏิบัติงานและจากการเดินทาง
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2. กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

    2.1 การรายตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

งานสหกิจศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่านักศึกษาต้องไปรายงานตัว ณ ฝุายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือฝุายบุคคลในวันแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาควรให้ข้ อมูลเกี่ยวกับที่พัก
ระหว่างปฏิบัติงาน และบุคคลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลรายละเอียดงาน 
ต าแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน  

   2.2 การส่งแผนการท างานของนักศึกษา 

ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องประชุมร่วมกับผู้นิเทศงาน เพ่ือก าหนด
แนวทางและแผนการท าโครงงานเป็นรายสัปดาห์ พร้อมส่งแผนการท างานนี้ ให้ทางคณะฯจัดท าเป็น
เอกสารประกอบให้คณาจารย์นิเทศใช้ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาและนิเทศงาน 

   2.3 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การที่คณาจารย์ประจ าคณะฯเดินทางไปเยี่ยม ให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการท างานแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการท างาน ณ สถาน
ประกอบการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการท างานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา 
การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงและก าหนดช่วงเวลาการไปนิเทศที่
เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเดินทางไปนิเทศเร็วเกินไป เพ่ือเป็นการให้โอกาสนักศึกษาได้ปรับตัวด้าน
การเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร และสร้างความคุ้นเคยกับพนักงานในสถานประกอบการ ในทางตรง
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ข้าม ไม่ควรเดินทางไปนิเทศช้าเกินไป เพราะอาจไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามี
ปัญหาในการท างานและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ
ในการท างาน ดังนั้น ช่วงเวลานิเทศที่เหมาะสม ควรเป็นช่วงสัปดาห์ที่ 5 - 12 ส าหรับการปฏิบัติงาน 
16 สัปดาห์สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยขอให้สถานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นิเทศงาน คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษา 
2.3.2 ประชุมโดยล าพังระหว่างคณาจารย์นิเทศกับผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศกับ 

นักศึกษา 
2.3.3 ในการนิเทศงาน คณาจารย์นิเทศต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติ 

ของนักศึกษา ตามแบบประเมินที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น  

   2.4 การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์นิเทศ 

คณาจารย์นิเทศอาจให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมแก่นักศึกษานอกเหนือจากการไปนิเทศซึ่งอาจท าได้
โดยการใช้สื่อต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

   2.5 การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

คณาจารย์นิเทศสามารถก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมส าหรับการติดตามความก้าวหน้าใน 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้ 

    2.5.1 ให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์ แล้วส่ง 
รายงานให้ผู้นิเทศงานหรือคณาจารย์นิเทศ 

2.5.2 จัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกเดือนหรือ 
ในช่วงก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเชิญผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุม  
ณ สถานประกอบการ  

2.6 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

คณาจารย์นิเทศควรกระตุ้นให้สถานประกอบการจัดให้นักศึกษาได้น าเสนอรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสัปดาห์สุดท้าย โดยเชิญพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนๆ เข้าร่วมรับฟังเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่อโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติและใช้
ประโยชน์จากงานที่นักศึกษาปฏิบัติ หรือคิดโครงงานต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
ต่อไป 
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2.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผู้นิเทศงาน 

คณะฯต้องส่งแบบประเมินให้ผู้นิเทศงานก่อนล่วงหน้าแบบประเมินควรประกอบด้วยการ
ประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ การจัดการและการวางแผน 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ
ในการท างานด้วยตนเอง เป็นต้น 

3. กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   3.1 การจัดกิจกรรมสัมมนา 

   คณะและมหาวิทยาลัยจดักิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่าง 
คณาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนักศึกษารุ่นน้อง 

    3.2 การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้นิเทศงานให้นักศึกษาทราบ 

คณาจารย์นิเทศควรแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงผลการประเมินการปฏิบั ติงานและรายงาน
วิชาการ จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษาที่ประเมินโดยผู้นิเทศงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้
พิจารณาและน าข้อแนะน าไปพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกัน สถานศึกษาควรให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
ตนเองเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการวางแผนการท างานในอนาคต 

   3.3 การแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการทราบ 

คณาจารย์นิเทศควรเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาเพ่ือใช้
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา และควรแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการ
ทราบ อาจแจ้งโดยตรง หรือแจ้งเป็นภาพรวมผ่านทางจดหมายข่าว หรือแหล่งข้อมูลเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ก็ได้ 

   3.4 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างคณาจารย์
นิเทศ ผู้นิเทศงาน และนักศึกษา 

เพ่ือระดมความคิดเห็นในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยควร
ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ตารางท่ี  1  สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา การก าหนดคะแนนไว้ รวม 100 คะแนน 
ประกอบด้วย 

การประเมินผลด้าน สัดส่วนคะแนน 
1. ประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  (แบบ PSRU - CO-OP 05) 50% 
2. ประเมินการนิเทศงานจากอาจารย์  (แบบ PSRU - CO-OP 06) * 15% 
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3. ประเมินการน าเสนอหลังการปฏิบัติงาน (การสัมมนา) (แบบ PSRU - CO-OP 
08) 

10% 

  4.   ประเมินรายงานนักศึกษาจากคณาจารย์ (แบบ PSRU - CO-OP 09) 20% 
  5.   ประเมินการมีส่วนร่วม** 5% 
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมในระดับเกรด A, B, C, D หมายถึง “ผ่าน” จึงถือว่าส าเร็จ
การศึกษาได ้
*เจ้าหน้าที่เตรียมแบบประเมินสถานประกอบการของนักศึกษาให้อาจารย์นิเทศ (แบบPSRU - CO-OP 
07)**คะแนนการมีส่วนร่วมประเมินจากการเข้าร่วมปฐมนิเทศและการเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอ
งานทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 
 
ตอนที่ 3 ผลตรวจสอบความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปปฏิบัติ 
          การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็ฯการตรวจสอบ  ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในกาน า
ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยผู้วิจัยได้ด า เนินการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จ านวน  30  คน  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)  โดยรวม  แต่ละด้าน และแต่ละข้อรายการ   โดยก าหนดเกณฑ์
พิจารณาไว้เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  โดยหากเป็น
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้นมีความ
เหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป    
 
ตารางที ่2   แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นได้ในการน าลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปปฏิบัติโดยรวมและรายด้าน  

ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านการจัดการหลักสูตร 4.12 0.28 มาก 
ด้านการจัดหน่วยสหกิจศึกษา 4.12 0.17 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา 

4.09 0.25 มาก 

ด้านการบริการอ่ืน ๆ จากสหกิจศึกษา 3.95 0.50 มาก 
รวม 4.10 0.77 มาก 
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        จากตารางที่ 2   แสดงว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  มีความคิดเห็นต่อลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใน
ภาพรวมว่ามีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  และเม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบัติในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่นกัน 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการ
จัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาไปปฏิบัติเป็น
รายข้อ 

ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ด้านการจัดการหลักสูตร 4.12 0.28 มาก 
1. การก าหนดหมวดวิชาสหกิจศึกษาและจ านวนหน่วยกิต 4.26 0.27 มาก 
   1.1 การจัดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาในกลุ่ม
วิชาแกน 

4.27 0.83 มาก 

   1.2 การก าหนดให้รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1  หน่วย
กิต 

4.13 0.51 มาก 

   1.3  การจัดรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก  
จ านวน  6  หน่วยกิต  โดยก าหนดให้เรียนในทุกหลักสูตรเหมือนกัน 

4.37 0.61 มาก 

2. การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา 3.99 0.42 มาก 
   2.1 การก าหนดให้คณะ/สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาใดก็ได้ในปีที่  3  หรือ ปีที่ 4  
ของหลักสูตรตามความเหมาะสมของวิชาชีพ 

3.97 0.81 มาก 

   2.2  การก าหนดให้จัดแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไว้
ในภาคการศึกษาก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา 

3.93 0.86 มาก 

   2.3 การก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา  
1  ภาคการศึกษาโดยมีระยะเวลา  16  สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

4.07 0.74 มาก 

ภาพรวมด้านการจัดการหลักสูตร 4.12 0.28 มาก 
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           จากตารางที่ 3  แสดงว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  มีความคิดเห็นต่อลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยรวมด้านการจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา  พบว่ามีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ ในการน าไป
ปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุก
ข้อ 
 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการ
จัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษาไปปฏิบัติเป็น
รายข้อ 

ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา 4.12 0.17 มาก 
1. การจัดโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา 4.28 0.33 มาก 
   1.1  การจัดตั้งงานสหกิจศึกษา  ภายใต้งานส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานกลางระดับสถาบัน  มีหน้าที่
ก ากับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจของคณะและ
หลักสูตรสาขาวิชา 

4.30 0.75 มาก 

   1.2 การจัดตั้งงานสหกิจศึกษา  เป็นหน่วยงานภายใต้งานส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน  ซึ่งก ากับดูแลโดยรองอธิการบดีฝุาย
วิชาการ 

4.17 0.75 มาก 

   1.3  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาท าหน้าที่
หลักในการดูแลสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน   

4.37 0.61 มาก 

2. รูปแบบการบริหารงาน  และกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนนิงานสห
กิจศึกษา 

4.13 0.20 มาก 

   2.1  การก าหนดให้รองคณบดีฝุายวิชาการประจ าคณะเป็นผู้
ก ากับดูแลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา  และ
ประสานกับงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน หน่วยสหกิจศึกษา

3.97 0.76 มาก 
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ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ของสถาบัน 
   2.2  การก าหนดให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาท าหน้าที่ดูแลให้
ค าปรึกษา  รับรองคุณภาพงาน  นิเทศงาน  และประเมินผล
นักศึกษาสกิจศึกษา 

4.07 0.78 มาก 

   2.3  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสกิจศึกษาของสถาบันประ
งานสถานประกอบการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืน 

4.10 0.80 มาก 

   2.4  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษา ร่วมกับคณะ/
สาขาวิชา รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

4.30 0.79 มาก 

   2.5  ก าหนดให้ เจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษา  ท าหน้าที่ ให้
ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ปัญหาแก่นักศึกษาทั้งก่อน  ระหว่าง  และ
หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยประสานงานกับคณะและ
หลักสูตรสาขาวิชา 

4.13 0.73 มาก 

   2.6  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือก าหนดให้มี
พนักงานที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ดูแล  ให้
ค าปรึกษา  แนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4.13 0.68 มาก 

   2 . 7   กา รก าหนดให้ มี ก ารบั นทึ กข้ อมู ลติ ดต่ อกับสถาน
ประกอบการไว้อย่างต่อเนื่อง 

4.33 0.67 มาก 

   2.8  การจัดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสหกิจศึกษา 4.20 0.76 มาก 
   2.9  การจัดให้มีคู่มือสหกิจศึกษา  ปฏิทินกิจกรรมและขั้นตอน
การด าเนินงานสหกิจศึกษาทุกกระบวนการเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

3.87 0.78 มาก 

   2.10 มีการใช้เทคนิคการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่อทางกับทุก
ฝุายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก  ได้แก่  โทรศัพท์  โทรสาร  
ไลน์  เฟชบุ๊ค  อีเมล์  คู่มือ  เป็นต้น 

4.03 0.81 มาก 

   2.11 การจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (KPI)   

4.23 0.73 มาก 
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ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
   2.12  การจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
ความส าเร็จของการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ต่อคณะกรรมการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ในประเด็น จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมสหกิจศึกษา  สถานประกอบการ  การมีงานท า  การท างานตรง
สาขาวิชา  และเงินเดือนที่ได้รับ  เป็นต้น  และน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการฯ  มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 

4.13 0.77 มาก 

3. การจัดบุคลากร  ทรัพยากรสนับสนุน  และระบบสารสนเทศ 4.02 0.32 มาก 
   3.1 ก าหนดให้รองอธิการบดีฝุายวิชาการ  เป็นผู้บริหารสงูสุดใน
การดูแลระบบสหกิจศึกษา  และมีผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกอง
มาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นผู้ดูแลและ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย 

4.23 0.62 มาก 

   3.2 การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา  มีผู้อ านวยการ
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการเป็นผู้ดูแล  และมีหัวหน้างาน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  

4.30 065 มาก 

   3.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ดังนี้  
(1) เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์สหกิจศึกษา  (2) บุคลากรภายนอก
หน่วยงานสหกิจศึกษา  ได้แก่  รองคณบดีฝุายวิชาการ  อาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศกึษา  ฝุายบริหารบุคลาหรือทรัยากรมนุษย์และ
พนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

3.87 0.77 มาก 

   3.4 ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สถานที่  ระบบสารสนเทศ  และ
โสตทัศนูปกรณ์  ที่จ าเป็นนอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

3.77 0.77 มาก 

   3.5  การจัดให้มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท้ังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบ
เอกสาร 

3.90 0.80 มาก 

   3.6  การจัดให้มีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย  ได้แก่คู่มือสหกิจศึกษา  แบบฟอร์มเอกสาร  ขั้นตอนการ

4.10 0.80 มาก 
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ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ปฏิทินและตารางกิจกรรมสหกิจศึกษา 
ภาพรวมด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา 4.12 0.17 มาก 
 
          จากตารางที่ 4  แสดงว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  มีความคิดเห็นต่อลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามโดยรวมด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกาว่ามีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ในทุกข้อ 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการ
จัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาไปปฏิบัติเป็นรายข้อ 

ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการการด าเนินงานสหกิจศึกษา    
1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 4.06 0.25 มาก 
   1.1 ก าหนดให้มีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  หัวข้อที่ว่าด้วย
หลักการ แนวคิด  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ทิศทางตลาดงาน  
ความคาดหวังของสถานประกอบการ การเลือกงานและสถานประกอบการ  
การเตรียมโครงงาน  ก าหนดหัวข้อลักษณะรายละเอียดของโครงงานสหกิจ
ศึกษา  วิธีการท าโครงงาน  และงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  ปัญหา  อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขในหารปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4.07 0.69 มาก 

   1.2 การจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

4.23 0.77 มาก 

   1.3  ก าหนดให้คณะ/สาขาวิชาจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่จ าเป็นซึ่ง
เกี่ยวข้องเฉพาะวิชาชีพเพ่ือเติมเต็มศักยภาพนักศึกษา 

4.00 0.79 มาก 
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ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
   1.4 การจัดให้มีการจัดท า  รวบรวมสาระความรู้ที่เก่ียวข้องและมีประโยชน์
ต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาเผยแพร่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์
สหกิจศึกษาฯ 

3.93 0.83 มาก 

   1.5  ก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม  วิเคราะห์และน าผลไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป  และแจ้งผลการประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษา 

4.07 0.80 มาก 

2. ด้านการหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา 4.02 0.31 มาก 
   2.1การจัดให้มีการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่
นักศึกษาสหกิจศึกษาควรปฏิบัติให้แต่ละสาขาวิชา  พร้อมระบุทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับลักษณะงานต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝุายรับทราบ 

3.93 0.69 มาก 

   2.2 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  เพ่ือท าการ
ติดต่อประสานงานสถานประกอบการต่อไป 

4.23 0.86 มาก 

   2.3 การก าหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลักษณะงานที่มีคุณภาพเป็น
แนวทางส าหรับการพิจารณารับรองคุณภาพงาน 

3.93 0.74 มาก 

   2.4 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  ร่วมกับคณะและสาขาวิชา 
ประสานงานสถานประกอบการเพื่อจัดหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 

4.17 0.83 มาก 

  2.5 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณา
ลักษณะงานและรับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา  โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3.93 0.87 มาก 

  2.6  การจัดให้มีวิธีการที่หลากหลายในการจัดหางานสหกิจศึกษา  ได้แก่  
หนงัสือเชิญ  โทรศัพท์  โทรสาร  email  การเข้าพบสถานศึกษา  และการ
เชิญสถานประกอบการพบนักศึกษา 

3.97 0.89 มาก 

3. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 4.09 0.29 มาก 
   3.1 การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานประกกอบการ  ต าแหน่งงาน  
ลักษณะงาน  เงื่อนไขการท างาน  ค่าตอนแทนและสวัสดิการ  คุณสมบัติของ

3.93 0.78 มาก 
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ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
นักศึกษาและจ้อก าหนอ่ืน ๆ ที่สถานประกอบการเสนอมาผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 
   3.2 ก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ
สถานประกอการที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ตามความสนใจ  โดยสามารถเลือก
สถานประกอบการได้  1  แห่ง  ต่อครั้ง 

4.13 0.82 มาก 

   3.3 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประข าสาชาวิชามีหน้าที่ให้
ค าแนะน าการเลือกต าแหน่งงาน  สถานประกอบการ  และเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบนักศึกษาเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในสถานประการที่นักศึกษาสมัคร 

4.03 0.76 มาก 

  3.4 การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  ท าหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูล  ให้ค าปรึกษานักศึกษาในการสมัครงาน  การเข้าสัมภาษณ์งานกับสถาน
ประกอบการ  ประกาศผลการคัดเลือกงานสหกิจศึกษา 

3.97 0.81 มาก 

   3.5  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  ประสานงานสถานประกอบการในการเข้ารายงานตัวปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษา 

4.40 0.67 มาก 

4. การให้ค าปรึกษา  แก้ปัญหา  และการนิเทศงานสหกิจศึกษา 4.10 0.21 มาก 
   4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาแก่นักศึกษา
ทั้งในกระบวนการก่อน  ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา  ฝุายบุคคล
และพนักงานงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

4.07 0.74 มาก 

   4.2 การจัดให้มีวิธีการหรือช่องทางที่หลากหลายในการให้ค าปรึกษา  และ
แก้ปัญหาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา  เช่น  โทรศัพท์  email  Facebook  Line  
เป็นต้น 

4.27 0.74 มาก 

   4.3 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาท าหน้าที่
นิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  ณ  สถาน
ประกอบการอย่างน้อย  1  ครั้ง 

4.06 0.87 มาก 

   4.4 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนการออก
นิเทศ  ณ  สถานประกอบการ 

3.97 0.76 มาก 
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ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
   4.5 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา  ติดต่อ
ประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาเพ่ือแจ้งประเด็นและแผนการ
นิเทศงานล่วงหน้า 

4.17 0.70 มาก 

   4.6  การนิเทศงานสหกจศึกษา  ณ  สถานประกอบการอาจารย์ที่ปรึกษา  
สหกิจศึกษาควรได้เข้าพบและหารือร่วมกับผู้ประสานงานสหกิจศึกษา  และ 
หรือพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  และนักศึกษา  โดยควรใช้
เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.10 0.80 มาก 

   4.7  การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมินนักศึกษาและสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน 

4.07 0.78 มาก 

5. การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้นักศึกษาสหกิจศึกษา 4.16 0.30 มาก 
   5.1  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  และผู้รับผิดชอบ
ประจ าคณะร่วมกันประสานงานสถานประกอบการเพ่ือชี้แจงหลักการสหกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน  และสวัสดิการที่สถานประกอบการจะพึงจ่าย
ให้แก่นักศึกษาในอัตราที่เหมาะสม 

4.07 0.78 มาก 

   5.2 ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษาที่สถาน
ประกอบการจะได้รับการเข้าร่วมสหกิจศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการในการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่นักศึกษา 

4.17 0.75 มาก 

   5.3 การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกฝุายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  คือ  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ผ่านการ
ปฏิบัติงาน  ณ  สถานประกอบการ  เสมือนเป็นพนักงานประจ า   

4.23 0.82 มาก 

6. การวัดผลและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 4.13 0.25 มาก 
   6.1 การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละ
กิจกรรมของกระบวนการของกระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  ข้อมูลที่ใช้ประกอบกาประเมินผล  ได้แก่  การ
เข้าร่วมกิจกรรม  การส่งงานและเอกสารตามก าหนดเวลาโดยมีการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน 

4.20 0.76 มาก 

   6.2  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสห 4.00 0.74 มาก 
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ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
กิจศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน  โดยพนักงานที่ปรึกษา  ข้อมูลที่ใช้
ประกอบการประเมินผลได้แก่  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
   6.3  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  โดยเกณฑ์ประเมิน
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

4.10 0.71 มาก 

   6.4  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  คณะ  และสาขาวิชา  โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 

4.03 0.77 มาก 

   6.5  การก าหนดให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยก าหนดสัดส่วนคะแนนของสถานศึกษาร้อยละ 
50 

4.43 0.82 มาก 

   6.6 การก าหนดให้นักศึกษาได้เสนอผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา  โดยการจัดโครงการวันสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม  เพ่ือให้นักศึกษาสห
กิจศึกษาน าเสนอผลงาน  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4.03 0.81 มาก 

ภาพรวมด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการด าเนินงานสหกิจศึกษา 4.09 0.12 มาก 
 
          ตารางที่ 5  แสดงว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  มีความคิดเห็นต่อลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยรวมด้านการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาว่ามีความเหมาะสม/ความเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด    และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก  และ เป็นไปตาม
เกณฑก์ าหนด 
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ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการ
จัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดบริการอ่ืน ๆ  ที่ต่อเนื่องจากสหกิจ
ศึกษาไปปฏิบัติเป็นรายข้อ 

รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ด้านการจัดบริการอื่น ๆ  ที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา    
   1. การก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา  นอกเหนือจากการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  
เช่น  การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  จัดนิทรรศการแสดงผล
งานนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล
และประเมินผล  รวมถึงการคัดเลือกให้รางวัลผลงานดีเด่น  และส่ง
เข้าประกวดในเวทีระดับเครือข่ายสหกิจศึกษา และระดับประเทศ
ต่อไป 

3.97 0.72 มาก 

   2.การจัดให้มีการติดตามส ารวจความก้าวหน้า  และภาวการณ์มี
งานท าของบัณฑิตท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  และน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาสหกิจ
ศึกษาในรุ่นถัดไป 

3.93 0.83 มาก 

ภาพรวมด้านการจัดบริการอื่น ๆ  ท่ีต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 3.95 0.50 มาก 
 
         จากตารางที่  6  แสดงว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  มีความคิดเห็นต่อลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
โดยรวมด้านการจัดบริการอ่ืน ๆ  ที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษาว่ามีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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         จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการสหกิจศึกษา  4   ด้าน
ได้แก่ 
         1. ด้านที่ 1  การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
         2. ด้านการจัดหน่วยสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. นโยบายการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนด
รายวิชาการฝึกสหกิจศึกษาไว้เป็นทางเลือกในการเลือกเรียนให้กับนักศึกษา 

2. หลักสูตรสาขาวิชาควรจัดรายวิชาสกิจศึกษาไว้ในกลุ่มวิชาเอกเลือก  โดยก าหนดไว้ในแผนการ
เรียนในปีที่ 3  หรือ 4  ตามความเหมาะสมของหลักสูตรในวิชาชีพนั้น ๆ 

3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  

1. มอบหมายงานสหกิจศึกษา  ในหน่วยงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  โครงการจัดตั้งกอง
มาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานกลางระดับสถาบันในการ
รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา  โดยก ากับดูแลโดยรองอธิการบดีฝุายวิชาการ  หรือฝุายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา    มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสนับสนุนงานสหกิจศึกษาของคณะ  หลักสูตร
สาขาวิชา  โดยประสานการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดให้มีข้อบังคับ ระเบียบ  คู่มือ  ปฏิทินและขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษาทุกกระบวนการ  
เนื่องจากกระบวนการสหกิจศึกษามีขึ้นตอนที่ซับซ้อน  และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีปริมาณที่มาก
เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์นิ เทศ  นักศึกษา  และสถาน
ประกอบการ 

3. จัดท า / ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือน าผลไปสู่
การพัฒนาปรับปรุง  พร้อมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  และรายงานผล
ประจ าปีในฐานข้อมูลสหกิจศึกษาซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พัฒนาขึ้น  
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         3. ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  ควรจัดให้มีรายวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
กิจกรรมปฐมนิเทศ และคณะควรจัดอบรมในหัวข้อด้านวิชาชีพเพ่ิมเติมแก่นั้นศึกษา  โดยมีชั่วโมง
ขั้นต่ า  30  ชั่วโมงในการเตรียมความพร้อม 

2. ในกระบวนการเตรียมความพร้อมในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา  
ควรพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละประเด็นในการอบรม  หากมี
ประเด็นใดท่ีเกี่ยวเทคนิค วิธีการทางวิชาชีพ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน   

3. การจัดหางานและอัตรางานรองรับงานสหกิจศึกษา  ควรส ารวจและจัดท าข้อมูลลักษณะงานที่
นักศึกษาควรปฏิบัติก าหนดเกณฑ์มาตรฐานลักษณะงานที่มีคุณภาพ  เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการจัดหา
งาน  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แจ้งชื่อสถานประกอบการที่ต้อการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ควรมีวิธีการที่
หลากหลายในการจัดหางาน  และจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการไว้อย่างต่อเนื่อง  รวมถึง
การเชิญสถานประกอบการมาร่วมในการจัดนิทรรศการในการรับสมัครงานสหกิจศึกษา  เพ่ือให้
นักศึกษาได้พบกับสถานประกอบการโดยตรง  และสามารถพิจารณาต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับ
นับศึกษามากที่สุด 

4. ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา  จ าเป็นต้องให้ความรู้ในเรื่องสหกิจศึกษาอย่าง
ครอบคลุมทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อให้ใจถึงระเบียบ  ข้อบังคับ  สิทธิ
ประโยชน์  ขั้นตอนวิธีการของระบบสหกิจศึกษา  และในส่วนของการเลือกสถานประกอบการใน
การสมัครงานควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา  โดยให้หน่วยงาน
สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ  ประกาศผลการคัดเลือกงาน  จัดเตรียมเอกสาร
ทีเก่ียวข้องส าหรับรายงานตัวปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษาร่วมกับคณะ  หลักสูตร
สาขาวิชาในการพิจารณาเลือกสถานประกอบการให้กับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถหา
สถานประกอบการได้ 

5. การให้ค าปรึกษา  แก้ปัญหาและการนิเทศสหกิจศึกษา  จัดให้มีวีการและช่องทางที่หลากหลาย
ในการให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชานิเทศงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน  ณ  สถานประกอบการ โดยศึกษาข้อมูลและจัดท าแผนการนิเทศ
งานล่วงหน้าส่งมายังหน่วยงานสหกิจศึกษา  เพ่ือประสานงานไปยังสถานประกอบการเพ่ือขอ
อนุญาตในการเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  และก าหนดให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้พบทั้ง
ในส่วนของนักศึกษา  และพนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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         4. ด้านการบริการอ่ืน ๆ ท่ีต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดประสบการในการปฏิบัติสห
กิจศึกษาจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  ผ่านโครงการวันสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม  โดยเปิด โอกาสให้
นักศึกษาได้น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบปากเปล่า  และโปสเตอร์  รวมถึงการถ่ายทอดปัญหา
และอุปสรรค  แนวทางการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้กับน้อง ๆ  ได้รับฟังและเป็นการ
เตรียมความให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  

2. ด าเนินการติดตามการได้งานท าของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ในประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
2.1 การได้งานท า 
2.2  สาเหตุที่ยังไม่ได้งานท า 
2.3  ระยะเวลาในการได้งานท าหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น 
2.4  ได้งานท าในสถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือไม่ 
2.5  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
2.6  การท างานตรงสาขาวิชา 
2.7  สิ่งที่ต้องการให้หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเอ้ือต่อการน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการสหกิจศึกษาพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจ
ศึกษา และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการจัดการสหกิจศึกษาของ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปสู่การปฏิบัติ  ผลจากการวิจัยสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการที่ผู้วิจัยได้ 
ศึกษานั้น พบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา  โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตร
ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในทุกหลักสูตร   โดยในระยะแรกงานสหกิจศึกษาอยู่ในความดูแลของ
กองบริการการศึกษา  มีเพียงหลักสูตรที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเพียง 1 หลักสูตร  คือหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จากหลักสูตรทั้งหมด 58 หลักสูตร
ทั้งมหาวิทยาลัย  และต่อมาในปี พ.ศ. 2557  งานสหกิจศึกษาได้ย้ายการดูแลไปในส่วนงานของ
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นงานงานหนึ่งของกอง โดย
มีการขับเคลื่อนเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรเข้าสู่ระบบสห
กิจศึกษา  จนถึงในปีปัจจุบันมีหลักสูตรสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเพ่ิมเป็น 8 หลักสูตร  มี
นักศึกษาเข้าร่วมเพ่ิมขึ้นเป็น 80   มีผู้ดูแลสหกิจศึกษาโดยเฉพาะในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจ านวน  
1  คน ในต าแหน่งงานนักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมการจัดกาเรียนการสอน  ใน
ส่วนของรูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษานั้นยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการแต่ละขั้นตอนการท างาน
ทั้งในส่วนของก่อนปฏิบัติสหกิจศกึษา  ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา  และหลังสหกิจศึกษา  โดยการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบจะใช้วิธีการสอบถามขั้นตอนในการท างานจาก
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง คือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. การพัฒนาลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รูปแบบที่ 
มีองค์ประกอบทั้ง  4  ด้าน  ดังนี้  
      2.1 ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

2.1.1 นโยบายการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดรายวิชาการฝึกสหกิจศึกษาไว้เป็นทางเลือกในการเลือกเรียนให้กับนักศึกษา 

2.1.2 หลักสูตรสาขาวิชาควรจัดรายวิชาสกิจศึกษาไว้ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
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โดยก าหนดไว้ในแผนการเรียนในปีที่ 3  หรือ 4  ตามความเหมาะสมของหลักสูตรในวิชาชีพนั้น ๆ 
2.1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์ 

