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บทคัดย่อ 
 

สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้รับงบประมาณอุดหนุนท่ัวไปจากสํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา ให้สํารวจสถานภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ท้ัง 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียตนาม ลาว พม่า สิงคโปร์ 
และอินโดนี เ ซีย โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ไ ด้สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสหกิจศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและการแสวงหาความร่วมมือในการ
จัดสหกิจศึกษานานาชาติในอนาคต อย่างไรก็ตามคณะวิจัยได้สอบถามเก่ียวกับการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สหกิจศึกษาควบคู่ไปด้วย รายงานวิจัยเล่มนี้จึงเป็นการ
สํารวจสถานภาพการดําเนินงาน       สหกิจศึกษาและการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศและ
นานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน  

การดําเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรม การสร้างเครื่องมือและ        
การทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดย   
การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การอภิปรายและการสรุปผลข้อมูล ตามลําดับ เพ่ือให้เห็นภาพใน   
เชิงเปรียบเทียบคณะวิจัยได้รายงานผลการสํารวจออกเป็นสถาบันอุดมศึกษา 2 กลุ่ม คือ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย) 
โดยส่งแบบสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 161 แห่ง ส่งไปสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศอาเซียน 774 แห่ง แบบสอบถามได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทย
และในกลุ่มประเทศอาเซียนมากพอสมควร โดยได้รับแบบสอบถามกลับและแบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์จากสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 67 แห่งหรือร้อยละ 
41.6 ท่ีจัดสหกิจศึกษาในประเทศ และมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 12 แห่งหรือร้อยละ 7.5 ท่ีจัดสห
กิจศึกษานานาชาติ คณะวิจัยได้รับแบบสอบถามกลับจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
และแบบสอบถามมีความสมบูรณ์จํานวนค่อนข้างน้อย ดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนจํานวน 41 แห่งหรือร้อยละ 5.3 ท่ีจัดสหกิจศึกษาในประเทศ และมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 
21 แห่งหรือร้อยละ 2.7 ท่ีจัดสหกิจศึกษานานาชาติ สารสนเทศสหกิจศึกษาและการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีได้จากการสํารวจครั้งนี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เบ้ืองต้น เนื่องจากยังไม่มีการเก็บ
รวบรวมรวมข้อมูลในระดับสถาบันและในระดับประเทศ จึงควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศออนไลน์
เพ่ือการบริหารจัดการการจัดสหกิจศึกษาและสามารถรายงานผลข้อมูลในประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการได้ 
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยควรแสวงหาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีกํากับอุดมศึกษาของแต่ละประเทศหรือเครือข่ายนานาชาติท่ีเก่ียวข้องกับ
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อุดมศึกษา เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ และควรมีการวิจัยเชิงลึก
เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีและพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้และการทํางานร่วมกันใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศต่อไป  

ผลการสํารวจในครั้งนี้พบว่ากระบวนในการจัดสหกิจศึกษากับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท้ังภายในประเทศและนานาชาติไม่มีความแตกต่างมากนักในภาพรวม เช่น มีการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษา ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นโครงงานและงานประจําท่ีเน้นประสบการณ์ มีการนิเทศ
งานนักศึกษา มีการส่งคณาจารย์ไปนิเทศงานและมีการติดตามดูแลนักศึกษา เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจพบว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดบางประเด็นของ
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการจัดประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาไทยควรพิจารณานําความแตกต่างในรายละเอียดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดสหกิจศึกษาหรือการจัดประสบการณ์วิชาชีพมาใช้เพ่ิมเติม เช่น รูปแบบการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา เช่น การใช้ ICT การสาธิต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
(e-learning) ฯ สถาบันอุดมศึกษาไทยควรศึกษาแนวทางในการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน
และสมาคมวิชาชีพจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน ซ่ึงองค์กรเหล่านี้ในอาเซียนมีบทบาทใน
การสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษามากกว่าในประเทศไทย เป็นต้น 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนมาก (เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน) มีรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษาท่ีชัดเจนและมีการดําเนินการท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา เช่น สถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 98.5 มีการ
จัดการปฐมนิเทศให้นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 80.6 จัดหางานท่ีเป็นโครงงานให้แก่
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 100 จัดให้มีการนิเทศขณะท่ีนักศึกษาปฏบัติงานสหกิจ
ศึกษาและเป็นการไปนิเทศ ณ สถานประกอบการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 98.5 จัดให้
คณาจารย์ประจําไปนิเทศงาน และยังจัดให้คณาจารย์ติดตามดูแลนักศึกษาในขณะปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาด้วย สถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากถึงร้อยละ 91.0 จัดให้มีกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 82.1 จัดให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเอง อย่างไรก็
ตาม การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเองยังมีรูปแบบท่ีหลากหลายและไม่
สะท้อนผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน จึงควรหาแนวทางในการพัฒนาการสะท้อนผลการเรียนรู้เพ่ิมมาก
ข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาได้นําประโยชน์จากการไปจากสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากข้ึน  

จากผลการสํารวจท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ดําเนินกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควร
ประกาศใช้มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพสหกิจ
ศึกษาต่อไป  
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การจัดสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาท้ังสอง
กลุ่มยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจึงควรมีการพัฒนาการดําเนินงานจัด  
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย          
มีการต่ืนตัวในการจัดสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษาน้อยกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน เช่น สถาบันอุดมศึกษาไทยร้อยละ 26.9 มีนโยบายในการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียนร้อยละ 53.7 มีนโยบายในการจัดสห
กิจศึกษานานาชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควรกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
ตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้แข่งขันได้ พร้อมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยจัดสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
บัณฑิตและรองรับการขยายตัวในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
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ABSTRACT 

 

The Thai Association for Cooperative Education (TACE), with a fund from 

the Office of Higher Education Commission (OHEC), The Ministry of Education, 

conducted a survey study on the cooperative education provision and operations in 

higher education institutions in the ten ASEAN member countries, namely; Cambodia, 

Thailand, Brunei Darussalam, The Philippines, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, 

Singapore, and Indonesia. The objective of this survey is to arrive at an informative 

set of data on higher education institutions’ provision and operation of cooperative 

education in various formats in those countries, so that such data can support the 

cooperative education provision and operation in Thailand’s higher education 

institutions and can facilitate them in seeking collaboration in international 

cooperative education provision in the future. Besides, the survey also investigates 

other formats of work-integrated learning that are offered in higher education 

institutions in the region as well. In essence, this survey study is an investigation of 

the current state of the provision and operations of cooperative and work-integrated 

education in higher education institutions in ASEAN.  

This study started with reviewing the literature and related research, 

creating research tools, and trialing those tools with the help from experts, collecting 

data, and interpreting and discussing the data, and making conclusions. To show 

comparative results, the research team presents the survey findings by categorizing 

them into 2 groups, namely; higher education institutions in Thailand and those 

outside Thailand. 

The research tools in thus survey were 2 sets of questionnaire, one sent 

to 161 higher education institutions in Thailand, and the other sent to 774 higher 

education institutions in ASEAN. The questionnaires were quite well received by both 

groups of higher education institutions, as reflected from the return rate of the 

completed questionnaires. The results show that 67 institutions in Thailand (41.6%) 

provide domestic cooperative education, and 12 institutions (7.5%) offer international 

cooperative education. 
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Unfortunately, the amount of the completed questionnaires from ASEAN 

higher education institutions returned to the research team is quite small. It is found 

that 41 institutions organize domestic cooperative education (5.3%), and only 21 of 

which (2.7%) have international cooperative education for their students. 

The cooperative and work-integrated education information gained from 

this survey is preliminary empirical data since there is a lack of data collection at the 

institutional and national levels. Therefore, there should be an online information 

system for cooperative education management and administration which can present 

data on various aspects of the issue as needed. In addition, OHEC and TACE should 

seek for more partnerships with bodies overseeing higher education in ASEAN 

countries and with international higher education networks for more information. 

Also, in-depth research should be conducted to find out the good practices and 

development of knowledge management, which will lead to mutual learning and 

collaborations among higher education institutions locally and internationally. 

This survey also found that the process in cooperative and work-

integrated education provision and operation is not much different between the 

domestic and the international ones. Both include student preparation activities, the 

project-based and experiential learning nature of the work, and on-site visit of 

academic supervisors for the students’ performance monitoring and supervision.  

However, the data also point out that there are differences in some of 

the details in the cooperative and work-integrated education provision process 

between Thailand’s institutions and those in ASEAN. Thus, those in Thailand should 

consider bringing the differences which are useful for the cooperative and work-

integrated students into use, which include, for example, incorporating information 

and communication technology (ICT), demonstration, and self e-learning into the 

student preparation activities,  

Moreover, higher education institutions in Thailand should explore ways 

to increase participation from the government sector, private sector, and professional 

associations from other ASEAN nations, all of which play a bigger role in cooperative 

education provision and operation than their Thai counterparts. 
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Compared with ASEAN higher education institutions, a lot of the 

institutions in Thailand have a clear cooperative education format and process, and 

its operation is in line with the cooperative education standards. For instance, 98.5% 

of the higher institutions in Thailand organize an orientation event for the 

cooperative education students, 80.6% place the students in a project based work in 

the workplace, and 100% provide academic supervision for the students at the 

workplace, 98.5% of which send academic staff to meet and monitor the students at 

the workplace. 

