
สหกิจศึกษาคืออะไร 

สหกิจศึกษา(Co-operative Education) เป็นระบบ การศึกษาท่ีเน้นประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต (Work-based learning) โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
จริงเต็มเวลา และ ได้ทํางานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่ง 
กําหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทําสําเร็จได้ ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ ใช้บัณฑิตจะจัดหา
พ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหน้าที่กํากับและ ดูแล การทํางานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ และพัฒนา ทักษะ ที่เป็นความต้องการขององค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็น
อย่างดี จึงมีการ ขยาย และนําสหกิจศึกษาไปใช้อย่างแพร่หลายปัจจุบันสถานการณ์ของโลก
เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาด 
แรงงานต้องการ มีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ทักษะที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ต้องการให้มีในตัว
บัณฑิตได้แก่ ความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพการวางแผน การทํางานอย่างมีระบบ ความรู้
ความสามารถในการรับรู้ การตัดสินใจและแก้ ปัญหา มนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ระเบียบ
วินัย ศีลธรรม จริยธรรม การ สื่อสาร การนําเสนอและการเป็นผู้นํา เป็นต้น ทักษะเหล่าน้ีจะเรียนรู้
และพัฒนา ได้เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การเรียน การสอน
เฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ นักศึกษาจําเป็น ต้องมีทักษะของงานอาชีพ
และทักษะด้านพัฒนาตนเองถือเป็น ความจําเป็นของทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้อง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาใน
ฐานะผู้ผลิต องค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะ ผู้ใช้ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะ
ผู้สนับสนุนด้านนโยบายและ ทรัพยากร ต้องร่วมมือกันเพ่ือเร่งสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของกําลังคน ให้ตรงกับความต้องการของภาคองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยเร็ว  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึง ความสําคัญในการพัฒนาอุดมศึกษา
ไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญย่ิงในการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อ เน่ืองและยั่งยืน เพ่ือให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อม มี
คุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา และองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยรวมต่อไป จากแนวนโยบายดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
กําหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการหลัก รวมท้ังโครงการและกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจ ศึกษาและมุ่งขยายผลให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป  



วัตถุประสงค ์
 
1) เพ่ือพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตรแ์ละ มนุษยศาสตร์ ให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้ บัณฑิต 
 
2) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นภาคผู้ผลิตบัณฑิตได้เช่ือมโยงสัมพันธ์ กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและเกดิ
การบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอน การวิจัย และการสร้างองค์
ความรู้ใหม ่
 
3) เพ่ือให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษา ปฏิบัติ อีกทั้งใช้
ประโยชน์จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหน่ึงในการสรรหา และ พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
 
4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 

1) เสริมสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษาแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรง คือ 
สถาบันอุดมศึกษา (อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา) องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และภาคสังคมโดยการทํา
ประชาสัมพันธ์เชิง ความรู้ทั่วไปแก่ภาคสังคม และความรู้เชิงลึกสําหรับกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการ การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาได้แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

2) ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของไทยให้ผลิตบัณฑิตที่มี 
สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด ลดผลการสูญเปล่าในการผลิตบัณฑิต 
และนําพาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาเพ่ิม ขึ้นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด จากจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มี 88 สถาบันในปีการศึกษา 2549 ให้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปีการศึกษา เป็น 97, 106, 117, 129, 142 และ เป็น 156 สถาบันอุดมศึกษาใน ปี
การศึกษา2555 โดยไม่จํากัดสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตร  

3) จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพ เป็นที่น่าพึงพอใจขององค์กร ผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ประเมิน (Base Line)ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาจะจัดทําขึ้น และมีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ10 ต่อปี
การศึกษา จาก 13,630คนในปีการศึกษา 2549 เพ่ิมขึ้นเป็น 15,000 16,500 18,150 20,000 
22,000 และเป็น 24,000 คนในปีการศึกษา 2555  



4) จํานวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพ่ิม ขึ้นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนร้อยละ 10 
ต่อปีการศึกษา จาก 5,810 องค์กรในปีการศึกษา 2549 เพ่ิมขึ้นเป็น 6,400 7,040 7,750 8,530 
9,400 และเป็น 10,340 องค์กรในปีการศึกษา 2555 

กลยุทธ์และมาตรการหลัก 

1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างแก่ภาค
สังคมท่ัวไป การอบรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมการวิจัยที่
เก่ียวข้องกับ สหกิจศึกษา และการส่งเสริมแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดี (Good Practices) ให้กว้างขึ้น  

2) การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย ทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต  

3) การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษา มาตรการจูงใจในด้านภาษี การส่งเสริมการลงทุน ประกาศเกียรติคุณ และ
การกําหนดเป็นตัวช้ีวัด ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  

4)การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสหกิจ
ศึกษาไทย 

5)การติดตามประเมินผล จัดให้มีการติดตามประเมินผล การดําเนินงานสหกิจศึกษาขององค์กรต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย 

สหกิจศึกษาโดยทั่วไปจะมีรูปแบบและมาตรฐานการดําเนินงานเป็นการ เฉพาะ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดผลใน
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกิจศึกษา ทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาให้ดําเนินการในทิศทางเดียวกันดังน้ี  

(1) มาตรฐานการบริหารงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายให้นําสหกิจศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตควรมีระบบการ
บริหารงานสหกิจศึกษา ดังต่อไปน้ี  

1. จัดให้มีองค์กรบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน ประกอบด้วย  



ก. ศูนย์สหกิจศึกษา (หรืออาจเรียกชื่ออย่างอ่ืนแต่มีภารกิจเช่นเดียวกัน)  

ศูนย์สหกิจศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการการดําเนิน งานสหกิจศึกษาของสถาบัน อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายวิชาการ มีผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ต้องรายงานตรงต่อรอง
อธิการบดีฝ่าย วิชาการ มีนักวิชาการศึกษาสหกิจ (Cooperative Education Coordinator) ทํา
หน้าที่ประสานงานกับคณะ และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

ข. คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา  

คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานี้ แต่งต้ังโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการควรประกอบด้วย 
คณาจารย์ของสถาบัน ตัวแทนภาคผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
คณะกรรมการชุดน้ี มีภารกิจสําคัญคือการกําหนดนโยบายในด้านการปรับปรุงหลักสูตรการคัดเลือก
องค์กร ผู้ใช้บัณฑิต การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ รวมท้ังการสนับสนุน
งบประมาณ และการต้ังอาจารย์นิเทศ พร้อมทั้งต้องรายงานการดําเนินงานต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นประจําทุกปี สถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มงานสหกิจศึกษาระยะแรก อาจเริ่มจากการแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษาก่อน เมื่อมีรูปแบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่ชัดเจนแล้ว จึง
จัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษาในภายหลัง  

(1.2) การบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับคณะ  

ก. อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) แต่งต้ังโดยคณบดี 
ให้รับผิดชอบในการส่งเสริมและประสานงานการจัดสหกิจศึกษาในคณะ 

ข. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative EducationAdvisor) ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้
เป็นผู้นิเทศ ติดตาม ตรวจเย่ียมและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษามีความสําคัญในการเช่ือมโยงสถาบันอุดมศึกษากับ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต กลับไปยังสถาบันอุดมศึกษา 

ค. การคัดเลือกองค์กรผู้ใช้บัณฑิต คณะจะต้องเป็นผู้พิจารณาองค์กรผู้ใช้บัณฑิตว่าเป็นองค์กรที่ได้รับ
การรับรอง หรือจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสมและเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ จะไปปฏิบัติงาน  



จ. การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต คณะจะต้องดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงานจากสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานที่จะไปปฏิบัติ มีความพร้อมทางวิชาการ ความพร้อม ในเรื่อง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ  

ฉ. การนิเทศ คณะจะต้องจัดตารางการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนให้กับอาจารย์ โดยให้
กําหนดการนิเทศงานเป็นภาระงานของอาจารย์ และสามารถนํามาประกอบการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการได้  

ช. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายหลังจากการไปปฏิบัติงาน ณ องค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตแล้ว คณะต้องจัดเวทีให้นักศึกษาสหกิจศึกษานําเสนอประสบการณ์ที่ตนได้รับจากการไป 
ปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาในแต่ละภาคการ ศึกษา ด้วย  

ซ. การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอน คณะจะต้องกําหนดหรือจัดทํา
คู่มือในการวัดและประเมินผลการไปปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตของ 
นักศึกษาทุกคน โดยองค์ประกอบของผู้ร่วมประเมินผล คือ อาจารย์นิเทศ ผู้ประสานงานโครงการสห
กิจศึกษาระดับสถาบันพ่ีเลี้ยงของนักศึกษา (Job Advisor) เพ่ือนํามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
และพัฒนาการเรียนการสอน  

