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เอกราช แก้วเขียว1 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนกับการท างานในรูปแบบ  
สหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมและประสบการณ์ในการท างานก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจัดสหกิจศึกษาใน 3 รูปแบบคือ สหกิจศึกษา 1 ครั้ง (4 เดือน) สหกิจศึกษา 2 ครั้ง 
(8 เดือน) และสหกิจศึกษา 3 ครั้ง (12 เดือน) ทั้งนี้หลักสูตรที่ก าหนดการปฏิบัติสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั้ง จะ
สลับกันระหว่างภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและภาคการเรียนในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1,586 คน ปฏิบัติงานในประเทศ 1,546 คน (97.47%) สถานประกอบการ 910 แห่ง 
และปฏิบัติงานในต่างประเทศ 40 คน (2.52%) ในสถานประกอบการ 20 แห่ง มหาวิทยาลัยฯ ส่งนักศึกษา          
สหกิจศึกษา ณ บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 รวม 21 คน โดยได้น้อมน าแนวทางทรงงาน      
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”ประยุกต์ในการจัดสหกิจ
ศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษา 
และจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน และการจัดท าโครงงานตามสาขาวิชาชีพ จ านวน 30 
ชั่วโมง จัดอาจารย์นิเทศติดตามให้ค าปรึกษา ประเมินผลนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการจัดสหกิจศึกษา
ระหว่างกัน 2) บริษัทได้จัดท าแผนการรับนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษา จัดเตรียมโครงงานสหกิจศึกษา จัดระบบ
พ่ีเลี้ยง และทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประเมินผลนักศึกษา กระบวนการของสหกิจ
ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท ที่ต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาการ              
ในลักษณะหุ้นส่วนสหกิจศึกษาที่ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ คือบทบาทฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ท่ีได้น้อมน าแนวทางทรงงานปรับใช้ในการท างานในทุกกระบวนการ 
อย่างเข้มแข็งจริงจังตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทยและท างานเชิงรุกในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
เพ่ือให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ มีสมรรถนะสูงเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้พร้อมแข่งขันกับนานา
ประเทศตามเป้าหมายการผลิตก าลังคนของประเทศ   

ค าส าคัญ สหกิจศึกษา , การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  ,พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม, ศาสตร์พระราชา  
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Case Study of Somboon Advance Technology Public Company Limited  
 

Abstract 

Cooperative education (co-op) of Walailak University consisted of 3 types: 1 time Co-
op (4 months), 2 times co-op (8 months) and 3 times co-op (12 months). Students who 
conducts 2 times and 3 times co-op will switch their co-op with the university course work.    
In the academic year of 2016, there were a total of 1,586 students in the cooperative 
education program: 1,546 of which worked in Thailand (910 companies) and the remaining 40 
students worked abroad (20 companies). Somboon Advance Technology Public Company 
Limited has accepted cooperative students to work since the academic year of 2007 to 2016 
(10 years) with the total amount of 21 students. Both Walailak University and Somboon 
Advance Technology Public Company Limited apply The Philosophy of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej “Understand, Achieve and Develop” to operate Cooperative education 
program, the process of which consisted of 1) The university provided a preparation courses 
for 30 hours prior to co-op in order to prepare the students to be ready for working and to be 
ready to conduct the projects related to their field of study. Besides, the academic supervisor 
will be assigned to advice the students while the students are conducting the co-op in the 
company work including evaluate the students 2) The company set the year plan of receiving 
the students for co-op program including the appropriated job and the project. The company 
provided trainers or advisors to give advices regarding the working operation to the selected 
students. The company provided the appropriated allowance to the students.Cooperative 
education is one of the university engagements which will be develop into other academics 
collaborations in terms of efficiency and sustainable co-op partner. Role of human resources 
is the key success factor of this program. Somboon Advance Technology Public Company 
Limited is considered that they have a successful Co-op program under the standard of Thai 
Cooperative Education. To develop the student to be knowledge workers in the future, they 
work proactively in developing students' competencies with the university.   

Key words:  Cooperative Education, Work – Integrated Learning, Walailak 
University, University Engagement, King’s Philosophy. 
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บทน า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความหมายของการพัฒนากับคณะเยาวชน 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2513 ว่า  “…พัฒนาก็หมายถึงท าให้มั่นคง ท าให้ก้าวหน้า การพัฒนา
ประเทศชาติก็ท าให้บ้านเมืองมั่นคง มีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะท าให้
ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ และมีความสุข...” ทั้งนี้ในความหมายของค าว่า “ความเจริญ” 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานค าอธิบายไว้ในพระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2520 (อ้างใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2553, น. 15) 

“…ความเจริญนั้นมักจ าแนกออกเป็นสองอย่างคือ ความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่งและความเจริญทาง
จิตใจอีกอย่างหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นยังเห็นกันว่า ความเจริญอย่างแรกอาศัยวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัย
สร้างสรรค์ ความเจริญอย่างหลัง อาศัย ศิลปะ ศีลธรรม จรรยา เป็นปัจจัย แท้จริงแล้ว ความเจริญทางวัตถุ กับ
ความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านศีลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่สิ่งที่จะแยก
ออกจากกันให้เด็ดขาดได้…”  

ความเจริญทางวัตถุต้องอาศัยวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัย วิชาการย่อมอาศัย “คน”                  
ผู้มีวิชาความรู้ หรือผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นปัจจัย ความเจริญทางจิตใจต้องอาศัยศิลปะ ศีลธรรมจรรยา เป็น
ปัจจัย ซึ่งย่อมต้องอาศัย “คน” ผู้ถือปฏิบัติศีลปะ ศีลธรรมจรรยาเป็นฐาน  

จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาคนตามแนวทางพระราชด าริถือว่า “คน” เป็นปัจจัยส าคัญและเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาชาติบ้านเมือง โดยการบ่มเพาะเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่ไปกับ
การอบรมฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี เพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการสร้างความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวมดัง
พระราชด ารัสเมื่อวันที่ 20 กันยายน ปีพุทธศักราช 2527 (อ้างในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2553, น. 16) 
ความว่า  

