หลักการและเหตุผล
สหกิ จศึกษา (Cooperative Education) เป็ นระบบการศึกษาทีเ่ น้นการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยจัดให้มกี ารเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบตั งิ านจริง ณ สถาน
ประกอบการ งานทีน่ ักศึกษาปฏิบตั จิ ะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์
จากการทางานจริงเป็ นหลัก หรือ Work-based Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเน้นให้นักศึกษา
ได้ทาโครงงานพิเศษ (Project) ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิม่
ประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทางาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านให้สาเร็จได้ภายใน
4 เดือน ทาให้นักศึกษาสามารถเรียนรูป้ ระสบการณ์จากการทางาน และมีคุณภาพตรงตามทีส่ ถาน
ประกอบการต้องการมากทีส่ ดุ
สหกิจศึกษาเป็ นกลไกในการส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยวิธกี ารของสหกิจศึกษาจะเน้นทีค่ วามร่วมมือจากทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชัวคราว
่
ได้ลงมือ
ปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ เป็ นประสบการณ์ทน่ี ักศึกษาไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้ในห้องเรียน นักศึกษา
จะได้รบั การพัฒนาตนเอง ทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ และประเมินผลอย่าง
เป็ นระบบมีการจัดเตรียมและนาเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณ์การทางานจริงของตนเองทีส่ ะท้อน
การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบตั เิ ข้าด้วยกัน รวมทัง้ การค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพที่
ชัดเจนขึน้
ด้วยระบบการเรียนการสอนทีผ่ สมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบตั ไิ ด้อย่างลงตัวเช่นนี้ จึงส่งผล
ให้นักศึกษาเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพสูงเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานมากขึน้ กระบวนการสหกิจศึกษายัง
ทาให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับสถานประกอบการ ทาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดทัง้ ปี ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิ ทยาลัย
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเน้นวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากาลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เข้ากับสภาพของชุมชน นอกจากนี้ยงั
เน้นการให้ความรูแ้ ละประสบการณ์พน้ื ฐานทางด้านสังคมแก่นักศึกษาเพื่อให้ได้บณ
ั ทิตทีม่ คี ุณสมบัติ อันพึง
ประสงค์ 3 ประการคือ

1. มีความเป็ นคนไทย
2. มีความรูค้ วามสามารถ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เน้นแนวคิดในการเสริมสร้าง และพัฒนานักเทคโนโลยีทม่ี คี ุณภาพ
เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยกาหนดคุณลักษณะสาคัญของนักเทคโนโลยีทส่ี ร้างขึน้ 4 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

ทักษะมนุษย์ (Humanware)
ทักษะการจัดการ (Orgaware)
ทักษะข้อมูล (Infoware)
ทักษะเทคโนโลยี (Tehnoware)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีลกั ษณะเป็ นมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสมบูรณ์แบบทีเ่ น้น
วิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี คี วามต้องการกาลังคนสูงตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนัน้ จึงจัดการศึกษาในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ หรือการ
ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนกับ การปฏิบ ัติง านในสถานประกอบการ ( Cooperative Education) ให้
นักศึกษาได้มปี ระสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการณ์ตามหลักการของมหาวิทยาลัย โดยเข้าปฏิบตั งิ าน
จริงในฐานะพนักงานเต็มเวลาของสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยมีทศิ ทางชัดเจนทีจ่ ะก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ การวิจยั และการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร
ทีเ่ ปิ ดทาการสอน จะมีการผสมผสานสาระของวิทยาการด้านต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน ในลักษณะสหวิทยาการ
(Muti-disciplinary Approach) ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยได้มแี ผนการผลิตและพัฒนาคณาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึง การแลกเปลี่ย นคณาจารย์ก ับ มหาวิท ยาลัย อื่น ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมุ่งความเป็ นเลิศ ในการเรียนการสอนรวมไปถึงการบริหารและจัดการ โดยเฉพาะจะเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลทีท่ นั สมัยรวมไปถึงการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการของ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มทีด่ ว้ ย
ปรัชญา
“สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รูจ้ กั ตน รูจ้ กั คน รูจ้ กั งาน”
วิ สยั ทัศน์ (Vision)

“มุ่งมันให้
่ บริการทีเ่ ป็ นเลิศ และดารงความเป็ นผูน้ าสหกิจศึกษาของประเทศเพื่อเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล ”
พันธกิ จ (Mission)

1. จัดหางานสหกิจศึกษาทีม่ คี ุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับสาขาวิชาชีพ
2. จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุก ๆ ด้านทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการก่อนไปปฏิบตั งิ านสหกิจ
ศึกษา
3. ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างทันท่วงที ถูกต้อง แม่นยา สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ ายที่
เกีย่ วข้อง
4. พัฒนาอาชีพนักศึกษาทีต่ ่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อเพิม่ เติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบทีม่ คี ุณค่าเหนือกว่าการฝึกงา
เพื่อเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผูไ้ ป
ปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการนัน้ ๆ

ประโยชน์ของสหกิจศึกษา

ประโยชน์ ที่สถานศึกษาได้รบั
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สถานประกอบการ
2. ได้ขอ้ มูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
3. ช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รบั การยอมรับจากตลาดแรงงาน

ประโยชน์ทส่ี ถานประกอบการได้รบั
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สถาบันการศึกษา
2. เป็ นการสร้างภาพพจน์ทด่ี ขี ององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนันสนุ นการศึกษาและช่วยพัมนาบัณฑิตของชาติ
3. มีนักศึกษาทีม่ คี วามกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระโยชน์กบั สถาน
ประกอบการตลอดทัง้ ปี
4. พนักงานประจามีเวลามากขึน้ ทีจ่ ะปฏิบตั กิ น้าทีอ่ ่นื ทีม่ คี วามสาคัญมากกว่า
5. เป็ นวิธกี ารช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็ นพนักงานประจาในอนาคต โดยไม่จาเป็ นต้องมีการทดลองงานก่อน
6. สามารถนาไปลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ได้
ประโยชน์ทน่ี ักศึกษาจะได้รบั

1. ได้รบั ประสบการณ์วชิ าชีพตามสาขาวิชาทีเ่ รียนเพิม่ เติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
2. เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ความรับผิดชอบ และมีความมันใจในตนเองมากขึ
่
น้ ซึ่งเป็ น
คุณสมบัตทิ พ่ี งึ ประสงค์ของสถานประกอบการ
3. ส่งผลให้มผี ลการเรียนดีขน้ึ ภายหลังการปฏิบตั งิ าน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึน้ จากประสบการณ์กา
ปฏิบตั งิ านจริง
4. เกิดทักษะการสือ่ สารข้อมูล (Communication Skill)
5. ได้รบั ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้รบั ทราบความถนัดของตนเองมากขึน้
7. สาเร็จการศึกษาเป็ นบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพในการทางานทีม่ ากกว่าและมีโอกาสได้รบั การเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษ
ลักษณะงานสหกิ จศึกษา

1.ปฏิบตั งิ านจริงเสมือนเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานชัวคราวในสถานประกอบการหรื
่
อองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
หรือเรียกว่า ตาแหน่งผูช้ ่วยในวิชาชีพตามสาขาวิชาหรือผูช้ ่วยนักวิชาการ (นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไม่อยูใ่ น
สถานะของนักศึกษาฝึกงาน)

2. สถานประกอบการหรือองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จัดให้มหี วั หน้างานเพื่อดูแลและสอนงาน ซึ่งเรียกว่า
พนักงานทีป่ รึกษา (Job Supervisor) เป็ นผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ นการให้คาแนะนาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของ
การปฏิบตั งิ าน
3. มีการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีแ่ น่ นอนจากสถานประกอบการหรือองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
โดยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ จะต้องเป็ นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาทีเ่ รียนและทาโครงงานวิชาการ (งานมี
คุณภาพ)
4. มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างผูแ้ ทนของสถานประกอบการหรือองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผู้
ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ทป่ี รึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชา
5. ทางานเต็มเวลา (Full Time) ตามระเบียบทีส่ ถานประกอบการหรือองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตกาหนดไว้
และจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของสถานประกอบการหรือองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านเต็ม 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)
6. มีค่าตอบแทนตามสมควรและให้ขน้ึ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละสถานประกอบการหรือองค์กรผูใ้ ช้
บัณฑิต (หากไม่มคี ่าตอบแทนให้เป็ นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของนักศึกษา
รวมทัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาให้การยอมรับ)
7.นักศึกษาสหกิจ จะต้องทารายงานวิชาการ จานวน 4 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาทีส่ ถานประกอบการ
หรือองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และอาจารย์ทป่ี รึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชาร่วมกันกาหนด
คาถามที่พบบ่อย

Q : สหกิจศึกษาคืออะไร
A : เป็ นระบบการศึกษาทีบ่ ูรณาการการศึกษาในห้องเรียนกับการทางานจริงในหน่ วยงานคือ องค์กรผูใ้ ช้
บัณฑิต เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ และตรงตามวิชาชีพทีน่ ักศึกษากาลังศึกษาอยู่
Q : ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ตรงตามวิชาชีพ คือ อะไร
A : นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องออกไปทางานจริงๆ ตามหน่ วยงานคือ องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และงานทีท่ า
ต้องได้รบั การตรวจสอบจากศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็ นการรับประกันได้สว่ นหนึ่งว่า งานทีท่ าจะ
ตรงตามสิง่ ทีน่ ักศึกษาได้เรียนมา
Q : นักศึกษาจะได้รบั ประโยชน์อะไรบ้าง

A : นักศึกษามีโอกาสทดลองการมีหน้าทีก่ ารงานทีต่ รงตามวุฒกิ ารศึกษาของตนเองในอนาคต , มีโอกาส
ประยุกต์เนื้อหาวิชาทีเ่ รียนมากับสถานการณ์จริง , ได้ค่าจ้างตอบแทนระหว่างเรียน , เพิม่ ประสบการณ์
การทางานสาหรับการสมัครงานอื่นๆ ในอนาคต
Q : องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตไหนบ้างทีส่ ามารถรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
A : องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกประเภททัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีต่ อ้ งการรับนักศึกษาเป็ นพนักงานปฏิบตั กิ าร
ชัวคราวในต
่
าแหน่งงานทีห่ ลากหลายตามสายวิชาชีพนักศึกษา
Q : คุณสมบัตขิ องนักศึกษาและการเตรียมพร้อมเป็ นอย่างไร
A : นักศึกษาทีส่ นใจสหกิจศึกษา จะได้รบั การฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมไปทางานจริง อาทิ อบรมการ
เขียนจดหมายสมัครงาน อบรมมารยาทในการเข้ารับสัมภาษณ์งาน อบรมมารยาทในการเข้าสังคม เป็ น
ต้น
Q : นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องจบการศึกษาช้ากว่ากาหนดหรือไม่
A : ขึน้ อยูก่ บั การวางแผนการเรียนของนักศึกษา หากวางแผนการเรียนตัง้ แต่ตน้ ก็สามารถสาเร็จ
การศึกษาตรงตามเวลาในหลักสูตร
Q : หากว่านักศึกษาสหกิจศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด มีผลเสียหรือไม่
A : ให้นักศึกษารองเปรียบเทียบประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการมีประสบการณ์ในการทางานจริง กับช่วงเวลา
3-4 เดือน ทีน่ ักศึกษาสาเร็จการศึกษา แล้วต้องออกไปสมัครงานโดยไม่มปี ระสบการณ์การทางานจริงมา
เลย นักศึกษาคิดว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน
Q : การเรียน การสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาต่างกับการฝึกงานอย่างไร
A : นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าไปทางานในฐานะหนึ่งในพนักงานขององค์กรนัน้ ๆ การกาหนดภาระงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะต้องชัดเจนตรงตามวิชาชีพของนักศึกษา และได้รบั ค่าจ้างเสมือนพนักงานคนหนึ่ง
ด้วย
Q : นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รบั หน่วยกิจหรือไม่อย่างไร
A : นักศึกษาทุกคนทีเ่ รียนรายวิชาสหกิจศึกษา จะได้รบั หน่ วยกิจทัง้ หมด 6 หน่ วยกิจ
Q : องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสามารถรับนักศึกษาสหกิจศึกษาได้กค่ี น

A : ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและนโยบาย หากเป็ นองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตขนาดใหญ่อาจรับนักศึกษาได้หลายคนและ
จากหลากหลายสาขาวิชา แต่หากว่าเป็ นองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตขนาดเล็ก อาจรับได้แค่ 1 คนเท่านัน้
Q : ระยะเวลาทีเ่ รียนสหกิจศึกษานานเท่าใด
A : จะต้องใช้เวลาทัง้ หมด 16 สัปดาห์(4 เดือนเต็ม/1ภาคการศึกษา)และต้องปฏิบตั งิ าน ณ หน่ วยงานคือ
องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
Q : หน่ วยงานคือ องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีส่ นใจรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องอยูใ่ นเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
เท่านัน้ หรือไม่
A : ไม่จาเป็ น หากนักศึกษาต้องการทางานกับองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีอ่ ยูน่ อกเขตจังหวัดเพชรบูรณ์กรุณา
แจ้งแก่อาจารย์ทป่ี รึกษาสหกิจศึกษาในสาขา/ภาควิชาก่อน ทัง้ นี้เพื่อดูความเหมาะสมต่าง ๆ
Q : นักศึกษาสามารถเลือกหน่วยงานคือ องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีจ่ ะเข้าทางานเองได้หรือไม่
A : ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งอาจารย์ทป่ี รึกษาสหกิจศึกษาในสาขา/ภาควิชาก่อนล่วงหน้า ทัง้ นี้ เพื่อให้
การตรวจสอบและดูความเหมาะสม