อย่างต่อเนื่อง 
            2.2. ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา 
   2.2.1 มอบหมายงานสหกิจศึกษา  ในหน่วยงานส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานกลางระดับ
สถาบันในการรับผิดชอบงานสหกิจศึกษา  โดยก ากับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  หรือฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามที่อธิการมอบหมาย  มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสนับสนุนงานสหกิจ
ศึกษาของคณะ  หลักสูตรสาขาวิชา  โดยประสานการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
การด าเนินงานสหกิจศึกษา  และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
          2.2.2  จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ  คู่มือ  ปฏิทินและขั้นตอนการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาทุกกระบวนการ  เนื่องจากกระบวนการสหกิจศึกษามีขึ้นตอนที่ซับซ้อน  และเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีปริมาณท่ีมาก อีกทั้งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์นิเทศ  นักศึกษา  
และสถานประกอบการ 
                 2.2.3 จัดท า / ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน  เพ่ือน าผลไปสู่การพัฒนาปรับปรุง  พร้อมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง  และรายงานผลประจ าปีในฐานข้อมูลสหกิจศึกษาซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาขึ้น 
  2.2.4 งานสหกิจศึกษามีหน้าที่ในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในรอบปี  โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   และ
อนุมัติขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
          2.3 ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
  2.3.1 ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  ควรจัดให้มีรายวิชา
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  กิจกรรมปฐมนิเทศ และคณะควรจัดอบรมในหัวข้อด้านวิชาชีพเพ่ิมเติมแก่นั้น
ศึกษา  โดยมีชั่วโมงข้ันต่ า  30  ชั่วโมงในการเตรียมความพร้อม 
  2.3.2 ในกระบวนการเตรียมความพร้อมในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ความรู้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา  ควรพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละ
ประเด็นในการอบรม  หากมีประเด็นใดที่เกี่ยวเทคนิค วิธีการทางวิชาชีพ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการออก
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ปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน   
  2.3.3 การจัดหางานและอัตรางานรองรับงานสหกิจศึกษา  ควรส ารวจและ
จัดท าข้อมูลลักษณะงานที่นักศึกษาควรปฏิบัติก าหนดเกณฑ์มาตรฐานลักษณะงานที่มีคุณภาพ  เพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการจัดหางาน  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แจ้งชื่อสถานประกอบการที่ต้อการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ควรมีวิธีการที่หลากหลายในการจัดหางาน  และจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการไว้อย่าง
ต่อเนื่อง  รวมถึงการเชิญสถานประกอบการมาร่วมในการจัดนิทรรศการในการรับสมัครงานสหกิจ
ศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาได้พบกับสถานประกอบการโดยตรง  และสามารถพิจารณาต าแหน่งงานที่
เหมาะสมกับนับศึกษามากท่ีสุด 
  2.3.4 ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา  จ าเป็นต้องให้
ความรู้ในเรื่องสหกิจศึกษาอย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือให้ใจถึง
ระเบียบ  ข้อบังคับ  สิทธิประโยชน์  ขั้นตอนวิธีการของระบบสหกิจศึกษา  และในส่วนของการเลือก
สถานประกอบการในการสมัครงานควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา  
โดยให้หน่วยงานสหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ  ประกาศผลการคัดเลือกงาน  
จัดเตรียมเอกสารทีเกี่ยวข้องส าหรับรายงานตัวปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษาร่วมกับ
คณะ  หลักสูตรสาขาวิชาในการพิจารณาเลือกสถานประกอบการให้กับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถหาสถานประกอบการได้ 
  2.3.5 การให้ค าปรึกษา  แก้ปัญหาและการนิเทศสหกิจศึกษา  จัดให้มีวีการ
และช่องทางที่หลากหลายในการให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ า
สาขาวิชานิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน  ณ  สถานประกอบการ โดยศึกษาข้อมูลและจัดท า
แผนการนิเทศงานล่วงหน้าส่งมายังหน่วยงานสหกิจศึกษา  เพ่ือประสานงานไปยังสถานประกอบการ
เพ่ือขออนุญาตในการเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  และก าหนดให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้พบ
ทั้งในส่วนของนักศึกษา  และพนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
          2.4 ด้านการบริการอ่ืน ๆ ท่ีต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 

2.4.1 จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการถ่ายทอด 
ประสบการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  ผ่านโครงการวันสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม  
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบปากเปล่า  และโปสเตอร์  รวมถึงการ
ถ่ายทอดปัญหาและอุปสรรค  แนวทางการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้กับน้อง ๆ  ได้รับฟังและ
เป็นการเตรียมความให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
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2.4.2 ด าเนินการติดตามการได้งานท าของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ใน
ประเด็นที่ 

ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1) การได้งานท า 
2)  สาเหตุที่ยังไม่ได้งานท า 
3)  ระยะเวลาในการได้งานท าหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น 
4)  ได้งานท าในสถานประกอบการที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือไม่ 
5)  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
6)  การท างานตรงสาขาวิชา 
7)  สิ่งที่ต้องการให้หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเอ้ือต่อ 

การน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง 
 3. การตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าลักษณะการจัดการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปปฏิบัติ  พบว่า จัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดการสหกิจศึกษาได้ครบถ้วนทกองค์ประกอบของกระบวนการสหกิจ
ศึกษา  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา  ด้านการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  และด้านการจัดบริการอ่ืน ๆ ที่ต่อเนื่องจากสห
กิจศึกษา  โดยทุกด้านและทุกข้อจากการตรวจสอบความเหมาะสม  จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการสห
กิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเหมาะสม / เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติโดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) ตั้งแต่ 3.50  ขึ้นไป  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) ไม่เกิน 1.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  อีกทั้งในการจัดการสหกศึกษายังพบปัญหา
และอุปสรรคที่ส าคัญคือ คณะและหลักสูตรสาขาวิชาให้ความสนใจในการเข้าร่วมสหกิจศึกษาค่อนข้าง
น้อยมาก  ทั้งทีเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากกระบวนการปฏิบัติงานจากระบบสหกิจศึกษา  
แต่ด้วยความซับซ้อนและยุ่งยากของกระบวนการสหกิจศึกษา ท าให้คณะและหลักสูตรสาขาวิชาไม่
สนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา จึงจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจน  และ
วางแผนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเชิงรุกเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้กับคณะ
และสาขาวิชาต่อไป 
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อภิปรายผล 
           ลักษณะการจัดสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เห็นว่ามีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบัติ  ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
          1. ลักษณะการจัดสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดหลักสูตร
รายวิชาสหกิจศึกษา ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เห็นว่า  มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ทุกหลักสูตรจะต้อง
ก าหนดรายวิชาการฝึกสหกิจศึกษาไว้เป็นทางเลือกในการเลือกเรียนให้กับนักศึกษา    หลักสูตร
สาขาวิชาควรจัดรายวิชาสกิจศึกษาไว้ในกลุ่มวิชาเอกเลือก  โดยก าหนดไว้ในแผนการเรียนในปีที่ 3  
หรือ 4  ตามความเหมาะสมของหลักสูตรในวิชาชีพนั้น ๆ  และระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง     
          ทั้งนี้เนื่องจากรายวิชาผึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ในสาขาวิชาชีพ
โดยตรงของผู้เรียน  ในสถานประกอบการจริง  โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องได้รับการเสนอภาระ
งาน  เปรียบเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบนั้น ๆ   ท าให้เป็นการเปิดโอกาสในนักศึกษาได้
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง  สามารถน าความรู้ทางทฤษฏีที่ได้เรียนมาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ   ดังนั้น
จึงจะต้องจัดรายวิชาฝึกสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรในกลุ่มเอกเลือก  จึงถือว่าเป็นการให้โอกาสและเปิด
กว้างทางการศึกษาแก่นักศึกษาได้เลือกเรียนระหว่างรายวิชาฝึกสหกิจศึกษา  และรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  หรืออ่ืน ๆ ที่ตนเองถนัดและสนใจ  ตามความสามารถและความถนัดที่แตกต่าง
กันไปของนักศึกษา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เฉลิมขวัญ  ครุฑบุญยงค์ (2552 :77) ได้ท าวิจัย
เรื่องการติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  ผลการวิจัย
พบว่าส่วนใหญ่สถานศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนจัดวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือก   โดยให้
เหตุผลว่าเพ่ือเป็นอิสระทางความคิดให้กับนักศึกษา  และไม่ปิดก้ันความคิดเห็น 
          นอกจากนี้การจัดแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาพบว่าควรจัดไว้ในปีที่ 3 หรือ 4  ของ
หลักสูตร  ตามความเหมาะสมของวิชาชีพ  โดยหลักการของการจัดหลักสูตรและแผนการศึกษาที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร หรือ มคอ.1 /2  นั้น  จะก าหนดให้นักศึกษาได้เรียนในแต่ละรายวิชาเรียงล าดับตาม
ความยากง่ายของรายวิชา  เพ่ือน าไปสู่ความแข็งแกร่งในวิชาชีพนั้น ๆ ดังนั้นในการจัดรายวิชาฝึกสห
กิจศึกษา  ซึ่งนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว 
ณ  สถานประกอบการ  ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ  และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา  เพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ  จึงจ าเป็นต้องจัด
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รายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในชั้นปีที่ 3  หรือ 4  ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีความเหมาะสมในการที่นักศึกษาได้ผ่าน
กาเรียนรู้หลักการหลักการ  แนวคิดทฤษฏีในรายวิชาต่าง ๆ  ไปแล้ว   
         2. ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานสหกิจศึกษา  ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติ  ได้แก่  การมอบหมายงานสหกิจศึกษา  ในหน่วยงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานกลางระดับสถาบัน
ในการรับผิดชอบงานสหกิจศึกษา  โดยก ากับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  หรือฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา    มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสนับสนุนงานสหกิจศึกษาของคณะ  หลักสูตรสาขาวิชา  
โดยประสานการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการการด าเนินงานสหกิจศึกษา  โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง     
          อีกท้ังมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีข้อบังคับ ระเบียบ  คู่มือ  ปฏิทินและขั้นตอนการด าเนินงานสห
กิจศึกษาทุกกระบวนการ  เนื่องจากกระบวนการสหกิจศึกษามีขึ้นตอนที่ซับซ้อน  และเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีปริมาณที่มากเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์นิเทศ  
นักศึกษา  และสถานประกอบการ   และการจัดท า / ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือน าผลไปสู่การพัฒนาปรับปรุง  พร้อมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง  และรายงานผลประจ าปีในฐานข้อมูลสหกิจศึกษาซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาขึ้น    
          ทั้งนี้เนื่องจากการก าหนดให้แต่ละคณะ/สาขาวิชา เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาของตนเองจนครบทุกระบวนการขั้นตอนการท างาน  ย่อมเป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้นนอกเหลือจาก
งานประจ าที่จะต้องมีความรับผิดชอบในทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  เช่น  การสอน  บริการ
วิชาการ  วิจัย  เป็นต้น  อีกทั้งขั้นตอนและกระบวนการของงานสหกิจศึกษามีความซับซ้อน  ยุ่งยาก 
และใช้มีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการท างานค่อนข้างมาก  ซึ่งคณะและสาขาวิชาอาจไม่มี
เวลาเพียงพอต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดสรรอัตราก าลัง
ส่วนกลางในการเข้ามาดูแลและประสานด้านสหกิจศึกษาระหว่าง  นักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา  และ
สถานประกอบการ   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จากการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ของ อลงกต  ยะ
ไวทย์ (2549 : 145)  ซึ่งผลวิจัยพบว่าปัจจัยที่ท าให้การการจัดการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา
ประสบความส าเร็จ  คือ  มีการจัดตั้งหน่วยประสานสหกิจศึกษาโดยยึดหลัการรวมบริการ  ประสาน
ภารกิจทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  ให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการและการบริการ  และ
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรชัย  มงคลวนิช (2552 : 27)  หากผู้บริหารสถานประกอบการเห็น
ความส าคัญ/ประโยชน์ของสหกิจศึกษา  และสถาบันการศึกษามีการก าหนด  ผู้บริหารและอาจารย์
ประผู้ประสานงานสหกิจศึกษาในระดับคณะและระดับภาควิชา  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์
ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงวัตถุประสงค์  ความส าคัญ  กระบวนการสหกิจศึกษา  และภาพรวมของงานใน
หน้าที่ของทุกคน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย ที่จะส่งเสริมความส าเร็จของการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
สถาบัน 
         3. ลักษณะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ผู้ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม  / 
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติคือ  ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  ควรจัดให้มี
รายวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  กิจกรรมปฐมนิเทศ และคณะควรจัดอบรมในหัวข้อด้านวิชาชีพเพ่ิมเติม
แก่นั้นศึกษา  โดยมีชั่วโมงขั้นต่ า  30  ชั่วโมงในการเตรียมความพร้อม    กระบวนการเตรียมความ
พร้อมในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา  ควรพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละประเด็นในการอบรม  หากมีประเด็นใดที่เกี่ยวเทคนิค วิธีการทาง
วิชาชีพ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  การจัดหางานและ
อัตรางานรองรับงานสหกิจศึกษา  ควรส ารวจและจัดท าข้อมูลลักษณะงานที่นักศึกษาควรปฏิบัติ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานลักษณะงานที่มีคุณภาพ  เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการจัดหางาน  เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แจ้งชื่อสถานประกอบการที่ต้อการปฏิบัติงาน   
          ทั้งนี้ควรมีวิธีการที่หลากหลายในการจัดหางาน  และจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการไว้
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการเชิญสถานประกอบการมาร่วมในการจัดนิทรรศการในการรับสมัครงานสห
กิจศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาได้พบกับสถานประกอบการโดยตรง  และสามารถพิจารณาต าแหน่งงานที่
เหมาะสมกับนับศึกษามากท่ีสุด   และในการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา  จ าเป็นต้องให้
ความรู้ในเรื่องสหกิจศึกษาอย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือให้ใจถึง
ระเบียบ  ข้อบังคับ  สิทธิประโยชน์  ขั้นตอนวิธีการของระบบสหกิจศึกษา  และในส่วนของการเลือก
สถานประกอบการในการสมัครงานควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา  
โดยให้หน่วยงานสหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ  ประกาศผลการคัดเลือกงาน  
จัดเตรียมเอกสารทีเกี่ยวข้องส าหรับรายงานตัวปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษาร่วมกับ
คณะ  หลักสูตรสาขาวิชาในการพิจารณาเลือกสถานประกอบการให้กับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถหาสถานประกอบการได้  รวมถึงการให้ค าปรึกษา  แก้ปัญหาและการนิเทศสหกิจศึกษา   
จัดให้มีวีการและช่องทางที่หลากหลายในการให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
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ศึกษาประจ าสาขาวิชานิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน  ณ  สถานประกอบการ โดยศึกษาข้อมูล
และจัดท าแผนการนิเทศงานล่วงหน้าส่งมายังหน่วยงานสหกิจศึกษา  เพ่ือประสานงานไปยังสถาน
ประกอบการเพ่ือขออนุญาตในการเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  และก าหนดให้อาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาได้พบทั้งในส่วนของนักศึกษา  และพนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
          โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาด้วยกระบวนการอบรมผ่านโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  จัด
โดยงานสหกิจศึกษา  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการ
บรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ดังนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา   เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสื่อสาร
และวัฒนธรรมองค์กร การบริหารงานเชิงคุณภาพกับการท างาน  เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือก
สถานประกอบการ และการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน มีการสอบวัดความรู้ทั้งก่อนการอบรม  
และหลังอบรม  การตรวจเช็คเวลาในการอบรม   
          ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรที่มีความหลากหลายทั้งจากสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงาน
ที่มีชื่อเสียงและมีความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย  และจากคณาจารย์จากใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ   โดยนักศึกษาให้ความสนใจใน
การเข้าร่วมเป็นอย่างดี  เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย  กับนักศึษาสหกิจศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์และชี้แจงช่องทางการติดต่อระหว่าง
กัน  ในการติดตามตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา และหลังสิ้นสิ้นการฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวนีย์  ศรีจันทร์นิล ( 2553 : 39) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การ
ประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  สาขาวิชาการบัญชี  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็นว่าในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท าให้ได้รับความรู้  
หลักการ  แนวคิดในด้านต่าง ๆ  ในส่วนของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา   
         มหาวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในการร่วมกันวัดแล ะ
ประเมินผลนักศึกษา 50 : 50  ท าให้เห็นสิ่งที่ควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา  ที่มีต่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่จะส่งผลการพัฒนาให้ดีขึ้นส าหรับนักศึกษาใน
รุ่นต่อไป  ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย (2552 : 20-22) ได้ก าหนดกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาว่านักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
ความสามารถในการท างานโดยสถานศึกษาต้องชี้แจงรายละเอียด  และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ  ต้อง
มีสัดส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  โดย

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

76 

พนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการควรให้ความเห็นที่เป็นจุดเด่น และข้อควรปรับปรุงของ
นักศึกษา  
          4. ลักษะการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้านการจัดบริการอ่ืน ๆที่
ต่อเนื่อง  จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติ  คือ  การจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดประสบการใน 
การปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  ผ่านโครงการวันสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม  โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบปากเปล่า  และโปสเตอร์  รวมถึงการถ่ายทอดปัญหาและ
อุปสรรค  แนวทางการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้กับน้อง ๆ  ได้รับฟังและเป็นการเตรียมควร
ให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป   และการด าเนินการติดตามการได้งานท าของนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดย
แนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการนั้นจะเป็นแนวทางเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่จัด
ด าเนินการสหกิจศึกษาได้ถือปฏิบัติเช่นกัน  เช่น  มหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง  ที่ได้จัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาดีเด่นในแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเข่งขันร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  เพ่ือคัดเลือกไป
เข่งขันในระดับประเทศต่อไป   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 
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ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ควรมีนโยบายด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจ
ศึกษาให้มีความชัดเจน  สร้างพลังการขับเคลื่อนเชิงรุกโดยการสนับสนุนงบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์  
เนื่องจากที่ผ่านมากมีคณะและหลักสูตรสาขาวิชาให้ความสนใจในการเข้าร่วมสหกิจศึกษาค่อนข้าง
น้อยมาก  ทั้งทีเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากกระบวนการปฏิบัติงานจากระบบสหกิจศึกษา  
แต่ด้วยความซับซ้อนและยุ่งยากของกระบวนการสหกิจศึกษา ท าให้คณะและหลักสูตรสาขาวิชาไม่
สนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วม 
          2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้างความร่วมมือที่
ดีกับสถานประกอบการ  เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการรับนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติสหกิ จศึกษาใน
สถานประกอบการที่มีคุณภาพ 
          3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ควรส่งเสริมการให้ความรู้  ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้จาก
ระบบสหกิจศึกษาแก่อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร  เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญให้การสนับสนุนนักศึกษาให้
เข้าร่วมสหกิจศึกษาที่ส าคัญคืออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
           
          ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การพัฒนาลักษณะการจัดสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะของสถานประกอบการ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนต่อไป 
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บรรณานุกรม 
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 บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 
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 อุดมศึกษาภาคกลางตอนลน.  วารสารสหกิจศึกษาไทย. 1(2):67-86 
อลงกต ยะไวทย์, (2549) การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 จากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ. จุฬาลงกรณ์ 
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บรรณานุกรม (ต่อ)  
 
ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์.(2555). รายงานปัญหาพิเศษการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการ 
 พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. สืบค้นเมื่อ   

15 มิถุนายน 2561 จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/ 
files/52930412/title.pdf 
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ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  และผลการตรวจสอบคุณภาพ

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ผลประเมินแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องการพัฒนาลักษณะการจัดสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา 

 

ค าชี้แจง   ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาข้อความแตล่ะข้อ  ว่าท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด เก่ียวกับ

ของลักษณะการจัดสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  และท าเครื่องหมาย  ในช่องที่

ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

                 -1  ไม่เห็นด้วย  0 = ไม่แน่ใจ  1  = เห็นด้วย 

ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

1. ด้านการจัดการหลักสูตร    สอดคล้อง 

   1.1 การก าหนดหมวดวิชาสหกิจศึกษาและจ านวน

หน่วยกิต 

1 1 1 สอดคล้อง 

        1.1.1 การจัดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเป็น

รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน 

1 1 1 สอดคล้อง 

        1.1.2 การก าหนดให้รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

จ านวน 1  หน่วยกิต 

1 1 1 สอดคล้อง 

        1.1.3  การจัดรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาใน

กลุ่มวิชาเอกเลือก  จ านวน  6  หน่วยกิต  โดยก าหนดให้

เรียนในทุกหลักสูตรเหมือนกัน 

1 1 1 สอดคล้อง 

   1.2 การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา    สอดคล้อง 

     1.2.1 การก าหนดให้คณะ/สาขาวิชาสามารถจัด

แผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาใด

ก็ได้ในปีที่  3  หรือ ปีที่ 4  ของหลักสูตรตามความ

เหมาะสมของวิชาชีพ 

1 1 1 สอดคล้อง 

     1.2.2  การก าหนดให้จัดแผนการเรียนรายวิชา 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

เตรียมสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาก่อนรายวิชาสห

กิจศึกษา 

     1.2.3 การก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาเป็นเวลา  1  ภาคการศึกษาโดยมีระยะเวลา  16  

สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 สอดคล้อง 

2. การจัดโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา    สอดคล้อง 

   1.1  การจัดตั้งงานสหกิจศึกษา  ภายใต้งานส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอน  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐาน

วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงาน

กลางระดับสถาบัน  มีหน้าที่ก ากับดูแลส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานสหกิจของคณะและหลักสูตร

สาขาวิชา 

1 1 1 สอดคล้อง 

   1.2 การจัดตั้งงานสหกิจศึกษา  เป็นหน่วยงานภายใต้

งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งก ากับดูแลโดย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

1 1 1 สอดคล้อง 

   1.3  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการ

ศึกษาท าหน้าที่หลักในการดูแลสหกิจศึกษาในระดับ

สถาบัน   

1 1 1 สอดคล้อง 

2. รูปแบบการบริหารงาน  และกลยุทธ์ที่ใช้ในการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

   2.1 รูปแบบการบริหาร    สอดคล้อง 

     2.1.1  การก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจ า

คณะเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ

คณะ/สาขาวิชา  และประสานกับงานส่งเสริมการจัดการ

1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

เรียนการสอน หน่วยสหกิจศึกษาของสถาบัน 

     2.1.2  การก าหนดให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาท า

หน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา  รับรองคุณภาพงาน  นิเทศงาน  

และประเมินผลนักศึกษาสกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.3  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสกิจศึกษาของ

สถา บั น ป ร ะ ง า นสถ าน ประ กอ บกา ร เ พ่ื อส ร้ า ง

ความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยนื 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.4  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษา 

ร่วมกับคณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.5  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษา  ท า

หน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ปัญหาแก่นักศึกษาทั้ง

ก่อน  ระหว่าง  และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

โดยประสานงานกับคณะและหลักสูตรสาขาวิชา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.6  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือ

ก าหนดให้มีพนักงานที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา ท าหน้าที่ดูแล  ให้ค าปรึกษา  แนะน าการ

ปฏิ บั ติ ง า นส หกิ จ ศึ กษ าข อ งนั กศึ ก ษ า ในส ถา น

ประกอบการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.7  การก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลติดต่อกับ

สถานประกอบการไว้อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.8  การจัดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสห

กิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.9  การจัดให้มีคู่มือสหกิจศึกษา  ปฏิทินกิจกรรม 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

และขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษาทุกกระบวนการ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

     2.1.10 มีการใช้เทคนิคการติดต่อสื่อสารหลากหลาย

ช่อทางกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก  

ได้แก่  โทรศัพท์  โทรสาร  ไลน์  เฟชบุ๊ค  อีเมล์  คู่มือ  

เป็นต้น 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.11 การจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตาม

แผนงานปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (KPI)   

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.1.12  การจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการ  ความส าเร็จของการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

ต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ใน

ประเด็น จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  สถาน

ประกอบการ  การมีงานท า  การท างานตรงสาขาวิชา  

และเงินเดือนที่ได้รับ  เป็นต้น  และน าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการฯ  มาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานใน

รอบปีต่อไป 

1 1 1 สอดคล้อง 

   2.2  การจัดบุคลากร  ทรัพยากรสนับสนุน  และ

ระบบสารสนเทศ 

   สอดคล้อง 

     2.2.1 ก าหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็น

ผู้บริหารสูงสุดในการดูแลระบบสหกิจศึกษา  และมี

ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนตาม

นโยบาย 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.2.2 การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา  1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

มีผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการเป็น

ผู้ดูแล  และมีหัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอน  และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  

     2.2.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติสห

กิจศึกษา ดังนี้  (1) เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์สหกิจศึกษา  

(2) บุคลากรภายนอกหน่วยงานสหกิจศึกษา  ได้แก่  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

ฝ่ายบริหารบุคลาหรือทรัยากรมนุษย์และพนักงานที่

ปรึกษาในสถานประกอบการ 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.2.4 ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เก่ียวข้อง

เพ่ือจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สถานที่  

ระบบสารสนเทศ  และโสตทัศนูปกรณ์  ที่จ าเป็นนอย่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.2.5  การจัดให้มีระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท้ังในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเอกสาร 

1 1 1 สอดคล้อง 

     2.2.6  การจัดให้มีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย  ได้แก่คู่มือสหกิจศึกษา  

แบบฟอร์มเอกสาร  ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ปฏิทินและตารางกิจกรรมสหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

3. ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษา 

   สอดคล้อง 

   3.1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา    สอดคล้อง 

     3.1.1 ก าหนดให้มีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสห

กิจศึกษา  หัวข้อที่ว่าด้วยหลักการ แนวคิด  ระเบียบ  

1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ทิศทางตลาดงาน  ความ

คาดหวังของสถานประกอบการ การเลือกงานและสถาน

ประกอบการ  การเตรียมโครงงาน  ก าหนดหัวข้อ

ลักษณะรายละเอียดของโครงงานสหกิจศึกษา  วิธีการ

ท าโครงงาน  และงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  ปัญหา  

อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในหารปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

     3.1.2 การจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.1.3  ก าหนดให้คณะ/สาขาวิชาจัดให้มีการ

บรรยายในหัวข้อที่จ าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องเฉพาะวิชาชีพเพ่ือ

เติมเต็มศักยภาพนักศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.1.4 การจัดให้มีการจัดท า  รวบรวมสาระความรู้ที่

เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา

เผยแพร่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สหกิจ

ศึกษาฯ 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.1.5  ก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม  

วิเคราะห์และน าผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องต่อไป  และแจ้งผลการประเมินต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

   3.2. ด้านการหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา    สอดคล้อง 

     3.2.1การจัดให้มีการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาควรปฏิบัติ

ให้แต่ละสาขาวิชา  พร้อมระบุทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น

ส าหรับลักษณะงานต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา

และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 

1 1 1 สอดคล้อง มห
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

     3.2.2 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแจ้งรายชื่อสถาน

ประกอบการที่ต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผ่าน

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  เพื่อท าการติดต่อ

ประสานงานสถานประกอบการต่อไป 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.2.3 การก าหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลักษณะ

งานที่มีคุณภาพเป็นแนวทางส าหรับการพิจารณารับรอง

คุณภาพงาน 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.2.4 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  

ร่วมกับคณะและสาขาวิชา ประสานงานสถาน

ประกอบการเพ่ือจัดหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอกับ

การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละ

สาขาวิชา 

1 1 1 สอดคล้อง 

   3.2.5 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ า

สาขาวิชาพิจารณาลักษณะงานและรับรองคุณภาพงานที่

สถานประกอบการเสนอมา  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ 

1 1 1 สอดคล้อง 

    3.2.6  การจัดให้มีวิธีการที่หลากหลายในการจัดหา

งานสหกิจศึกษา  ได้แก่  หนังสือเชิญ  โทรศัพท์  

โทรสาร  email  การเข้าพบสถานศึกษา  และการเชิญ

สถานประกอบการพบนักศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

   3.3. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.3.1 การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถาน

ประกกอบการ  ต าแหน่งงาน  ลักษณะงาน  เงื่อนไขการ

ท างาน  ค่าตอนแทนและสวัสดิการ  คุณสมบัติของ

1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

นักศึกษาและจ้อก าหนอ่ืน ๆ ที่สถานประกอบการเสนอ

มาผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

     3.3.2 ก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้า

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอการที่ได้

ประชาสัมพันธ์ไว้ตามความสนใจ  โดยสามารถเลือก

สถานประกอบการได้  1  แห่ง  ต่อครั้ง 

1 1 1 สอดคล้อง 

   3.3 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประ

ข าสาชาวิชามีหน้าที่ให้ค าแนะน าการเลือกต าแหน่งงาน  

สถานประกอบการ  และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

นักศึกษาเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในสถานประการที่นักศึกษา

สมัคร 

1 1 1 สอดคล้อง 

    3.3.4 การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  

ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูล  ให้ค าปรึกษานักศึกษาในการ

สมัครงาน  การเข้าสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการ  

ประกาศผลการคัดเลือกงานสหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.3.5  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจ

ศึกษา  จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง  ประสานงานสถาน

ประกอบการในการเข้ารายงานตัวปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

  3.4. การให้ค าปรึกษา  แก้ปัญหา  และการนิเทศ

งานสหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา

และแก้ปัญหาแก่นักศึกษาทั้งในกระบวนการก่อน  

ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  อาจารย์

1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

ที่ปรึกษา  ฝ่ายบุคคลและพนักงานงานที่ปรึกษาในสถาน

ประกอบการ 

     3.4.2 การจัดให้มีวิธีการหรือช่องทางที่หลากหลาย

ในการให้ค าปรึกษา  และแก้ปัญหาแก่นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา  เช่น  โทรศัพท์  email  Facebook  Line  เป็น

ต้น 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.4.3 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ประจ าสาขาวิชาท าหน้าที่นิเทศงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  ณ  สถาน

ประกอบการอย่างน้อย  1  ครั้ง 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.4.4 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ประจ าสาขาวิชาศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องและจัดท า

แผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนการออกนิเทศ  

ณ  สถานประกอบการ 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.4.5 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ประจ าสาขาวิชา  ติดต่อประสานงานกับพนักงานที่

ปรึกษาของนักศึกษาเพ่ือแจ้งประเด็นและแผนการนิเทศ

งานล่วงหน้า 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.4.6  การนิเทศงานสหกจศึกษา  ณ  สถาน

ประกอบการอาจารย์ที่ปรึกษา  สหกิจศึกษาควรได้เข้า

พบและหารือร่วมกับผู้ประสานงานสหกิจศึกษา  และ 

หรือพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  และ

นักศึกษา  โดยควรใช้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.4.7  การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมิน

นักศึกษาและสถานประกอบการตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน

1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

แบบประเมิน 

  3.5. การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้นักศึกษา

สหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.5.1  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจ

ศึกษา  และผู้รับผิดชอบประจ าคณะร่วมกันประสานงาน

สถานประกอบการเพ่ือชี้แจงหลักการสหกิจศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน  และสวัสดิการที่สถาน

ประกอบการจะพึงจ่ายให้แก่นักศึกษาในอัตราที่

เหมาะสม 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.5.2 ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารสิทธิประโยชน์

ทางภาษาที่สถานประกอบการจะได้รับการเข้าร่วมสห

กิจศึกษาท้ังรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อ

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการในการ

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่นักศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.5.3 การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกฝ่าย

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  คือ  

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงาน  ณ  

สถานประกอบการ  เสมือนเป็นพนักงานประจ า   

1 1 1 สอดคล้อง 

  3.6 การวัดผลและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา    สอดคล้อง 

     3.6.1 การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผล

นักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการ

ของกระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  ข้อมูลที่ใช้ประกอบกา

ประเมินผล  ได้แก่  การเข้าร่วมกิจกรรม  การส่งงาน

และเอกสารตามก าหนดเวลาโดยมีการก าหนดเกณฑ์การ

1 1 1 สอดคล้อง มห
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

ประเมิน 

     3.6.2  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในระหว่าง

ปฏิบัติงาน  โดยพนักงานที่ปรึกษา  ข้อมูลที่ใช้

ประกอบการประเมินผลได้แก่  ความรู้  ความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และ

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.6.3  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผล

รายงานฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  โดยเกณฑ์ประเมิน

สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.6.4  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ

น าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยอาจารย์ที่

ปรึกษาสหกิจศึกษา  คณะ  และสาขาวิชา  โดยมีเกณฑ์

การประเมิน 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.6.5  การก าหนดให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม

ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

โดยก าหนดสัดส่วนคะแนนของสถานศึกษาร้อยละ 50 

1 1 1 สอดคล้อง 

     3.6.6 การก าหนดให้นักศึกษาได้เสนอผลสะท้อน

กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยการจัด

โครงการวันสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม  เพ่ือให้นักศึกษา

สหกิจศึกษาน าเสนอผลงาน  ปัญหา และอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1 1 1 สอดคล้อง 

4.ด้านการจัดบริการอื่น ๆ  ที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา    สอดคล้อง 
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ประเด็นลักษณะการจดัสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

(3) 
แปลความหมาย 

   4.1 การก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมหลังสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  นอกเหนือจากการ

น าเสนอผลการปฏิบัติงาน  เช่น  การสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์  จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสห

กิจศึกษา  โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลและ

ประเมินผล  รวมถึงการคัดเลือกให้รางวัลผลงานดีเด่น  

และส่งเข้าประกวดในเวทีระดับเครือข่ายสหกิจศึกษา 

และระดับประเทศต่อไป 

1 1 1 สอดคล้อง 

   4.2 การจัดให้มีการติดตามส ารวจความก้าวหน้า  และ

ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ผ่านการปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

และน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นถัดไป 

1 1 1 สอดคล้อง 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ค าชี้แจง    

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามส าหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจ

ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่ งในขั้นตอนนี้เป็นการน ารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาที่ได้

พัฒนาขึ้น  สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสหกิจศึกษา ซึ่งได้แก่ นักศึกษา  

อาจารย์  และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นได้ในการน า

รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปปฏิบัติ  โดยเป็นรูปแบบการจัดการสห

กิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการจัดการสหกิจ

ศึกษาและวิธีการจัดการสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

1) การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 2)  การจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา 

 3)  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานสหกิจศึกษา 

 4)  การจัดบริการอ่ืน ๆ ที่ต่อเนือ่งจากสหกิจศึกษา 

แบบสอบถามคร้ังนี้เปน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  โดยผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนัก

คะแนน  ดังนี ้

5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในระดับมาก 

  3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในระดับน้อย 

  1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 1  ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านพิจารณาข้อรายการข้างล่าง  ซึ่ งเป็นรูปแบบการจัดการสหกิจ

ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ได้พัฒนาขึ้นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดในการ

น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  โดยขอให้ท่านท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับความเหมาะสมตาม

ความคิดเห็นของท่านแต่ละข้อรายการข้างล่าง  และหากท่านมีข้อเสนอแนะทางขวามือของแต่ละข้อ

รายการ 

รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

ระดับความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

ด้านการจัดการหลักสูตร 

1. การก าหนดหมวดวิชาสหกิจศึกษาและจ านวนหน่วยกิต 

   1.1 การจัดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน       

   1.2 การก าหนดให้รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1  หน่วยกิต       

   1.3  การจัดรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก  จ านวน  

6  หน่วยกิต  โดยก าหนดให้เรียนในทุกหลักสูตรเหมือนกัน 

      

2. การจัดแผนการเรียนสหกิจศึกษา 

   2.1 การก าหนดให้คณะ/สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรียนรายวิชาสหกิจ

ศึกษาไว้ในภาคการศึกษาใดก็ได้ในปีที่  3  หรือ ปีที่ 4  ของหลักสูตรตาม

ความเหมาะสมของวิชาชีพ 

      

   2.2  การก าหนดให้จัดแผนการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไว้ในภาค

การศึกษาก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา 

      

   2.3 การก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา  1  ภาค

การศึกษาโดยมีระยะเวลา  16  สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

      

ด้านการจัดหน่วยงานสหกิจศึกษา 

1. การจัดโครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา 

   1.1  การจัดตั้งงานสหกิจศึกษา  ภายใต้งานส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอน  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

เป็นหน่วยงานกลางระดับสถาบัน  มีหน้าที่ก ากับดูแลส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานสหกิจของคณะและหลักสูตรสาขาวิชา 
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รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

ระดับความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

   1.2 การจัดตั้งงานสหกิจศึกษา  เป็นหน่วยงานภายใต้งานส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน  ซึ่งก ากับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

      

   1.3  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาท าหน้าที่หลักใน

การดูแลสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน   

      

2. รูปแบบการบริหารงาน  และกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

   2.1  การก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล

การด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา  และประสานกับงาน

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน หน่วยสหกิจศึกษาของสถาบัน 

      

   2.2  การก าหนดให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา  

รับรองคุณภาพงาน  นิเทศงาน  และประเมินผลนักศึกษาสกิจศึกษา 

      

   2.3  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสกิจศึกษาของสถาบันประงานสถาน

ประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืน 

      

   2.4  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษา ร่วมกับคณะ/สาขาวิชา 

รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

      

   2.5  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษา  ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  

แนะน า  แก้ปัญหาแก่นักศึกษาทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังการปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา  โดยประสานงานกับคณะและหลักสูตรสาขาวิชา 

      

   2.6  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อก าหนดให้มีพนักงานที่

ปรึกษาให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ดูแล  ให้ค าปรึกษา  แนะน า

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ รวมทั้ง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

      

   2.7  การก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลติดต่อกับสถานประกอบการไว้อย่าง

ต่อเนื่อง 

      

   2.8  การจัดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสหกิจศึกษา       

   2.9  การจัดให้มีคู่มือสหกิจศึกษา  ปฏิทินกิจกรรมและขั้นตอนการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษาทุกกระบวนการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

ระดับความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

   2.10 มีการใช้เทคนิคการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่อทางกบัทุกฝ่ายที่

เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก  ได้แก่  โทรศัพท์  โทรสาร  ไลน์  เฟชบุ๊ค  

อีเมล์  คู่มือ  เป็นต้น 

      

   2.11 การจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏบิัติงาน

ประจ าปีงบประมาณ  และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(KPI)   

      

   2.12  การจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  ความส าเร็จ

ของการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ในประเด็น จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  สถาน

ประกอบการ  การมีงานท า  การท างานตรงสาขาวชิา  และเงินเดือนที่ได้รับ  

เป็นต้น  และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  มาพัฒนาปรบัปรุงการ

ด าเนินงานในรอบปีต่อไป 

      

3. การจัดบุคลากร  ทรัพยากรสนับสนุน  และระบบสารสนเทศ 

   3.1 ก าหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  เปน็ผูบ้ริหารสูงสดุในการดูแล

ระบบสหกิจศึกษา  และมีผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวชิาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนตามนโยบาย 

      

   3.2 การก าหนดโครงสร้างหนว่ยงานสหกิจศึกษา  มีผู้อ านวยการโครงการ

จัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการเป็นผู้ดูแล  และมีหัวหนา้งานสง่เสริมการจัดการ

เรียนการสอน  และเจ้าหนา้ทีส่หกิจศึกษา  

      

   3.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัตสิหกิจศึกษา ดังนี้  (1) 

เจ้าหน้าที่ภายในศูนยส์หกิจศึกษา  (2) บุคลากรภายนอกหน่วยงานสหกิจ

ศึกษา  ได้แก่  รองคณบดีฝา่ยวชิาการ  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  ฝ่าย

บริหารบุคลาหรือทรัยากรมนุษย์และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

      

   3.4 ประสานงานกบัส่วนงานภายในที่เก่ียวข้องเพื่อจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์  

เครื่องมือ  เครื่องใช้  สถานที่  ระบบสารสนเทศ  และโสตทัศนปูกรณ์  ที่

จ าเป็นนอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

ระดับความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

   3.5  การจัดให้มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเอกสาร 

      

   3.6  การจัดให้มีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

ได้แก่คู่มือสหกิจศึกษา  แบบฟอร์มเอกสาร  ข้ันตอนการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา  ปฏิทินและตารางกิจกรรมสหกิจศึกษา 

      

ด้านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

   1.1 ก าหนดให้มีการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  หัวข้อที่ว่า

ด้วยหลักการ แนวคิด  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ทิศทาง

ตลาดงาน  ความคาดหวังของสถานประกอบการ การเลือกงานและสถาน

ประกอบการ  การเตรียมโครงงาน  ก าหนดหัวข้อลักษณะรายละเอียดของ

โครงงานสหกิจศึกษา  วิธีการท าโครงงาน  และงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในหารปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

      

   1.2 การจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

      

   1.3  ก าหนดให้คณะ/สาขาวชิาจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่จ าเป็นซึง่

เก่ียวข้องเฉพาะวิชาชีพเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักศึกษา 

      

   1.4 การจัดให้มีการจัดท า  รวบรวมสาระความรู้ที่เก่ียวข้องและมี

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาเผยแพร่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

เว็บไซต์ศูนยส์หกิจศึกษาฯ 

      

   1.5  ก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม  วิเคราะห์และน าผลไป

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป  และแจ้งผลการประเมินต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษา 

      

2. ด้านการหางานและการรับรองงานสหกิจศึกษา 

   2.1การจัดให้มีการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงานที่

นักศึกษาสหกิจศึกษาควรปฏิบตัใิห้แต่ละสาขาวชิา  พร้อมระบทุกัษะพื้นฐาน
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ระดับความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 
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ที่จ าเป็นส าหรับลักษณะงานตา่ง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่

เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 

   2.2 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผ่านเจา้หน้าที่หนว่ยงานสหกิจศึกษา  เพื่อท าการ

ติดต่อประสานงานสถานประกอบการต่อไป 

      

   2.3 การก าหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานของลักษณะงานที่มีคุณภาพเป็น

แนวทางส าหรับการพิจารณารบัรองคุณภาพงาน 

      

   2.4 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  ร่วมกับคณะและ

สาขาวชิา ประสานงานสถานประกอบการเพื่อจัดหางานที่มีคุณภาพและ

เพียงพอกับการปฏิบัติงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 

      

  2.5 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวชิาพิจารณา

ลักษณะงานและรับรองคุณภาพงานทีส่ถานประกอบการเสนอมา  โดย

พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

      

  2.6  การจัดให้มีวิธีการที่หลากหลายในการจัดหางานสหกิจศึกษา  ได้แก่  

หนังสือเชิญ  โทรศัพท์  โทรสาร  email  การเข้าพบสถานศึกษา  และการ

เชิญสถานประกอบการพบนักศึกษา 

      

3. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

   3.1 การจัดให้มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลสถานประกกอบการ  ต าแหน่ง

งาน  ลักษณะงาน  เงื่อนไขการท างาน  ค่าตอนแทนและสวสัดกิาร  

คุณสมบัติของนักศึกษาและจ้อก าหนอื่น ๆ ที่สถานประกอบการเสนอมาผ่าน

เว็บไซต์หน่วยงาน 

      

   3.2 ก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ

สถานประกอการที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ตามความสนใจ  โดยสามารถเลือก

สถานประกอบการได้  1  แห่ง  ต่อคร้ัง 

      

   3.3 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประข าสาชาวิชามีหนา้ที่

ให้ค าแนะน าการเลือกต าแหน่งงาน  สถานประกอบการ  และเปน็ผู้ให้ความ
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เห็นชอบนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบตัิงานในสถานประการที่นักศึกษาสมัคร 

  3.4 การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  ท าหนา้ทีใ่ห้บริการ

ข้อมูล  ให้ค าปรึกษานักศึกษาในการสมัครงาน  การเข้าสัมภาษณ์งานกับ

สถานประกอบการ  ประกาศผลการคัดเลือกงานสหกิจศึกษา 

      

   3.5  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  จัดเตรียมเอกสารที่

เก่ียวข้อง  ประสานงานสถานประกอบการในการเข้ารายงานตวัปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาของนักศึกษา 

      

4. การให้ค าปรึกษา  แก้ปัญหา  และการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

   4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาและแก้ปญัหาแก่

นักศึกษาทั้งในกระบวนการก่อน  ระหว่าง และหลังการปฏบิัตงิานสหกิจ

ศึกษา  ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีห่น่วยงานสหกิจศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา  

ฝ่ายบุคคลและพนักงานงานทีป่รึกษาในสถานประกอบการ 

      

   4.2 การจัดให้มีวิธีการหรือช่องทางที่หลากหลายในการให้ค าปรึกษา  และ

แก้ปัญหาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา  เช่น  โทรศัพท์  email  Facebook  

Line  เป็นตน้ 

      

   4.3 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาท าหน้าที่

นิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบตัิสหกิจศึกษา  ณ  สถาน

ประกอบการอย่างน้อย  1  คร้ัง 

      

   4.4 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาศึกษา

ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจัดท าแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนการออก

นิเทศ  ณ  สถานประกอบการ 

      

   4.5 การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา  ติดต่อ

ประสานงานกับพนักงานทีป่รึกษาของนักศึกษาเพื่อแจ้งประเดน็และ

แผนการนิเทศงานล่วงหนา้ 

      

   4.6  การนิเทศงานสหกจศึกษา  ณ  สถานประกอบการอาจารย์ที่ปรึกษา  

สหกิจศึกษาควรได้เข้าพบและหารือร่วมกับผู้ประสานงานสหกิจศึกษา  และ 
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รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

ระดับความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

หรือพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  และนักศึกษา  โดยควรใช้

เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

   4.7  การก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมินนักศึกษาและสถาน

ประกอบการตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน 

      

5. การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้นักศึกษาสหกิจศึกษา 

   5.1  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษา  และผู้รบัผิดชอบ

ประจ าคณะร่วมกันประสานงานสถานประกอบการเพื่อชี้แจงหลักการสหกิจ

ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองค่าตอบแทน  และสวัสดิการที่สถานประกอบการจะพึง

จ่ายให้แก่นักศึกษาในอัตราที่เหมาะสม 

      

   5.2 ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารสิทธปิระโยชน์ทางภาษาทีส่ถาน

ประกอบการจะได้รับการเข้าร่วมสหกิจศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพนัธ์แก่สถานประกอบการในการ

พิจารณาจา่ยค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่นักศึกษา 

      

   5.3 การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกฝา่ยเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  คือ  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทีผ่่านการ

ปฏิบัติงาน  ณ  สถานประกอบการ  เสมือนเป็นพนักงานประจ า   

      

6. การวัดผลและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

   6.1 การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศกึษาในแต่ละ

กิจกรรมของกระบวนการของกระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โดยอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา  ข้อมูลที่ใช้ประกอบกาประเมนิผล  ได้แก่  

การเข้าร่วมกิจกรรม  การส่งงานและเอกสารตามก าหนดเวลาโดยมีการ

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

      

   6.2  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน  โดยพนักงานที่ปรึกษา  ข้อมูลที่ใช้

ประกอบการประเมินผลได้แก่  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

      

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 102 

รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา 

ระดับความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

   6.3  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลรายงานฉบบัสมบรูณ์ของ

นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  โดยเกณฑ์ประเมิน

สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาการ 

      

   6.4  การก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรกึษาสหกิจศึกษา  คณะ  และสาขาวิชา  โดย

มีเกณฑ์การประเมิน 

      

   6.5  การก าหนดให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยก าหนดสัดสว่นคะแนนของสถานศึกษาร้อย

ละ 50 

      

   6.6 การก าหนดให้นักศึกษาได้เสนอผลสะท้อนกลบัจากการปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา  โดยการจัดโครงการวันสหกิจศึกษาพิบลูสงคราม  เพือ่ให้นักศึกษา

สหกิจศึกษาน าเสนอผลงาน  ปญัหา และอุปสรรคในการปฏบิัตงิานสหกิจ

ศึกษา 

      

ด้านการจัดบริการอ่ืน ๆ  ที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา 

   1. การก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมหลังสิ้นสุดการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษา  นอกเหนือจากการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  เช่น  การ

สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสห

กิจศึกษา  โดยก าหนดเปน็ส่วนหนึ่งของการวัดผลและประเมินผล  รวมถึง

การคัดเลือกให้รางวัลผลงานดีเด่น  และส่งเข้าประกวดในเวทีระดับ

เครือข่ายสหกิจศึกษา และระดับประเทศต่อไป 

        

   2.การจัดให้มีการติดตามส ารวจความก้าวหนา้  และภาวการณ์มีงานท า

ของบัณฑิตที่ผา่นการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

ที่เก่ียวข้อง  และน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นถดัไป 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก  ข 

ประวัตนิักวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล    นางสาวนิภา   ชื่นทองมอญ  

วัน  เดือน  ปีเกิด  วันที่  12  พฤษภาคม  2522 

ที่อยู่ปัจจุบัน   โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
    การศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

                                      โทรศัพท์/ โทรสาร  0-5526-7077      
Email address   nipha_ton@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตรี   (ศศ.บ.)   สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปี  พ.ศ. 2545 
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ต าแหน่งปัจจุบัน  
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