บทที่ 1
บทนำ
ปัญหำและควำมเป็นมำของปัญหำ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาได้ตระหนัก ถึงความสาคัญในการพั ฒนา
อุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใ ช้
บัณฑิต และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่มี ความสาคัญยิ่งใน
การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์
พร้อม มีคุณภาพและคุณ ลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใ ช้บัณฑิต โดยบู รณาการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไป จากแนวนโยบายดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงกาหนดแผนการดาเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี
พ.ศ.2551 - 2555 โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการหลัก
รวมทั้งโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา และมุ่ง
ขยายผลให้มี ก ารนาไปสู่การปฏิบั ติต่อไป โดยมีเครือข่ายเพื่ อการพัฒนาอุดมศึก ษาเป็นหนึ่งใน
องค์กรหลักที่สาคัญที่จะร่วมส่งเสริมผลักดันให้การส่งเสริมพัฒนาสหกิจ ศึกษาบรรลุผลตามแผนที่
ได้กาหนด
จากแผนการดาเนินงานดังกล่าวได้กาหนดให้มีโครงการส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา (การวิจยั เชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิงวิชาการ) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตาม
แผนการดาเนินงาน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรสนับสนุนให้เครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา และองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการในโครงการส่งเสริมการ
วิจัยเกี่ยวกั บสหกิจศึกษาดังกล่าว โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณดาเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสารวจและวิจัยสถานภาพและศักยภาพใน
การดาเนินการด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันสมาชิกและองค์กร
ผู้ใช้ บัณฑิต โดยเน้นในเขตพื้ นที่ ของแต่ละเครือข่าย และศึกษาวิจัยเพื่ อพั ฒนาการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษาที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และองค์ กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เป็นไปอย่างกว้างขวางแพร่หลาย รวมทั้งเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
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สถาบั นอุดมศึ กษาเครือข่ ายภาคใต้ตอนล่าง โดยภาพรวมมีบางสถาบันที่ดาเนินการจัด
การศึ ก ษาระบบสหกิ จ ศึ ก ษา บางสถาบัน ยั ง ไม่ เ ริ่ม ดาเนิ นการ และแต่ล ะสถาบั นที่ ดาเนิ นการ
สหกิจศึกษา ยังดาเนินการในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ จานวน คณะ และ
สาขาวิช า หลัก สูตร และลัก ษณะการบริหารหลักสูตร การนิเทศ ตลอดจนระดับมาตรฐานของ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษากับแต่ละสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดาเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของโครงการสหกิจศึกษาที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตที่จบไปให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่
เรียนมา ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากการฝึกงานทั่วๆ ไป ที่มีช่วงระยะเวลาในการฝึกงานค่อนข้าง
สั้น และนักศึกษามักเป็นผู้สังเกตการณ์มากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงทาให้นักศึกษาไม่สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาและส่งเสริ มประสบการณ์
และทักษะวิชาชีพในรูปแบบของสหกิจศึกษาขึ้นมา
จากนโยบายและแผนงานโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในส่วนของสถาบัน
เครื อข่ าย นั กศึ กษา และองค์ กรผู้ ใช้ บั ณฑิ ต จึ งได้ น ามาสู่ การวิ จั ยครั้ งนี้ โดยมี ความประสงค์ จะ
ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อหาคาตอบที่จะนาไปสู่การพัฒนาอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนตามนโยบายและเจตนารมณ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. วัตถุประสงค์หลัก
1.1 เพื่อศึก ษาสถานภาพ ศั ก ยภาพ ความพร้อมและความเห็นเกี่ย วกั บการจัดการศึก ษา
ระบบสหกิจศึกษาขององค์กรผู้ผลิตบัณฑิตและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
1.2 เพื่อศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับตาแหน่งงานสหกิจศึกษาขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (demand)
และจานวนนัก ศึก ษาที่ป ระสงค์จะปฏิบัติ งานสหกิจศึก ษาขององค์กรผู้ผลิตบัณฑิตในเครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง แยกตามสาขาวิชา
1.3 เพื่อศึกษาสถานภาพความเคลื่อนไหวเชิงพัฒนาและประมวลแนวคิด แนวทางที่จะช่วย
เสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งในเครือข่ายใน
องค์กรผู้ผลิตบัณฑิต องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
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จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การบริหารจัดการ
และการประสานงานหรือความร่วมมือเชิงบูรณาการ
1.4 เพื่อจัดทาเนียบองค์กรผู้ใช้บัณฑิตของแต่ละสาขาวิชา ของแต่ละสถาบันการศึกษา
1.5 เพื่อประมวลสภาพปัจจุบันของการฝึกปฏิบัติและลักษณะของการปฏิบัติที่กาหนดไว้ใน
แต่ละหลักสูตรในสาขาวิชาที่ไม่เป็นระบบสหกิจศึกษาแต่อาจจะมีลักษณะคล้ายกัน เช่น การฝึกงาน
การฝึกภาคสนาม การฝึกสอน เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์รอง
2.1 เพื่อช่วยรณรงค์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในนโยบายการขยายและส่งเสริม
ระบบสหกิจศึกษาทั้งองค์กรผู้ผลิตบัณฑิตและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2.2 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรผู้ผลิตบัณฑิตและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับความร่วมมือแบบบูรณาการในการผลิตบัณฑิตเพื่อคุณภาพร่วมกันให้มากขึ้นโดยระบบสหกิจ
ศึกษา
2.3 เป็ น การรณรงค์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ ภาพโดยรวมของบั ณ ฑิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ค วรสะท้ อ นใน
หลักสูตรสหกิจศึกษา ทั้งด้านวิชาการ (เก่ง) ด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบ (ดี) และด้านทักษะ
พื้นฐาน เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ประโยชน์ของกำรวิจัย
1. สามารถจัดนักศึกษาสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. ได้รับทราบถึงข้อมูล สถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมของเครือข่าย นักศึกษา และ
องค์ก รผู้ใ ช้บัณฑิต ในการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ซึ่งสามารถนาไปกาหนดแนวทางหรือแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. สามารถพัฒนาศักยภาพความพร้อม รวมทั้ง ประสานความร่วมมือในการร่วมจัดสหกิจ
ศึกษาระหว่างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง สามารถ
ขยายจานวนสถาบันสมาชิกหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตให้เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษาได้เพิ่มขึ้น
4. มี ฐ านข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ใ นการปฏิบั ติแ ละพั ฒ นาสหกิ จ ศึก ษา รวมทั้ง สามารถ
นาเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาสหกิจ
ศึกษาต่อไปได้
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แนวทำงในกำรใช้ประโยชน์
1. นาเสนอข้อเท็จจริงต่อสถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
2. จัดทาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสร้างมาตรการเพื่อ
การพัฒนาต่อไป
ขอบเขตของกำรวิจัย
ประเด็นของโครงการวิจัยอยู่ในขอบเขตดังนี้
1. การสารวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 จานวนและรายชื่ อ หลัก สูตร/สาขาวิช าที่มีก ารจั ดสหกิ จศึก ษาอยู่ แล้ วในปี
การศึก ษา 2551 และที่ คาดว่า จะจัดให้มีเพิ่ มในอนาคตในแต่ละปีการศึกษาระหว่างปีการศึกษา
2552 – 2555
1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2551 และประมาณการ
จานวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมในอนาคต ระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2555 โดยจาแนกตามราย
สาขาวิชา
2. การสารวจศึกษา วิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่
2.1 จ านวนและรายชื่ อ องค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี อ ยู่ โดยเน้ น ในเขตพื้ น ที่ ภ าคใต้
ตอนล่าง
2.2 จานวนและรายชื่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมจัดสหกิจศึกษากั บสถาบันสมาชิก
ในเครือข่ายอยู่แล้วในปีการศึกษา 2551 โดยแยกเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตพื้นที่และกลุ่มที่อยู่นอกเขต
พื้นที่
2.3 ประมาณการจานวนและหรือรายชื่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะ
เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นในอนาคตระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2555
2.4 ประมาณการความต้องการจานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างปีการศึกษา
2552 – 2555 จาแนกตามรายสาขาวิชา
3. การสารวจวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมในการจัดสหกิจ
ศึกษา ทั้งฝ่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (ซึ่งประกอบด้วยสถาบันสมาชิก ) นักศึกษา และ
องค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ทั้ ง นี้ ตามมาตรฐานการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาไทย ในเอกสารแผนการ
ดาเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี 2551 – 2555
4. แนวทางหรือแผนการพัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่าย ระหว่างปีการศึกษา
2552 – 2555
5. ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษา
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ศักยภำพ หมายถึง ความสามารถที่มีติดตัวอยู่ในนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจเป็นความถนัด
สติปัญญา หรือความสามารถพิเศษก็ได้
ควำมพร้อ ม หมายถึ ง สภาพของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จศึ ก ษาที่ มีวุ ฒิ ภ าวะ แรงจู งใจ และ
ประสบการณ์เดิมสูงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้โดยสะดวก
สหกิจศึกษำ หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงใน
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work-based Learning) เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับ
การให้นักศึกษาได้ทางานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยกาหนด
งานเป็นโครงการพิเศษที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 4 เดือน
องค์กรผู้ผลิตบัณฑิต หมายถึง สถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครื อ ข่ ำ ยอุ ด มศึ ก ษำภำคใต้ ต อนล่ ำ ง หมายถึ ง เครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาภาคใต้ ต อนล่ า ง
ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี)
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สาขาเขตสารสนเทศ นราธิวาส)
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตภาคใต้)
9. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
10. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
11. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
12. วิทยาลัยชุมชนสตูล
13. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
14. วิทยาลัยชุมชนยะลา
15. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
16. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนล่ำงที่ดำเนินงำนสหกิจศึกษำ หมำยถึง เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนล่างที่ดาเนินงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2551 ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
ต่อไปนี้
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1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตภาคใต้)
4. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนล่ำงที่ยังไม่ดำเนินงำนสหกิจศึกษำ หมำยถึง เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างที่ยังไม่ดาเนินงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2551 ซึ่งประกอบด้วย
มหาวิทยาลัย ต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาตลอดภาคการศึกษา
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาตลอดภาคการศึกษา
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ไม่เข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและคาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต

