
 
สหกิจศึกษา  คืออะไร 

 

 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
(สถานประกอบการ) ที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา เป็นจ านวน ๑๖ สัปดาห์(เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง 
จ านวน ๔ เดือนเต็ม : ๑ ภาคการศึกษา) ทั้งนี้นิสิตจะไม่อยู่ในสถานะของนิสิตฝึกงาน แต่ว่านิสิตสหกิจศึกษา
ทุกคนจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการ และนิสิตสหกิจศึกษา
อาจจะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ การจัดการเรียน-
การสอนแบบสหกิจศึกษา จึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ
และมีระเบียบชัดเจน นิสิตที่เรียนสหกิจศึกษาทุกคนจะต้องแจ้งความประสงค์เรียนและกรอกใบสมัครที่คณะ
วิชา/สาขาวิชาที่ตนเองสังกัด ขณะเดียวกันนิสิตจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และการคัดเลือกจากสถาน
ประกอบการที่มีความประสงค์จะรับนิสิตเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดส่งนิสิตเข้าไป
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการนั้น ๆ อย่างชัดเจน โดยนิสิตสามารถที่จะเรียนรู้
และหาประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็ม
ระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยและการน าไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นิสิต เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการใน
ที่สุด  
        มหาวิทยาลัยจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกนิสิต เตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ือสร้างความมั่นใจ จัด
ปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการนิเทศงานเพ่ือติดตามประเมินผลนิสิต 
และจัดท ารายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทุกฝ่าย  
        จากการศึกษาผลดีของการเรียนในแบบของสหกิจศึกษา พบว่า นิสิตที่มีโอกาสไปท างานในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ เมื่อกลับมาเรียนในห้องเรียน นิสิตกลุ่มดังกล่าวยังมีความสนใจที่จะใฝ่หาความรู้มากขึ้น
และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนั้นนิสิตยังมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันการเรียนการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ  เป็นระบบ
การศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใชับัณฑิต 
ระบบสหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาท่ีพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างแท้จริง  
         คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงพัฒนา
หลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสูตรการเรียน เพ่ือให้บัณฑิตที่จบมี



คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน เช่น มีความรู้ความสามารถในการท างาน มีการพัฒนาตนเอง มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท่ีจะท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี
เมื่อบัณฑิตได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการนั้น ๆ 

โครงการสหกิจศึกษา  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปีพ.ศ.๒๕๔๕  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้มีนโยบายโครงการน าร่องมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินการสหกิจศึกษา  สมัยนั้น  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  เดิมคือภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีหัวหน้าภาควิชาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี  นนทศักดิ์  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของสหกิจศึกษา  จึงน านิสิตรุ่นแรกได้แก่  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  และสาขาการตลาด  
เข้าโครงการน าร่องสหกิจศึกษา  โดยได้ท าความร่วมมือนิสิตกับ  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  จ ากัด  (มหาชน)  
บริษทั  สมบูรณ์แอดวานซ์  เทคโนโลยี  จ ากัด  เป็นต้น   

ปีพ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ส่งนิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว  และสาขาการจัดการการโรงแรม  เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา  โดยเป็นที่ยอมรับต่อสถานประกอบการในภูมิภาคตะวันออก  ไม่ว่าจะเป็นนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ  และบริษัททัวร์  โรงแรม  ได้ยอมรับในศักยภาพของนิสิตจากภาควิชาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยบูรพาท้ังสิ้น 

ปัจจุบัน  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาครบทุกสาขาวิชา
ได้แก่ 

๑. สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
๒. สาขาการจัดการและธุรกิจสารสนเทศ 
๓. สาขาการตลาด 
๔. สาขาการท่องเที่ยว 
๕. สาขาการโรงแรม 
๖. สาขาการเงิน 
๗. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
๘. สาขาการบัญชี 

 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ิมเติมประสบการณ์ท างด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นิสิต  เพ่ือให้บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

๒. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
๓. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยมีนิสิตเป็นตัวกลาง 
๔. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ

ทันสมัยตลอดเวลา 
 
 
 
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงาน 
 งานจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  และสหกิจศึกษา  คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้จัดตั้งโครงการสหกิจศึกษาข้ึนมาเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาระบบการศึกษา
แบบสหกิจศึกษาให้เหมาะสม และท าหน้าที่ในการรับผิดชอบตลอดจนการประสานงานระหว่างนิสิต 
คณาจารย์และสถานประกอบการ ในการที่จะเตรียมความพร้อมนิสิตส าหรับการไปปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ 

๑. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Cooperative Coordinator) เป็นบุคลากรของหน่วยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  คณะฯซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงานและการอ านวยความสะดวกให้กับ
สถานประกอบการ อาจารย์ และนิสิตในส่วนที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
คณะฯ 

๒. อาจาร์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Advisor) ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษานี้จะท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษาภายในสาขาวิชา ดังนี้  

-  ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา แก่นิสิตในสาขาวิชา  
-  รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา  
-  นิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะงานของสหกิจศึกษา 

 นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนลูกจ้างชั่วคราว 
 มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตรงหรือเก่ียวข้องตามสาขาวิชาที่นิสิตเรียน 
 มีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ดูแลสอนงานนิสิต 
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ภาคการศึกษา (๑๖ สัปดาห์) 
 ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) ตามระเบียบที่สถานประกอบก าหนด และต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบปริหารงานบุคคลของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด 
 นิสิตต้องท ารายงานวิชาการอย่างน้อย ๑ เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่สถานประกอบการก าหนดให้
หรืออยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 มีค่าตอบแทนและ/หรือสวัสดิการตามที่สถานประกอบการก าหนด ซึ่งอาจจะปรับไปตาม
สถานการณ์ท างเศรษฐกิจ ตามสมัครใจของนิสิตและได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการศึกษา 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจับคู่นิสิตสู่สถานประกอบการ  (Matching) 
 

 การจับคู่นิสิตสู่สถานประกอบการ  เป็นกระบวนการที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งของการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา  เป็นการคัดกรองผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างสถานประกอบการและ
นิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน สาขาวิชา จะน าผลการคัดเลือกนิสิตของสถานประกอบการ และ
จัดล าดับความต้องการของนิสิตมาจัดเข้าคู่กัน (Matching) โดยจะจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสอง
ฝ่ายมากที่สุด และประกาศผลให้นิสิตทราบ  มีข้ันตอนดังนี้ 

 1.มหาวิทยาลัยส ารวจความต้องการการรับนิสิตสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

 2.สถานประกอบการส่งแบบแจ้งความประสงค์ในการรับนิสิต 

 3.มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิต 

 4.มหาวิทยาลัยส่งยอดผู้สมัครพร้อมประวัตินิสิตให้สถานประกอบการ 

 5.กระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือก 

  5.1  สถานประกบอารคัดเลือก ณ  มหาวิทยาลัย 

  5.2  นิสิตสัมภาษณ์คัดเลือก  ณ  สถานประกอบการ 

 6.สถานประกอบการส่งผลการคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัย 

 7.กระบวนการจับคู่  

  7.1  กรณีนิสิตเลือกสถานประกอบการอันดับ 1  แล้วสถานประกอบการเลือกนิสิต  จะถือว่า
นิสิตได้ต าแหน่งงานนั้นทันที 

  7.2  กรณีนิสิตเลือกสถานประกอบการอันดับ 2 / 3 / 4  แล้วสถานประกอบการเลือกนิสิต  
สถานประกอบการจะต้องรอผลการสัมภาษณ์อันดับ 1 ของนิสิต 

  7.3  กรณีนิสิตไม่ผ่านสัมภาษณืท้ัง 4 อันดับ  นิสิตจะต้องเลือกสถานประกอบการใหม่ 

 8.  มหาวิทยาลัยส่งผลยืนยันการคัดเลือกส่งไปยังสถานประกอบการ 

  

 

 

 

 



การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา  (Co-Op Experience Sharing Day) 
 

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานณสถานประกอบการนิสิตสหกิจศึกษาร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สหกิจศึกษา (Co-Op Experience Sharing Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษาฯ ระหว่างนิสิตสหกิจศึกษา
ด้วยกัน นิสิตรุ่นน้อง คณาจารย์ พนักงานพ่ีเลี้ยง สถานประกอบการและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยนิสิต
สามารถก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและรูปแบบตามความเหมาะสม   

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพ่ือ 
1.เพ่ือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างผู้แทนจากสถานประกอบการและนิสิต 
2.เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาแก่สถานประกอบการอ่ืน  และ

ผู้สนใจ 
3.เพ่ือให้นิสิตโครงการสหกิจศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และน าเสนอผลการปฏิบัติงาน

ของตน 
4.เพ่ือให้นิสิตได้ทราบแนวทางการประกอบอาชีพ 
5.เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับทราบถึงประโยชน์และปัญหาต่าง ๆ ของนิสิตที่ไปปฏิบัติงานในโครงการสห

กิจศึกษา  และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา (Co-Op Experience Sharing Day) 
 1.นิสิตรายงานตัวกลับมายังมหาวิทยาลัย 
 2.ประชุมวางแผนการจัดงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 3.วันงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา 
  3.1  มอบรางวัลโครงงานดีเด่น  และนิสิตได้ผลประเมินดีเด่น 
  3.2  มอบรางวัลขอบคุณสถานประกอบการ 
  3.3  น าเสนอนิทรรศการสหกิจศึกษา (โปสเตอร์) 
  3.4  ตัวแทนสถานประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
   3.4.1  ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
   3.4.2  ความต้องการรับนิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   3.4.3  การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนไปปฏิบัติงาน 
   3.4.4  ขอ้มูลต าแหน่งงานที่รับ  และสวัสดิการของสถานประกอบการ 
  3.5  นิสิตน าเสนอโครงงาน / วิจัย 
  3.6  นิสิตที่ผ่านสหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
   3.6.1  แนวทางการเลือกสถานประกอบการ 
   3.6.2  การเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน 
   3.6.3  การปรับตัวในสถานประกอบการ 
   3.6.4  การจัดการความคาดหวังของนิสิต 
 4.สรุปการจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 5.แจ้งผลสะท้อนกับไปยังสถานประกอบการ 