“...การให้การศึกษาท่ีครบถ้วนทั้งทางด้านศีลธรรมจรรยา วิชาสามัญ และวิชาชีพนั้นเป็นการ 
ปูพื้นฐานอย่างส าคัญในการพัฒนาคน ให้เป็นคนดี มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นก าลังในการสร้างเสริมความเจริญ
มั่นคงของบ้านเมืองต่อไปในวันข้างหน้า…” 
 
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

       สุเมธ ตันติเวชกุล (2554: 52-53) ได้กล่าวถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ดังนี้  “...พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือ
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การ
น าความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว 
         ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือก่อนจะท าอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจ                
ภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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และระหว่างการด าเนินการนั้นจะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไปท างานกับเขาหรือท างาน ให้เขานั้น “เข้าใจ”               
เราด้วย  เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวัง
ไว้  “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึง  เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้  และเมื่อเข้าถึง
แล้วจะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ 
ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จเรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดีเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน 
ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้วการพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ”                                     

สหกิจศึกษา เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยยุคปัจจุบัน 
 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    
ในฐานะบุคคลแรกที่น าระบบสหกิจศึกษามาปรับใช้ในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
ในปีพุทธศักราช 2536  ทั้งนี้ วิจิตร ศรีสอ้าน (2557: น.1) ได้อธิบายความหมายของ การจัดการศึกษาแบบ 
สหกิจศึกษา หมายถึง “ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการท างาน 
(Cooperative and Work integrated Education: CWIE) และถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) 
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในรูปแบบหนึ่งและด าเนินการโดยยึดมาตรฐานการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาไทยเป็นหลัก” ทั้งนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556, น.ค) ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดสหกิจศึกษาว่า “การจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และให้สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่สากล” ปัจจุบันมีสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 108 แห่งที่น าระบบสหกิจศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา,2558, น.3) ทั้งนี้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งวิธีการที่ด าเนินการ
สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะ 
,2557, น.ข) นอกจากนี้สถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และตลาดแรงงานในอนาคต ผู้ประกอบการภาค
ธุรกิจต้องพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง และการเตรียมคนในอนาคตจึงเป็นเรื่องยากสหกิจศึกษาจึงมี
ส่วนช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทักษะเทคนิคการท างาน การวางตัว อุปนิสัย ความรับผิดชอบ การสื่อสาร
ความจริงจังในการท างานนับเป็นการเตรียมความพร้อมและหล่อหลอมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ
สถานประกอบการจะได้ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (สันโดษ เต็มแสวงเลิศ 2556,น. 59-62) นอกจากนี้
จากผลการศึกษาของ (วรรณภา ลือกิตินันท์ พัชนี นนทศักดิ์ และ พัทธนัย เสาะแสวง ,2558,น.106) ระบุว่า 
การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามีผลต่อระยะเวลาการได้งานท าและรายได้เริ่มต้นของบัณฑิต นอกจากนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน (2557) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของสหกิจศึกษาเพ่ิมเติมไว้ดังนี้ 
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 1. สหกิจศึกษา เป็นการจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง (ตรงกับสาขาที่นักศึกษาเรียน)  โดย
นักศึกษาต้องออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ที่โดยมีระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน (มาตรฐาน 
ASEM) และสถานประกอบการต้องเสนองาน (Offer job) แก่สถานศึกษาล่วงหน้า 
 2. สหกิจศึกษา จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เท่าที่พบโดยทั่วไป อยู่ในหมวดสหกิจศึกษาโดยตรง 
หรือจัดไว้เป็นวิชาหลักเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ จัดไว้ในหมวดศึกษาทั่วไป จัดเป็นวิชาเลือก ทั้งนี้ความจ าเป็นที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในเชิง
วิชาการ และก าหนดเกณฑ์ประเมินนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนเช่น ผ่าน ไม่ผ่าน  
 3. เป็นความรับผิดชอบร่วม ของสถานศึกษาและสถานประกอบการตามมาตรฐานสหกิจศึกษา โดยถือ
เป็นพันธกิจสัมพันธ์ (ด้านการสอน) ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการหรือ University-Workplace 
Engagement ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสังคม (วิจิตร ศรีสอ้าน และ 
กัณทิมา ศิริจีระชัย ,2557) ได้ระบุว่าประกอบด้วยหลัก 4 ประการได้แก่  
 1. เป็ นการท าภารกิ จ ร่ วมกันแบบร่ วมคิ ดร่ วมท า ร่ วมรั บผิ ดชอบ  (Partnership-Shared 
Responsibility)  
 2. ผู้ร่วมท าต่างได้รับผลประโยชน์ (Mutual Benefits)  
 3. ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ  
 4. เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม (Positive Social Impact)  

บทบาทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนาสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรีใน 3 รูปแบบคือ การ
จัดสหกิจศึกษา 1 ครั้ง (4 เดือน) การจัดสหกิจศึกษา 2 ครั้ง (8 เดือน) และการจัดสหกิจศึกษา 3 ครั้ง                       
(12 เดือน) ทั้งนี้หลักสูตรที่ก าหนดสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั้ง จะจัดสลับกันระหว่างภาคปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและ ภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นแรก ปี 2544 
จ านวน 495 คน จาก 16 หลักสูตร ใน 269 สถานประกอบการ ปัจจุบันปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 1,586 คน ปฏิบัติงานในประเทศ 1,546 คน (สถานประกอบการ 910 แห่ง) และปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ  40 คน (สถานประกอบการ 20 แห่ง) ทั้งนี้เป้าหมายของสหกิจศึกษาเพื่อให้ เป็นบัณฑิต               
“รู้จักตน รู้จักคน และ รู้จักงาน และส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการและสังคม” ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร .วิจิตร ศรีสอ้าน บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย            
(ทิพย์วัลย์ สุทิน, 2556, น.124) ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,2559, น.4) 
ได้อธิบายประโยชน์ของสหกิจศึกษาออกเป็นดังนี้  
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ประโยชน์ของสหกิจศึกษา 

1) นักศึกษา 
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก  มีโอกาสประยุกต์ความรู้