(1.3) มาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตร  

สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายให้นําสหกิจศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตควรมีมาตรฐานการ
บริหารหลักสูตร ดังต่อไปน้ี  

ก. หลักสูตรที่กําหนดให้จัดแบบสหกิจศึกษา จะต้องกําหนดจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา
ไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต โดยกําหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ในหลักสูตรน้ันๆได้ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 1 ภาคการศึกษา (ระบบทวิภาค หรือไตรภาคก็ได้ แต่
ภาคการศึกษา สหกิจศึกษาต้องไม่เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย) และมีการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

ข. หลักสูตรควรได้รับการพัฒนาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ 
ผู้แทนจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพ เพ่ือให้หลักสูตรพัฒนาตรงตามความต้องการ
ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต  



ค. หลักสูตรควรกําหนดลักษณะงานที่เหมาะกับหลักสูตร และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
หลักสูตรที่ไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

2. มาตรฐานการบริหารงานสหกิจศึกษาขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานเต็ม
เวลา ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ควรมีระบบการบริหารงานเพ่ือให้ได้มาตรฐานการบริหารงานดังน้ี  

(1) การจัดองค์กรรองรับ  

กําหนดให้เป็นภาระงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ที่จะต้องจัด
บุคลากรให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) และ
พ่ีเลี้ยง (Job Supervisor/Mentor) โดยกําหนดหน้าที่ดังน้ี  

ก. ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา เรื่องตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
สหกิจศึกษา การอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา และการนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข. พ่ีเลี้ยง (Job Supervisor/Mentor) ทําหน้าที่กําหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติ ดูแล และให้  
คําแนะนําและปรึกษาในการปฏิบัติงาน และการทําโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมท้ังทํา
หน้าที่ประเมินผลการทํางานนักศึกษาสหกิจศึกษา พ่ีเลี้ยงจะเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษามาก
ที่สุด  

 

 

(2) การกําหนดภารกิจของผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ก. ตําแหน่งงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิตควรกําหนดงานที่มีคุณภาพ หรือเป็นงาน
ที่เน้นประสบการณ์การทํางาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
และเป็นงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร องค์กรผู้ใช้บัณฑิตควรแจ้งสถาบันอุดมศึกษาให้ทราบตําแหน่ง
งาน ภาระงาน และคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตล่วงหน้า เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และเตรียมความพร้อมให้ก่อนการไป
ปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 



ข.โครงงาน (Project Based Learning) องค์กรผู้ใช้บัณฑิตควรกําหนดโครงงานท่ีต้องการให้  
นักศึกษาสหกิจศึกษาทํา หรือ อาจเปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมคิดกับพ่ีเลี้ยงในการกําหนด
หัวข้อโครงงานก็ได้  

(3) การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

เมื่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตกําหนดตําแหน่งงาน พนักงานที่จะทําหน้าที่พ้ีเลี้ยงแล้ว เมื่อนักศึกษามารายงาน
ตัว ควรมีการปฐมนิเทศให้นักศึกษารู้จักองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สายการบังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
กฎระเบียบที่พนักงานทุกคนควรทราบ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เทียบเท่าพนักงานประจําของ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

(4) สวัสดิการและค่าตอบแทน  

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตควรจัดสวัสดิการ และจ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาสหกิจศึกษาในอัตราเทียบเท่า
หรือมากกว่าที่จ่าย ค่าจ้างให้กับลูกจ้างรายวันขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หรืออาจจ่ายค่าตอบแทนในรูป
ของการจัดที่พัก และอาหารให้นักศึกษาสหกิจศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน ก็ได้  

โครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์สกิจศึกษา 2551-2555จากการที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน เพ่ือให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพและสมรรถนะ ที่ตรงความต้องการขององค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต และได้กําหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษาใน ระยะ 5 
ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555) รวมท้ังกําหนดกลยุทธ์หลักที่สําคัญในการดําเนินการไว้ 5 ประการ 
คือ  

1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

2) การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย  

3) การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย  

4) การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ  

5) การติดตามประเมินผล  



พร้อมกับได้กําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติของแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่กําหนดน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจ
ศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้กําหนดโครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือรองรับและตอบสนองต่อกลยุทธ์สหกิจศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 ขึ้นโดยมี
หน่วยงานที่เป็น ผู้รับผิดชอบ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1)สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 3) เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 

 


