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หัวข้อการบรรยาย 
� การจัดทำคลังขอมูลและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา      
การดำเนินงานสหกิจศึกษา 

� การวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
� การจัดทำ KM ในงานสหกิจศึกษา 

� สหกิจศึกษา : กรณีศึกษา มทร.ธัญบุร ี



การจัดทำคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 
� นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
� ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร 
� ลดเวลาในการทำงานในขั้นตอนต่างๆ 
� ลดทรัพยากรที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงาน 
� ประยุกต์ใช้กับกระบวนการเตรียมความพร้อม (E-learning) 



การจัดทำคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 
� ระบบสารสนเทศสำหรับการดำเนินงานสหกิจศึกษา 









การวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน      
สหกิจศึกษา 
� ทำให้ทราบจุดเด่น และจุดด้อยของนักศึกษา 
� นำมาปรับปรุงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
� นำมาปรับปรุงกระบวนการสหกิจศึกษา ทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังการปฏิบัติงาน 

�  เป็นการประเมินศักยภาพของบัณฑิตเบื้องต้น ว่าตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือไม่ 

� นำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 











การจัดทำ KM ในงานสหกิจศึกษา 
 
� ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
� ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
� ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 
� ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 





สหกิจศึกษา : กรณีศึกษา 
มทร.ธัญบุร ี



การบริหารจัดการ 

� คณะกรรมการ 
◦ คณะกรรมการบริหาร 
◦ คณะกรรมการดำเนินงาน 

� ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
◦ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ 
◦ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
◦ ประกาศ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน หน้าที่ของแต่ละส่วนที่
เกี่ยวข้อง 



การดำเนินงาน 

� การนิเทศงาน 
◦ การจัดสรรงานประมาณในการนิเทศ  
◦ ลดความยุ่งยากทางด้านเอกสาร 
◦ การอำนวยความสะดวกทางด้านการนิเทศ 

� มาตรการส่งเสริมอื่น 
◦ การประเมินพิจารณาผลเลื่อนขั้นเงินเดือน 
◦ ส่งเสริมอาจารย์ไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
◦ สนับสนุนงบประมาณในการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ 



การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร 

� รายวิชากลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 
◦ การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (0-2-1) 

◦ สหกิจศึกษา 6 (0-40-0) 

�  วิชาบังคับก่อน :  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
◦ สหกิจศึกษาต่างประเทศ 6 (0-40-0) 

�  วิชาบังคับก่อน :  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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◦ ฝึกงาน 3 (0-40-0) 

�  วิชาบังคับก่อน :  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
◦ ฝึกงานต่างประเทศ 3 (0-40-0) 

�  วิชาบังคับก่อน :  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
◦ ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3 (0-6-3) 

�  วิชาบังคับก่อน :  ฝึกงาน 
� การประเมินผลเป็น S และ U 

� การกำหนดรหัสประจำวิชาควรเป็นรหัสเดียวกันทั้งคณะ 
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การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร 
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เตรียมความ
พร้อม 

สหกิจศึกษา (6) 

ฝึกงาน (3) 
ปัญหา
พิเศษ (3) 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 



การบูรณาการรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 

� สหกิจศึกษา 1 ครั้ง 

◦ หลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิต < 150 สามารถดำเนินการได้ 

◦ ทุกคณะของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ 
◦ ปฏิบัติงานอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 

◦ สามารถขยายเป็น 24 สัปดาห์ (ภาคฤดูร้อน + ภาคการศึกษา
ที่ 1) ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

◦ 7 ภาคการศึกษา ประมาณ 21 หน่วยกิต/ภาค 
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ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคฤดู
ร้อน 

ปีการศึกษาที่ 2 

เตรียมความพร้อม ปีการศึกษาที่ 3 

สหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 



ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 

� สหกิจศึกษา 2 ครั้ง 

◦ หลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิต < 132 สามารถดำเนินการได้ 

�  เช่นคณะศิลปศาสตร์ 
◦ สถานประกอบการ 1 กับ 2 อาจเป็นคนละแห่งกัน 

◦ ประยุกต์กับ กรณีหลักสูตร 5 ปี 

�  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
�  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคฤดู
ร้อน 

ปีการศึกษาที่ 2 

เตรียมความพร้อม ปีการศึกษาที่ 3 

สหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 



ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 

� ฝึกงาน + สหกิจศึกษา 

◦ หลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิต < 150 สามารถดำเนินการได้ 

◦ ทุกคณะของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ 
◦ ควรเว้นระยะ ระหว่างการฝึกงาน กับ สหกิจศึกษา 
�  ฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2 
�  สหกิจศึกษา ปี 3 เทอม 2 หรือ ปี 4 เทอม 1 

◦ ปฏิบัติงานได้ 8 + 16 สัปดาห์ 
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ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคฤดู
ร้อน 

ฝึกงาน ปีการศึกษาที่ 2 

เตรียมความพร้อม ปีการศึกษาที่ 3 

สหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 



ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 

� สหกิจศึกษา 1 ครั้งสำหรับนักศึกษา 2 กลุ่ม 

◦ รูปแบบเดียวกับสหกิจศึกษา 1 ครั้ง 

◦ ดำเนินการได้ในกรณี นศ. 2 กลุ่ม ที่มีวิชาที่ต้องเรียนใกล้เคียง
กัน 

◦ จัดในภาคการศึกษาที่ 6 และ 7 

◦ นศ. กลุ่ม 1 ไป มค. - พค. / นศ. กลุ่ม 2 ไป สค. - ธค 

◦ อาจขยายเวลาให้ทั้ง สองกลุ่มทำงานต่อเนื่องกัน  เพื่อส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
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ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคฤดู
ร้อน 

ปีการศึกษาที่ 2 

เตรียมความพร้อม  สหกิจศึกษา (1) ปีการศึกษาที่ 3 

สหกิจศึกษา (2) ปีการศึกษาที่ 4 



ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 

�  สหกิจศึกษา 1 ครั้ง + วิชาชีพเลือก 

◦  หน่วยกิตรวม < 141 หน่วยกิต 

◦  นศ ปฏิบัติงานต่อหลังจากสหกิจ ที่สถานประกอบการเดิม 
◦  15 หน่วยกิต ณ สถานประกอบการ 

◦  ต้องวางแผนจัด 15 หน่วยกิต วิชาเลือกอยู่เทอมสุดท้าย 

◦  เป็นภาคสมัครใจของ นศ 
◦  พึงระวังเรื่อง ปัญหา ผู้สอน สถานที่การสอน 

�  สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
30 
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ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคฤดู
ร้อน 

ปีการศึกษาที่ 2 

เตรียมความพร้อม ปีการศึกษาที่ 3 

สหกิจศึกษา  วิชาชีพเลือก ปีการศึกษาที่ 4 



แลกเปลี่ยนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
กับคณะวิทยากร 



แนวทางการปรับปรุง  
การดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 

Q&A 
ณัชติพงศ์  อูทอง 

ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี


