
ความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษา 
 

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  เปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการอยางมีระบบ  โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการการจัดใหนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานประกอบการ  งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตองตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา  

ซึ่งเนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริงเปนหลัก  หรือ  Work – based Learning 

 

แนวคิดของสหกิจศึกษา 

 

แนวคิดท่ี 1 

 การตระหนักถึงการเตรียมความพรอม  ดานการประกอบอาชีพ  และการเขาสูระบบการ

ทํางานของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา 

 

แนวคิดท่ี 2 

 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 
 

     1. เตรียมความพรอมนักศึกษาในดานการพัฒนาอาชีพ  ทักษะ  และประสบการณกอนเขาสู    

         ระบบการทํางานจริง 

     2. เพิ่มเติมประสบการณทางดานวิชาการ  วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแกนักศึกษา  ในรูปแบบ   

         ที่มีคุณคาเหนือกวาการฝกงาน 

      

สหกิจศึกษา : บูรณาการการทํางานกับการเรียน 

พัฒนาอาชีพ และ 

สรางความพรอมในการทํางาน 

สถานศึกษา สหกิจศึกษา สถานประกอบการ 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพ 

ตรงตามความตองการตลาดแรงงาน 



     3. เปดโอกาสใหสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ไดมีสวนรวมในการพัฒนา    

          คุณภาพบัณฑิต 

     4. เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐาน  และตรงตาม   

          ความตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น 

     5.เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง  สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษาสหกิจ  

         ศึกษาและคณาจารยนิเทศ  อันจะนําไปสูความรวมมือที่กวางขวางมากขึ้น 

 

นักศึกษาสหกิจศกึษา 

 

 นักศึกษาสหกิจศึกษา  จะเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว  

ไดลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการซึ่งเปนประสบการณที่นักศึกษาไมสามารถเรียนรูได

ในหองเรียน 

 นักศึกษาสหกิจศึกษา  จะไดรับการพัฒนาตนเอง  ทางดานความคิด  การสังเกต  การ

ตัดสินใจ  การวิเคราะห  และประเมินผลอยางมีระบบ  มีการจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการ

จากประสบการณทํางานจริงของตนเองที่ผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน

รวมทั้งไดคนพบศักยภาพของตนเองในการเลือกงานอาชีพไดถูกตอง 

 

ความสําคัญของสหกิจศึกษา 
 

 ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆทั่วโลกใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางในจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี  เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชาชีพ  โดยมีเปาประสงคตรงกัน  คือ  การ

เสริมคุณภาพบัณฑิต  ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง  ใหตรงกับ  ความตองการของ

ตลาดแรงงานซึ่งเปนสวนสําคัญในการเตรียมบัณฑิตใหพรอมที่จะเลือกอาชีพและเขาสูระบบการ

ทํางานทันที  ที่จบการศึกษาทําใหบัณฑิตสหกิจศึกษา  “รูจักตน  รูจักคน  รูจักงาน” 

 

ประโยชนสหกิจศึกษา 

 

 ดานนักศึกษา 

1. ไดรับประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก  ซึ่งเปนการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ     

    ปฏิบัติงานจริงหลังสําเร็จการศึกษา 

2. มีผลการเรียนในสถานศึกษาหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีขึ้น 

3. พัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน  ภายใตการดูแลของหัวหนางานจริง 

4. พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  นอกเหนือจากสังคมนักศึกษา 

5. เกิดการพัฒนาตนเอง  มั่นใจในตนเองมากขึ้น 

6. เกิดทักษะการสื่อสารรายงานขอมูล 



7. คนพบศักยภาพของตนเองในการเลือกสายงานอาชีพไดถูกตอง  

8. มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 

9. เปนบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพรอมในการทํางานสูง 

 

 ดานสถาบันอุดมศึกษา 

1. เกิดความรวมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ  มีโอกาสในการพัฒนาความรูนอก    

    หองเรียนและโจทยการวิจัย  โดยผานทางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

2. ทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  เน้ือหาวิชาในหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต  ให 

    สอดคลองตอความตองการของสถานประกอบการ 

3. เปดวิสัยทัศนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองตอความตองการของสถานประกอบการ 

4. สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ 

5. ภาพพจนที่ดีในการใหโอกาสนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในขณะที่ศึกษาอยู 
 

 ดานสถานประกอบการ 

1. มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือรนและมีความพรอมทางวิชาการชวยปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  ใน 

    ระยะเวลาที่ยาวขึ้นกวาการฝกงานปกติ  คือ  16  สัปดาห  หรือประมาณ  4  เดือน 

2. พนักงานประจําจะมีเวลามากขึ้น  ที่จะไปปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนที่มีความยากและซับซอนมากกวา 

3. เปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาและเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร  ในดาน 

    การสงเสริม  สนับสนุนการศึกษาและชวยพัฒนาบัณฑิตของชาติ 

4. ใชเปนวิธีคัดเลือกพนักงานไดถูกตองเหมาะสมตรงตามตําแหนงงาน 

5. สิทธิประโยชนทางภาษี  ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  จากการ 

    ดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศกึษา 

 

 จากผลการประเมินของสถาบันอุดมศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

พบวา 

 1. บัณฑิตสหกิจศึกษา  ไดงานเร็วกวาและมากกวาบัณฑิตที่ไมไดเขารวมสหกิจศึกษา 

 2. ผูประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษา  สูงกวาบัณฑิตที่ไมไดเขารวมสหกิจศึกษา 

 3. สถาบันอุดมศึกษาเห็นวา  ผูที่ผานสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ  และมีวินัยมากขึ้น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา 

รับนักศึกษามาปฏิบัติงาน 

การปฐมนิเทศ 

กําหนดลักษณะงานท่ีมอบหมาย 

จัดพนักงานพี่เลี้ยง 

กําหนดหัวขอใหนักศึกษาทํารายงาน 

นิเทศงานนักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษา 



เอกสารประกอบการขอใชสิทธิประโยชนตาม 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  2554 
 

การฝกเตรียมเขาทํางาน 

 

 กรณีเปนผูดําเนินการฝกเอง 

1. คําขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางาน (แบบ  ฝต 1 – 1)  พรอมดวย 

    เอกสารแนบ (รายชื่อหลักสูตร)  ,  หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน       

    กรณีเปนผูดําเนินการ  ฝกเอง  และทะเบียนประวัติผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน 

2. สัญญาการฝกเตรียมเขาทํางาน (แบบ  ฝต 2) 

3. แบบแจงผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางาน (แบบ  ฝต 3)  พรอมดวย  ทะเบียนรายชื่อผูสําเร็จการฝก 

    เตรียมเขาทํางาน 

 

 

 

 กรณีสงไปรับการฝกกับสถานฝกอบรมอ่ืน 

1. คําขอรับการรับรองหลักสูตร  คาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน (แบบ  ฝต 1 – 2) พรอมดวย   

    รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน  กรณีสงไปรับการฝกกับ 

    สถานฝกอบรมอ่ืน 

2. รายชื่อผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน 

3. สัญญาการฝกเตรียมเขาทํางาน (แบบ  ฝต 2) 

 

 

 

 

.............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 

รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวอยาง 

1. การกําหนดประสบการณ 

กอนการศึกษา  

(Pre-course Experience) 

หมายถึง การกําหนดประสบการณใน
การทํางานเปนคุณสมบัติเฉพาะของ
นักศึกษากอนเขารับการศึกษา (Pre-
requisite) 

กําหนดประสบการณทํางานใน
ฟารมกอนเขาศึกษา
เกษตรศาสตร 

2. การเรียนสลับกับการทํางาน 
(Sandwich Course) 

กําหนดระยะเวลาทํางานในระหวางปท่ี
ศึกษา โดยท่ัวไปอาจกําหนดใหทํางาน 4 
เดือน หรือทํางาน 3 เดือน สลับกับการ
เรียนในสถาบันอุดมศึกษาจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

3. สหกิจศึกษา  

(Cooperative Education) 

กําหนดระยะเวลาทํางานไวชัดเจนใน
หลักสูตร เนนการบูรณาการทฤษฏีและ
การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจางงานของบัณฑิต 

หลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

4. การฝกงานท่ีเนนการเรียนรูหรือการ
ติดตามพฤติกรรมการทํางาน  
(Cognitive Apprenticeship or Job 
Shadowing) 

มุงเนนการสังเกตพฤติกรรมและการซึม-
ซับวัฒนธรรมองคกรขององคกรผูใช
บัณฑิต 

 

กรณีนักกฎหมาย ทนายความ  

นักปกครอง 

5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม (Joint Industry 
University Course) 

หลักสูตรท่ีรวมพัฒนาและอุดหนุน
งบประมาณโดยองคกรผูใชบัณฑิต
รวมท้ังการใชบุคลากร และอุปกรณของ
องคกรผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บริหารธุรกิจ และอ่ืน ๆ 

6. พนักงานฝกหัดใหมหรือพนักงาน
ฝกงาน  

(New Traineeship or 
Apprenticeship) 

การฝกงานท่ีมีการจัดระบบการ
เตรียมการและการฝกงานในสถานท่ีหรือ
นอกสถานท่ี ท่ีมีโครงสรางการ
ดําเนินงานชัดเจน 

สัตวแพทยศาสตร 

เกษตรศาสตร 

7. การบรรจุใหทํางาน หรือการฝก
เฉพาะตําแหนง (Placement or 
Practicum) 

การพัฒนาทักษะหรือประสบการณท่ี
จําเปนในอนาคต โดยจัดเวลาการฝก
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในสถานการณจริง 

แพทย พยาบาล ครู 

8. ปฏิบัติงานภาคสนาม          
(Fieldwork) 

การสํารวจหรือการสังเกตการทํางานใน
สถานท่ีจริงในระยะสั้น 

สังคมสงเคราะห 

วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 

9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการ
เรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 

การเสริมสรางประสบการณในการ
ปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษา
ภาคทฤษฎี 

แพทย ทนายความ 
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