ภาคทฤษฎีกับการท าปฏิบัติงานจริง ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและความส าคัญของวิชาที่เรียน เกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนท าให้ ผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีขึ้น เกิดการพัฒนาตนเอง มี
ความมั่นใจในทักษะและความสามารถในสิ่งที่ตนได้ศึกษา มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตนใน
สถานการณ์การท างานจริง มีโอกาสสังเกตบุคคลอื่น ๆ และมีการพัฒนาของวุฒิภาวะเร็วขึ้นได้ฝึกความอดทน
และมีโอกาสสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสามารถวางแผน และก าหนดเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสม และเลือกสาย
อาชีพได้ถูกต้องได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการท างานสูงมีโอกาสสร้างเครือข่ายการท างานและความสัมพันธ์กับบุคลากรใน
สายอาชีพของตนเอง  

บทสัมภาษณ์  
กีรติพร แซ่ฮ่ า ,2558 (นักศึกษาผู้พิการทางสายตา) ส านักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติประเภท โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และการจัดการ   

ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษาว่า “สหกิจศึกษา แม้เป็นรายวิชาหนึ่งตามโครงสร้างหลักสูตร
มหาวิทยาลัย แต่การออกไปปฏิบัติงานจริงตลอดระยะเวลาสี่เดือน นับเป็นพื้นฐานที่ส าคัญอย่างมากต่อ
การใช้ชีวิตและการท างานในอนาคต ประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง
แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการ น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงมากมาย                
ทั้งจากการเรียนรู้งาน เรียนรู้สังคมและสภาพแวดล้อมที่กว้างและต่างบริบทออกไป และเรียนรู้ที่จะปรับตัว
อย่างไรให้เข้ากับงานในสภาวะต่างๆ เข้ากับเพื่อนร่วมงานต่างโอกาสต่างวัย ตลอดจนการปฏิบัติงานจริง 
พลาดจริง ประสบความส าเร็จจริงๆ ทุกประสบการณ์เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างานจริง 
เพราะตลอดระยะเวลาสี่เดือนที่ได้ลงมือปฏิบัติ หล่อหลอมให้เกิดทักษะต่างๆ น ามาสู่ชีวิตการท างานที่
ม่ันใจและคล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีคอนเนคชั่นต่างๆซึ่ งคงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ามีส าคัญต่อการท างาน
ในปัจจุบัน การออกปฏิบัติสหกิจศึกษายังตอบค าถามได้อีกด้วยว่า ขอบเขตงานที่ท าอยู่นั้นเหมาะกับตัวเอง
หรือไม่อย่างไรหากก้าวสู่การท างานจริง นอกจากเป็นฐานส าคัญสู่การท างานแล้ว ยังช่วยให้หาค าตอบ
อนาคตการท างานได้อีกด้วย” 

 2) สถาบันการศึกษา 
การจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ท าให้สถาบันการศึกษาเกิดช่องทาง

ความร่วมมือทางวิชาการ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ ได้ข้อมูลใหม่ๆ  มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน สหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานโดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีศิษย์เก่าเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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 3) สถานประกอบการ 
การรับนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะท าให้สถานประกอบการมีนักศึกษาช่วยงานตลอดปี 

ซึ่งนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา มักจะมคีวามคิด มุมมองและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และสามารถ ช่วยงาน
พนักงานประจ าให้มีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มากขึ้น นอกจากนี้จะเป็นโอกาสให้พนักงานได้ฝึกทักษะการเป็น
ผู้น าและผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานประกอบการจ านวนมากในปัจจุบัน จึงน าเอาระบบสหกิจศึกษาเป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งในการวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสม เพราะสามารถปั้นพนักงานใหม่จากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ลดต้นทุนในการสรรหาพนักงานมีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา  
โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยคิด และแก้ปัญหาทางวิชาการเกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริม
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของประเทศชาติ  

  บทสัมภาษณ์  
  1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ,2559 (สถานประกอบการสหกิจศึกษา) รองอธิบดีกรมการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษาว่า  
“ผมตั ด สิ น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร สห กิ จ ศึ ก ษ า  ตั้ ง แ ต่ ปี  2 5 4 5  ส มั ยป ร ะ จ า ก า ร ที่                                           

กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย และรับนักศึกษาจากวลัยลักษณ์ปฏิบัติ งานที่มา เลเซีย                     
โดยตลอด เป็นหน่วยงานแรกที่น าสหกิจศึกษาของประเทศไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ การจัดสหกิจ
ศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในลักษณะเดิม ที่อยู่ในห้องเรียนและนั่งเรียนโดยต ารา นั่งฟังอาจารย์              
นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถปฏิบัติงานได้ดีเทียบเท่ากับพนักงานประจ า ซึ่งผม
ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในฝ่ายของหน่วยงาน นักศึกษาและมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศอัตราก าลัง
ของเรามีน้อย การที่ได้นักศึกษามีคุณภาพได้มาศึกษากับเรา นักศึกษาได้เรียนรู้งาน เราได้งานแต่ที่ส าคัญ
ที่สุดประเทศของเราได้ประโยชน์ในภาพรวม จากการติดตามนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เคย
ปฏิบัติงานกับที่กัวลาลัมเปอร์ ทุกคนไปได้ดีในสายอาชีพของตัวเอง สหกิจศึกษาได้เปลี่ยนชีวิตมุมมอง  ได้
เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะชีวิตในต่างประเทศ  บางคนได้ท างานกับบริษัทต่างประเทศ
เลย ทุกวันนี้ก็ยังท างานอยู่ในต่างประเทศ ถ้าไม่มีสหกิจศึกษาผมคิดว่าโอกาสคงยาก หากเทียบกับ
นักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาค โดยสรุปผมให้ความส าคัญกับสหกิจศึกษามาก และเชื่อม่ันในคุณภาพของ
นักศึกษาที่ผ่านระบบนี้ ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุด”  

2. ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล,2559 (สถานประกอบการสหกิจศึกษา) ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
กลุ่มสมบูรณ์ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษาว่า 

“สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์ แต่อยากมีส่วนร่วมใน
การสร้างสังคมทางด้านการศึกษา โดยมองว่าในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือ
จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากสถานประกอบการ แนวความคิดของสหกิจศึกษาที่เชื่อมโลก 2 ใบ ให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน คือโลกของการศึกษา และโลกของการท างาน โดยมีนักศึกษาอยู่ตรงกลาง เป็นส่วนส าคัญใน
การกล่อมเกลาและหล่อหลอมนักศึกษาให้บัณฑิตที่ตอบโจทย์ มีคุณภาพและมีความพร้อมในการท างาน  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเข้มแข็งด้านสหกิจศึกษามาก การที่อาจารย์เดินทางมานิเทศนักศึกษา             
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ทุกสถานประกอบการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ แสดงถึงความใส่ใจในการผลิตนักศึกษาที่ไม่ได้ปล่อยให้
สถานประกอบการดูแลนักศึกษาฝ่ายเดียว ท าให้เกิดกระบวนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง ที่ส าคัญจะน าไปสู่ความร่วมมือท าวิจัยต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือโครงงานต่าง ๆ ท่ีสามารถ
สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสหกิจศึกษาจึงเป็นวิธีพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ตรงกับความ
ต้องการสถานประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต” 

กล่าวโดยสรุปแล้วกระบวนการสหกิจศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 
สถานศึกษาประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ ประกอบด้วย พ่ีเลี้ยงหรือผู้นิเทศงาน 
และเป้าหมายที่สุดคือสังคมประเทศชาติที่จะได้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีความพร้อมและประสบการณ์ในการ
ท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในปัจจุบัน จากประโยชน์และคุณค่าของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาท าให้ส า นักงาน
คณะกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ในฐานะหน่วยงานก ากับด้านนโยบายการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดแผนการส่งเสริมให้มีการจัดสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่ 1 (2551 - 
2555) และ แผนส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่  2 (2556 - 2558) โดยมุ่ งหมายให้
สถาบันการศึกษาผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะที่เพ่ิมสูงขึ้น เป็นพลเมืองคุณภาพ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ  และเป็นก าลังส าคัญเพ่ือ
ขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดสหกิจศึกษาเป็นระบบและได้มาตรฐานเดียวกัน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .)  (2552)  สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้จัดท ามาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา  เพ่ือเป็น
แนวทางการจัดสหกิจศึกษาของประเทศไทยนับแต่นั้นมา                        

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา ด าเนินการโดยยึดปรัชญาประสบการณ์นิยม 
(Experientialism) ของ John Dewey ซึ่งเป็นนักปรัชญาเมธีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลก และเป็นอดีต     
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเชื่อว่าประสบการณ์คือสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
การเรียนรู้ คนเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นหลัก หรือ Learning by Doing  เพราะฉะนั้นการสอนแต่ทฤษฎีนั้น
ไม่เพียงพอต้องมีการปฏิบัติด้วย (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2559, น.1) 
ต่อมา (Kolb, Boyatzis, Mainemelis, 1999, p. 2-3) ได้ขยายความในเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า 
การท างานจะเกิดการเรียนรู้จากการบูรณาการระหว่างความรู้เดิมกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่จากการได้ปฏิบัติจริง 
(Knowledge results from the combination of grasping experience and transforming it) ดังนั้นการ
สอนให้นักศึกษารู้แต่ทฤษฎีนั้นไม่เพียงพอ ต้องมีการปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ทฤษฎีนี้ในการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์และการท างานในหลายรูปแบบเช่น Cooperative Education Internship 
Collaborative Education Work-Education Experience, Work based learning,  Project Based 
learning และ Service Learning แต่ค าสรุปจะใช้กันในค าว่า “Work based Education” หรือ การจัดการ
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ศึกษาที่ยึด “การท างานเป็นฐาน” ซึ่งค าในภาษาไทยจะถอดความเหมือนกับค าว่า “รู้ชัดปฏิบัติได้” ทั้งนี้ใน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner - Centered) เมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมสะท้อนการรู้คิดหรือการสะท้อนการเรียนรู้ (Reflections 
period) เพ่ือให้นักศึกษาได้ตรวจสอบการพัฒนาตนเองตลอดจนทักษะด้านต่าง ๆ ที่ได้เพ่ิมพูนขึ้นและได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อการจัดด าเนินการสหกิจศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาให้เข้าสู่
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และควรมีการวัดประเมินผลการด าเนินการจัดสหกิจศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร ได้จัดท าการวิจัยติดตาม “ผลการด าเนินงานโครงการสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะท่ี 2” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,2543) โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ และ
บัณฑิต จ านวน 1,642 คน ผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มีทักษะใน
การสมัครงานและหางาน อัตราเงินเดือนแรกเข้าสูงกว่าบัณฑิตหลักสูตรปกติ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและความสามารถในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดีกว่า
นอกจากนี้  กัณทิมา ศิริจีระชัย นฤมล รักษาสุข วุฒิ ด่านกิตติกุล พรศิริ จงกล บุญชัย วิจิตรเสถียร และไพรัตน์ 
ฤทธิ์ประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษาน าร่องของประเทศไทย” 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการสหกิจศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาจ านวน 60 แห่ง สถานประกอบการประมาณ 
2,000 แห่ง และนักศึกษาสหกิจศึกษาประมาณ 10,000 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า สหกิจศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้     
สหกิจศึกษาประสบผลส าเร็จคือ สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบายและก าหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาที่เอ้ืออ านวย
ให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปีและสถานประกอบการต้องมีนโยบายและให้การสนับสนุน 
จัดพ่ีเลี้ยงที่มีคุณภาพ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการขาด
ความรู้ความเข้าใจ ขาดการวางแผนการด าเนินการ และขาดการประสานงานที่ดี  นอกจากนี้ สุเมธ แย้มนุ่น 
(2548)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “สหกิจศึกษา: รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ” ซึ่งมี
ข้อสรุปที่น่าสนใจดังนี้ สหกิจศึกษาเป็นหนึ่งในหลายรูปแบบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน สหกิจศึกษาเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้ประโยชน์ และการท าสหกิจศึกษาให้มีสัมฤทธิ์
ผลสูงสุดนั้นสถานประกอบการควรก าหนดและมอบหมายงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งมอบหมายให้นักศึกษามีพ่ีเลี้ยง
และมีส่วนร่วมในการมอบหมายงานให้นักศึกษา ควรมีการอบรมพ่ีเลี้ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษา
ควรจัดให้สถานประกอบการมีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา สหกิจศึกษายังส่งผลให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบัณฑิต การสร้างความมีวินัย สร้าง
รายได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนทางการศึกษาลดความสูญเปล่าและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนที่
ต้องใช้แรงงานคุณภาพสูงอีกด้วย  
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จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้นั้น 
สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์
ความรู้ในกระบวนการสหกิจศึกษาที่ถูกต้องและก าหนดบุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นการด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพและจะน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน และนอกจากนี้สหกิจศึกษายังส่งผล
ให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบัณฑิต การสร้าง
ความมีวินัย สร้างรายได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนทางการศึกษาลดความสูญเปล่าและสร้างความ
เชื่อมั่นในการลงทุนที่ต้องใช้แรงงานคุณภาพสูงอีกด้วย  

ความส าเร็จในการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (The center for Cooperative 
Education and Career development) เป็นหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ศึกษาพัฒนา
รูปแบบสหกิจศึกษาให้มีความทันสมัย  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดหาต าแหน่งงานสหกิจศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ จัดเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ( Pre-Cooperative 
Education) และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้มี
ความก้าวหน้าและยั่งยืนเพ่ือให้สหกิจศึกษาเป็นกลไกแห่งความร่วมมือที่น าความส าเร็จต่อทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง
อย่างแท้จริง จากประสบการณ์จัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า15 ปีที่ผ่านมา พบว่าปัจจัย
ความส าเร็จของการจัดสหกิจศึกษา ต้องเกิดจากความตั้งใจและจริงใจอย่างจริงจังของ 3 ภาคส่วน คือ 
มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ตัวนักศึกษา สถานประกอบการ โดยเฉพาะผู้บริหารและอาจารย์  ที่ให้
ความส าคัญก าหนดเป็นนโยบายระดับสถาบัน เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาและมีทักษะในการติดต่อและประสานงานกับสถานประกอบการ  และส่วนส าคัญที่สุดคือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในรูปแบบสหกิจศึกษา
และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ส่งผลให้มหาวิทยาลัย                   
วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2560) จ านวน 18 รางวัล เช่น 
สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาระดับชาติดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ในสถานศึกษา และสถานประกอบการระดับชาติดีเด่น  
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รางวัลความส าเร็จระดับชาติด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปีพุทธศักราช         รางวัลระดับชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้พิจารณารางวัล 
ประเภทนักศึกษา ประเภทสถานประกอบการ ประเภทมหาวิทยาลัย 

2553 1.นักศึกษาสหกิจศึกษาดเีด่น 
ระดับชาต ิประเภท โครงงานดเีดน่                               
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
นายวีระพงษ์ วรประโยชน์       
นักศึกษาหลักสตูรเทคโนโลยีอาหาร             
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

1.รางวัลสถานประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ด าเนินการสหกิจศึกษา
ดีเด่น                                   
บริษัท สยามเซมเพอร์เมด 
จ ากัด (เครือศรีตรัง)  

 

2554   1.รางวัลสถานศึกษา
ด าเนินงานสหกจิศึกษา
ดีเด่น ระดับชาต ิ                              
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์  

2555 1.รางวัลนักศึกษาสหกจิศึกษาดีเดน่ 
ระดับชาติประเภท โครงงานดีเด่น    
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ  
การจัดการ  
นายภัทรวุฒิ ทวี   นักศึกษาหลักสตูร
เทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชั่น  
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 

1.รางวัลสถานประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ด าเนินการสหกิจศึกษา
ดีเด่น  
บริษัท หน่ าฮั่ว รับเบอร์ 
จ ากัด (เครือศรีตรัง)    

 

2556 1.รางวัลนักศึกษาสหกจิศึกษาดีเดน่ 
ระดับชาติประเภท โครงงานดีเด่น       
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ     
การจัดการ 
นางสาวขนิษฐา โต๊ะอสิอ  นักศึกษา
หลักสตูรภาษาอังกฤษ ส านักวิชา                
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  

1.รางวัลสถานประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ด าเนินการสหกิจศึกษา
ดีเด่น                                 
บริษัท เฟดเดอรัล                   
อีเลค ตรคิ จ ากัด  
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ปีพุทธศักราช            ประเภทรางวัลระดับชาติ 
นักศึกษา สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย 

2557 1.รางวัลนักศึกษาสหกจิศึกษาดีเดน่ 
ระดับชาติประเภทนวัตกรรมสหกจิ
ศึกษา  
นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์            
นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมเคมี              
และกระบวนการ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 

1.รางวัลสถานประกอบการ
ขนาดใหญ ่
ด าเนินการสหกิจศึกษา
ดีเด่น โรงแรมเลอมิเดียน 
ภูเก็ตบีช รสีอร์ท                  
จังหวัดภูเก็ต                                   
2.รางวัลผู้ปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ
ดีเด่น ระดับชาติ                   
คุณอิสญิา สังข์ศิริ                   
บริษัทสยามเซมเพอร์เมด
จ ากัด อ าเภอหาดใหญ่             
จังหวัดสงขลา 

1.รางวัลผู้ปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 
ระดับชาติ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   
 

2558 1.รางวัลนักศึกษาสหกจิศึกษาดีเดน่ 
ระดับชาติประเภท โครงงานดีเด่น              
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ  
การจัดการ 
นายนฤพล อินทองช่วย นักศึกษา
หลักสตูรการจัดการการท่องเที่ยวและ
การบริการ ส านักวิชาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

1.รางวัลสถานประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ด าเนินการสหกิจศึกษา
ดีเด่น                                    
โรงแรมแฟร์เฮา้ส์ วิลลา 
แอนด์ สปา อ าเภอ                   
เกาะ สมุย                                 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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ปีพุทธศักราช             ประเภทรางวัลระดับชาติ 
นักศึกษา สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย 

2559 1.รางวัลนักศึกษาสหกจิศึกษาดีเดน่ 
ระดับชาติประเภท โครงงานดีเด่น     
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ 
การจัดการ 
นางสาวกีรติพร แซฮ่่ า  นักศึกษา
หลักสตูรภาษาอังกฤษ ส านักวิชา        
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
2.รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติประเภท 
โครงงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
นายอภิสิทธ์ิ ทองนอก                          
นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมวสัด ุ                 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1.รางวัลผู้ปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ
ดีเด่น ระดับชาติ                    
นายเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
บุคคลากร บริษัทฯ             
กลุ่มสมบูรณ ์

 

2560 1.รางวัลนักศึกษาสหกจิศึกษาดีเดน่ 
ระดับชาติประเภท นักศึกษาสหกจิ
ศึกษานานาชาติดีเด่น  
นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์                   
นักศึกษาหลักสตูรอาเซียนศึกษา                               
ส านักวิชาศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

1.รางวัลสถานประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
บริษัทกันตนา แอนิเมช่ัน 
สตูดโิอ จ ากัด 

 

รวม 18 รางวัล 8 รางวัล                                       
(นักศกึษา) 

8 รางวัล                              
(สถานประกอบการ) 

2 รางวัล                           
(มหาวิทยาลัย) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานข้างต้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้น้อมน า  หลักการทรงของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  เป็นแนวทางการด าเนินการ 
โดยประสานการด าเนินงานการจัดสหกิจศึกษากับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนกระบวนการ เริ่ม
ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มีการน าเสนอ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ของงานที่นักศึกษาปฏิบัติ เช่น โครงงาน หรือ งานประจ าที่สอดคล้องตามสาขาวิชาชีพ การ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของสถานประกอบการ การท าความเข้าใจ
กับการด าเนินงานธุรกิจของภาคเอกชน การมุ่งสร้างให้สถานประกอบการเข้าใจกระบวนการและสามารถ
มอบหมายงานคุณภาพหรือโครงงานแก่นักศึกษา และน าผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาไปปรับใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นต้นแบบถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ด าเนินการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการให้ส าเร็จ  
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กระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 3 ระยะดังนี้ 
 1. กระบวนการก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (หลักการเข้าใจ) 

ก่อนจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา หรือ
ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าพบสถานประกอบการที่สอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ือเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
ระหว่างกัน โดยการเข้าพบมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในด าเนินการจัด 
สหกิจศึกษา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองในกระบวนการสหกิจศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตรงกับ
ความต้องการ สอดคล้องกับความสามารถและแผนด้านอาชีพของนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้นักศึกษาต้องผ่าน
การเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) และเข้ารับการอบรมในหัวข้ออ่ืน ๆ              
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ตามหัวข้อที่แนะน า
โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

2. กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (หลักการเข้าถึง และพัฒนา) 
เมื่อนักศึกษาเข้ารายงานเพ่ือปฏิบัติวันแรก ณ สถานประกอบการ สถานประกอบจะจัดให้มีกิจกรรม

ปฐมนิเทศให้นักศึกษาเข้าใจสภาพการท างานขององค์กร รู้จักพ่ีเลี้ยง เพ่ือนร่วมงาน และปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตลอด 4 เดือน และการจัดท าโครงงาน ทั้งนี้ระหว่างการปฏิบัติงาน อาจารย์นิเทศ และเจ้าหน้าที่   
สหกิจศึกษา จะติดตามการท างานอย่างตลอดเวลา ผ่านแผนการติดตามงานและแผนการนิเทศงาน และ 
อาจารย์ที่จะเข้านิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการโดยอย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการจัดท าโครงงาน (Project) รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการ การท างาน และการปรับตัว และหารือความร่วมมือทางวิชาการอ่ืน ๆ รวมถึง
การหารือการจัดเตรียมงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นถัดไปร่วมกับสถานประกอบการ  
          3. กระบวนการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (หลักการเข้าถึง และพัฒนา) 

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานของนักศึกษา สถานประกอบการจะก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ โดย คณาจารย์นิเทศและ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา จะเข้าร่วมรับฟังการ
น าเสนองานของนักศึกษาทุกครั้ง เพ่ือรับฟังสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
สถานประกอบการและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมสหกิจศึกษาไทยตลอดจนหารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต  

กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับบริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ สถานประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ของไทย ที่มีวิสัยทัศน์ในการร่วมสร้างสังคมด้านการศึกษา โดยเชื่อว่า “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้อง
เกิดจากความร่วมมือจากจากสถานประกอบการ” ในการร่วมหล่อหลอมกล่อมเกลาให้นักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการท างาน ท าให้โลก 2 ใบ คือโลกของการศึกษา และโลกของการท างาน
เป็นหนึ่งเดียวกัน (อัสนียา สุวรรณศิริกุล) (สัมภาษณ์) 22 พฤศจิกายน 2559  ทั้งนี้บริษัทฯกลุ่มสมบูรณ์ได้รับ
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นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2559 (10 ปี) รวม 
21 คน บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 เป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ด าเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี มีพนักงานประมาณ  3,000 คน ประกอบด้วย 6 บริษัทดังนี้  

1) Somboon Advance Technology Public Company Limited: SAT 
 2) Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited: SBM   
 3) Bangkok Spring Industrial Company Limited: BSK  
 4) International Casting Product Company Limited: ICP  
 5) Somboon Forging Technology Company Limited: SFT และ  
 6) SBG International Japan Co., Ltd: SIJ  

           บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ก าหนดวิสัยทัศน์  “เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย                   
ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในทุกมิติโดย
เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหลัก” โดยมีปรัชญาการด าเนินธุรกิจคือ  “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” 
ประกอบด้วย  
 1) คนสมบูรณ์ คือการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่ง พัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นมือ
อาชีพเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล ให้พนักงาน
สามารถสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และรวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม                                     
 2) ธุรกิจสมบูรณ์ คือการพัฒนาและบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจด้วย
นวัตกรรม สร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการด าเนินการที่เป็นเลิศโดยค านึงถึงผลกระทบจาก
กระบวนการธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งเสริมการจัดการ
ธุรกิจโดยยึดหลักความพอเพียง  
 3) ชุมชนสมบูรณ์ คือการส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการสร้าง
โอกาสทางด้านการศึกษา ให้แก่สังคมเพ่ือการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้นอกจากการรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริษัท ฯ ได้รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 16 
แห่ง  มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 บริษัทฯ รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 71 คน และ
นักศึกษาฝึกงานอื่น ๆ 18 คน รวม 99 คน และบริษัทฯ  ได้จัดท าโครงการพัฒนาการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือมุ่งสร้าง
คนดีสู่ สังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น  
 1) โครงการโรงเรียนในโรงงาน (ช้างเผือก) เป็นโครงการพัฒนาพนักงานในระดับ ปวช. ให้ได้มีโอกาส
ศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. โดยใช้เวลา 2 ปี  
 2) โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป โดยรับนักศึกษาที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมฝึกงานใช้ระยะเวลาประมาณ 
1-2 เดือน  
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 3) โครงการข้าราชการพันธุ์ใหม่ บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร .) เข้ามาฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้บริหาร
ภายในบริษัทฯ เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจการด าเนินงานของภาคธุรกิจ  
 4) โครงการพัฒนาช่างเทคนิค โดยรับนักศึกษาระดับปวช .มาศึกษาต่อระดับปวส. ในสาขางานซ่อม
และการผลิตโนโรงงาน  
 5) โครงการทวิภาคีพิเศษ (โครงการในพระราชด าริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ 9) โดย พล
เอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานโครงการด้วยความร่วมมือผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ที่รับ
นักศึกษาระดับปวช. ที่มีปัญหาด้านความรุนแรง และสารเสพติดเข้ามาเรียนรู้งาน และสร้างระเบียบวินัยเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นบุคคลที่ประกอบสัมมาอาชีพที่ดีในอนาคต    

 จากความร่วมมือที่ดีระหว่างกันตลอดมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ได้
ร่วมกันพัฒนางานวิจัยการจัดด าเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างกัน และได้น าผลการศึกษาจัดท าเป็นบทความ
วิชาการเสนอในการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ (WACE 20th World Conference 2017 on Cooperative 
and Work Integrated Education) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยงานวิจัยที่ 
จัดท าได้ “ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาปฏิบัติงานที่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์” จ านวน 3 กลุ่มคือ 1) นัก
ศึกษาสหกิจศึกษา 2) นักศึกษาทวิภาคี โครงการในหลวงรุ่นพิเศษ 3) ข้าราชการในโครงการนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มาเรียนรู้งานภาคเอกชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจทั้ง 3 กลุ่ม พึง
พอใจต่อกระบวนการด าเนินการด าเนินงานของบริษัทในระดับมากที่สุด และได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ศึกษา
รายละเอียดของกระบวนการจัดการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรณีศึกษา
ทางด้านการจัดการความรู้ในองค์กร (Best practice) เผยแพร่ในเชิงวิชาการต่อไป โดยผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการด าเนินงานของบริษัททั้งระยะก่อนจัด ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ทั้ง  3 
โครงการมีส่วนส าคัญช่วยให้นักศึกษาและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จักตนเอง รู้จักความสามารถและ
ศักยภาพของตน สามารถ ปรับตัว และมีเครือข่ายร่วมวิชาชีพ รู้จักงาน รู้จักสิ่งแวดล้อมของงาน และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงสามารถแก้ปัญหาระหว่างการท างาน และพัฒนาตนเองเป็นบุคคลที่
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม สหกิจศึกษาจึงเป็นกลไกของความร่วมมือที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

จากข้อเสนอของการวิจัยข้างต้น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันท างานต่อเพ่ือถอดบทเรียนการท างานออกมา
ให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดสหกิจศึกษาของบริษัท ผลการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ได้น้อมน าแนวทางทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  
คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางในการจัดสหกิจศึกษาของหน่วยงานดังนี้ 
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กระบวนการสหกิจศึกษาของบริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ระยะดังนี้ 
 1. กระบวนการก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (หลักการเข้าใจ) 
 นักศึกษาที่จะมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ต้องมีความเข้าใจใน 2 ลักษณะ คือ  
 1) เข้าใจในเนื้องานตามสาขาวิชาชีพและการประกอบกิจการของบริษัท เข้าใจลักษณะงานและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือสามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ   
 2) เข้าใจตนเอง นักศึกษาสหกิจศึกษาแต่ละคนต้องสามารถก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาณ บริษัทฯ และเป้าหมายชีวิตของตนเองเมื่อส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาได้
ด าเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษาและบริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ 

2. กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (หลักการเข้าถึง และพัฒนา) 
บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ได้ก าหนดระบบดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีการระบบพ่ีเลี้ยง  พนักงานที่

ปรึกษา (Job Supervisor) โดยพิจารณาจัดคู่พ่ีเลี้ยงกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาอย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาจาก ประวัติผลการเรียน รายวิชาที่เรียนของนักศึกษาและการสัมภาษณ์
นักศึกษาเพ่ิมเติม นอกจากนี้บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก และ
สวัสดิการ เช่น การก าหนดค่าตอบแทนแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา วันละ 350 บาท  รถรับส่งระหว่างที่พักและ
สถานที่ปฏิบัติงาน และ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ชี้แจงกระบวนการ การมอบหมายงาน การ
จัดท าโครงงานพิเศษ (Project) ก าหนดแผนติดตามและประเมินผลนักศึกษาร่วมกับพ่ีเลี้ยงทุกเดือน และ
ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานและแจ้งให้สถานศึกษา
ทราบเพ่ือเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและจะได้น าข้อเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพัฒนากระบวนงานสหกิจศึกษาระหว่างกันในปีต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ และได้
เปิดช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาสหกิจศึกษา อย่างหลากหลายและทันสมัย มีการใช้ 
Face book และ Line group ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา และก าหนดให้นักศึกษาจัดท าบันทึกผลการเรียนรู้
และจัดมีเวทีและเปลี่ยนระหว่างกันในทุกเดือนระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลรายงานวิชาการ 
โดยมีกระบวนการติดตามและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท าให้เกิดการ
ประสานงานและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกกับสถานศึกษาท าให้เกิดการด าเนินการอย่าง
ชัดเจนและเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ได้ด าเนินการ จัดท าสื่อเผยแพร่
ด้านสหกิจศึกษาของหน่วยงานจ านวนมากเช่น 

 แผ่นพับอธิบายระบบสหกิจศึกษาและกระบวนการสหกิจศึกษาของหน่วยงาน 
 ข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 คู่มือสหกิจศึกษาภายในส าหรับใช้สื่อสารในองค์กร  
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 เอกสารและข้อมูลส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ จะส่งให้นักศึกษา
ล่วงหน้าทุกคนอย่างน้อย 1 เดือนเพ่ือการเตรียมตัวเข้าสู่การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดการปรับตัวที่ดี 

3. กระบวนการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (หลักการเข้าถึง และพัฒนา) 

บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใช้การประเมินเชิง
สมรรถนะ (Competency) เช่น นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มาปฏิบัติงานในแผนกบุคคลในปีพุทธศักราช 2558  
จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ จ านวน 12 ด้าน ตามสายงาน และบริษัท ได้แจ้งผลการประเมินแก่
นักศึกษาให้ทราบว่า นักศึกษามี (GAP) หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในเรื่องอะไรเพ่ือจะได้พัฒนาปรับปรุง
ตนเองเพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการต่อไป  และมี
การแจ้งข้อมูลสะท้อนกลับไปยังสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาระหวางกันอย่างยั่งยืน   

กล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนาคนของกลุ่มบริษัทฯ สมบูรณ์ได้ใช้ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา” เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดประสบการณ์ภาคสนามแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้จากการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง ในการร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพของสถานประกอบการท าให้
บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ ได้รับรางวัลระดับเครือข่ายและระดับชาติด้านสหกิจศึกษา ดังนี้  

1. สถานประกอบการด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท สถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่ งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3 ปีพุทธศักราช 2555 

2. ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทผู้บริหารงาน 
สหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3 ปีพุทธศักราช 2555 

3.โครงงานดีเด่นระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2553 ประเภท สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ 
การจัดการ หัวข้อ “การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการความรู้ กับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม SBG 
Team Based Learning ของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์และวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม Team 
Based Learning ของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ ระดับหัวหน้าส่วน” พนักงานที่ปรึกษาคุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ 

4. โครงงานดีเด่นระดับเครือข่าย ปีพุทธศักราช 2555 ประเภท สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  
และการจัดการ หัวข้อ “การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ผ่านอีบุ๊ค                
(E-book) พนักงานที่ปรึกษาคือ คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ 

5. บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ เป็น 1 ใน 12 องค์กร จากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
และได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน CSR ที่มีความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  

6. นายเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภท 
ผู้ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งท่ี 7 ปีพุทธศักราช 2559   

7. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน10ปี  
ติดต่อกัน (พ.ศ.2551-พ.ศ.2560) ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จ ากัดส านักงานใหญ่ และ บริษัทสมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ ่
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อภิปรายผล  
1.จากความร่วมมือในการด าเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างกัน ท าให้การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

กลายเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในทุกมิติ และเป็นเครื่องผูกโยงความ
ร่วมมือในลักษณะของวิชาการที่ลึกซึ้งเพ่ิมมากขึ้น ระหว่างสถานศึกษากับภาคสังคมหรือ สถานประกอบการ 
และช่วยต่อยอดการจัดสหกิจศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการอ่ืน ๆ ระหว่างกันในลักษณะ
ของหุ้นส่วนสหกิจศึกษาท่ีเข้มแข็ง และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืน  

2.กระบวนการของสหกิจศึกษาท าให้เห็นภาพความร่วมมือในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น ระหว่างสถานศึกษา 
และการด าเนินการของภาคธุรกิจ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ที่จะตั้งรับและรอ
การพิจารณาหนังสือขออนุเคราะห์การรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน เป็นท างานเชิงรุกร่วมกับสถานศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือร่วมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและประสบการณ์ในการท างานเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามเป้าหมายการผลิตก าลังคนของประเทศในปัจจุบัน  

3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ ได้สืบสานพระราชปณิทานและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้น าแนวทางทรงงาน                                     
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในทุกขั้นตอนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท าให้
เกิดความส าเร็จและเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการก้าวไปด้วยกันขององค์กรและประเทศชาติในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ให้เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 4 เดือนแบบต่อเนื่อง หลักสูตรสหกิจ
ศึกษาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในส าหรับสถานศึกษาต่าง ๆ ในการน าไปปรับใช้ตามบริบทและสภาพแวดล้อม 
 2. รัฐบาลควรสนับสนุนการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจปรับรูปแบบการเรียนจาก
เรียนในห้องเรียน Lecture based ไปสู่ “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน” 
WIL หรือ Worked integrated Learning ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้น และอาจน าไปสู่การจัดท า
หลักสูตรร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)  ร่ วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม) โดยเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียน งานที่ปฏิบัติ และเป้าหมายอาชีพในอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 
 3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่สากล สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักศึกษา
สหกิจศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจะได้น าประสบการณ์ ความคิด
ใหม ่ๆ มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

 

----------------------------------------- 
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กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้ได้แรงบันดาลใจ จากการด าเนินการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ สมบูรณ์ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี เห็นการท างานในเชิงรุกของสถานประกอบการในการจริงจัง และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยและที่ส าคัญได้เห็นบริษัทของคนไทยที่ได้น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินงานและพัฒนาองค์กร และขอขอบพระคุณการช่วยเหลือและให้ค าแนะน า ต่าง ๆ  จาก 
ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทฯ กลุ่มสมบูรณ์ คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาบุคลากร และขอขอบคุณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัทฯ             
ในกลุม่สมบูรณท์ี่สนับสนุนข้อมูลในการการด าเนินการจนส าเร็จด้วยดี   
 

---------------------------------------------- 
 
บรรณานุกรม 
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