Ninety one percent of the institutions surveyed organize post cooperative 

education placement activities, 82.1% of which encourages the students to do self-

evaluation of their performance. Nevertheless, this self-evaluation comes in different 

forms, and some of which do not reflect their true performance. This area should be 

investigated for a more accurate evaluation results so that the students can benefit 

more from their cooperative and work-integrated education experience. 

As evidenced by the fact that the majority of the institutions in Thailand 

offer the cooperative education in line with the cooperative education standards, it is 

recommended that OHEC should officially announce the standards to be used and 

should develop the cooperative education quality assurance system for the 

institutions to employ. 

Another finding is that international cooperative and work-integrated 

education provision is still at the beginning stage in both groups of the institutions. 

Therefore, internationalization of cooperative and work-integrated education should 

be strengthened and cooperated among the institutions in the ASEAN region. 

Institutions in Thailand are found to be less active in international and work-

integrated education provision than their ASEAN counterparts. For example, only 

26.9% of Institutions in Thailand has a policy to offer international cooperative 

education, compared with the 53.7% in ASEAN which also has a similar policy. 

Thus, OHEC should encourage the higher education institutions in 

Thailand to realize the significance of graduate development to be competitive in 

the international labor market, and support and promote them to offer international 

cooperative education more. As a measure for quality development in our graduates, 
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it is also to meet the demand of quality graduates when the ASEAN Community 

comes into effect in the year 2015. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สถาบันอุดมศึกษาไทยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคมและการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยภารกิจด้านการสอนนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน เ พ่ือพัฒนาแรงงานความรู้                 
(Knowledge Workers) ท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถใน
กา ร แ ข่ ง ขั น ขอ งป ระ เทศ  ร ะบบกา ร ศึกษา ท่ี ผ ส มผส านการ เ รี ยน กับกา รปฏิ บั ติ ง า น                   
(Work-integrated Learning: WIL) เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต WIL มีหลาย
รูปแบบเป็นการศึกษาท่ีให้โอกาสนักศึกษาประยุกต์ความรู้ ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะท่ี
สัมพันธ์กับวิชาชีพเข้าด้วยกัน รูปแบบของการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานท่ีได้รับความนิยม  
ท่ัวโลก คือ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา สลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ  
อย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (วิจิตร ศรีสอ้าน และ     
อลงกต ยะไวทย์, 2552: หน้า 6) 

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเริ่มจัดการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา  
กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบ
อาชีพ (Career Development) และการเข้าสู่ระบบการทํางานของบัณฑิต (Employability) ก่อนท่ี
จะสําเร็จการศึกษา ประกอบกับความต้องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (วิจิตร ศรีสอ้าน และ อลงกต ยะไวทย์, 2552: หน้า 5) ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่าบัณฑิต
ท่ีจบการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาได้รับการจ้างงานภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากจบการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549) โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาระบบสหกิจศึกษาเป็นแห่งแรก ต่อมาได้ขยายผลไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของประเทศไทยในระยะเวลากว่าสองทศวรรษมีความรุดหน้าเป็นอย่างมาก ในปี      
พ.ศ. 2545 มีสถาบันการศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษา เพียง 17 สถาบัน ในปี พ.ศ. 2554 มีสถาบันการศึกษาท่ี
จัดสหกิจศึกษามากถึง 75 สถาบัน และนับวันจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในด้านนโยบายและ
งบประมาณนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษา
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อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ท้ัง 9 เครือข่าย ให้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา เช่น การจัดงาน       
วันสหกิจศึกษาไทยทุกวันท่ี 6 มิถุนายน ของทุกปี การจัดทําประมวลสาระสหกิจศึกษา การจัดทําคู่มือ
การจัดสหกิจศึกษา การจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด
อบรมวิทยากร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การสนับสนุนงานวิจัย การจัดทําวารสาร   
เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัยเก่ียวกับสหกิจศึกษา เป็นต้น 

ปัจจัยภายในสถานศึกษาและสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษาใน
ประเทศไทยได้แก่ การสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรในการจัดสหกิจศึกษา การกํากับดูแล   
การดําเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เช่น ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผลกระทบจาก    
ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย การข้ึนค่าจ้างแรงงาน ท่ีอาจมีต่อการขยายระบบสหกิจศึกษาไปยัง     
สถานประกอบการ ปัจจัยภายนอกท่ีสํา คัญมากท่ีสุดประการหนึ่ ง  คือ การเปลี่ยนแปลง            
ระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก ท่ีอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสหกิจศึกษาในทศวรรษหน้า 
โดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ 
ราชอาณาจักรไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้กําหนดแผนจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community - 
AC)  ซ่ึงหมายความว่าประเทศในกลุ่ม  ASEAN จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีอาเซียน     
มีการร่วมลงทุนในธุรกิจและการแลกเปลี่ยนแรงงานอย่างเสรี ผลจากการรวมตัวดังกล่าวทําให้เกิด
ความต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาระดับการศึกษาให้สูงข้ึนและได้มาตรฐานเดียวกันหรือเทียบเคียงกันได้ ซ่ึงแผน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจ้างงานของ   บัณฑิตไทย เนื่องจากบัณฑิตของประเทศกลุ่มอาเซียน
สามารถทํางานข้ามประเทศได้อย่างเสรี   บัณฑิตไทยต้องมีคุณสมบัติท่ีสามารถรองรับความต้องการ
ตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ท้ังในด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
ความสามารถในการใช้ภาษาสากลและความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเป็นอาเซียน (ASEAN 
Identity) แนวทางหนึ่งในการพัฒนาบัณฑิตไทย คือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ซ่ึงได้แก่การส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศและการรับนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามา
ปฏิบัติงานในประเทศ ซ่ึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยในเบ้ืองต้นการจัด  สหกิจศึกษานานาชาติควรเน้นการจัดในประเทศกลุ่ม
อาเซียนเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติของประเทศไทยให้   
ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีข้อมูลการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศและนานาชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียน รวมท้ังปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคและส่งเสริมต่อการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ  จึงควรมีการศึกษาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน   เพ่ือนําข้อมูลมาวางแผนการจัดสหกิจศึกษานานาชาติของประเทศไทยและการสร้าง    
ความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติสถาบันอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศและสหกิจศึกษา
นานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน รวมถึงการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากสหกิจศึกษาท้ังภายในประเทศและนานาชาติ 

 

1.3 คําถามวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยคําถามวิจัย 2 ข้อ คือ  

“การจัดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ     
กลุ่มอาเซียน เป็นอย่างไร”  

“การจัดฝึกประสบการ์วิชาชีพในประเทศและนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน เป็นอย่างไร”  

โดยมีรายละเอียดคือ   

1.3.1 การจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ มีการดําเนินการอย่างไร ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

1) นโยบายการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 
2) รูปแบบการบริหารของหน่วยงานสหกิจศึกษา (โครงสร้างการบริหารงาน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภารกิจหน่วยงาน งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษา จํานวนและตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ี) 

3) ประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษา (จํานวนปีท่ีจัด สาขาวิชาท่ีจัด จํานวน
นักศึกษา ระยะเวลาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 
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4) กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษา (การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
และรูปแบบการเตรียมความพร้อม การสร้างความร่วมมือและช่องทางการเข้าถึงสถานประกอบการ 
องค์กรท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษ การจัดหางานสหกิจศึกษา การนิเทศงาน
นักศึกษา การติดตามดูแลนักศึกษา การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง
หลังจากกลับจากสหกิจศึกษา การประเมินผลสหกิจศึกษา) 

5) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสหกิจศึกษา (ประโยชน์ท่ีนักศึกษา สถานศึกษา และ
สถานประกอบการได้รับ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การดําเนินงานต่อยอดกับ           
สถานประกอบการ) 

6) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
1.3.2 การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ มีการดําเนินการอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) นโยบายการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
2) รูปแบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ (หน่วยงานรับผิดชอบ 

จํานวนและตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี การสนับสนุนด้านงบประมาณ) 
3) ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ (จํานวนปีท่ีจัด การแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับประเทศต่างๆ สาขาวิชาท่ีแลกเปลี่ยน จํานวนนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยน รายชื่อ           
สถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน) 

4) ความต้องการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในปัจจุบัน
และอนาคต (5 ปี) (จํานวนนักศึกษา ประเทศท่ีต้องการ สาขาวิชา เง่ือนไขในการรับนักศึกษา       
สหกิจศึกษานานาชาติ) 

5) กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ (การคัดเลือกนักศึกษา        
สหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ข้ันตอนการหางาน    
สหกิจศึกษานานาชาติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การนิเทศงานนักศึกษา การติดตามดูแล
นักศึกษา การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา) 

6) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ (ประโยชน์ท่ีนักศึกษา สถานศึกษา 
และ สถานประกอบการได้รับ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การดําเนินงานต่อยอดกับ     
สถานประกอบการ) 

7) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
8) ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ           

ประสบความสําเร็จ 
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1.3.3 การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศ มีการดําเนินการอย่างไร 
ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) นโยบายการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศ 
2) รูปแบบการบริหารของหน่วยงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โครงสร้าง            

การบริหารงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภารกิจหน่วยงาน งบประมาณในการจัด การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จํานวนและตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี) 

3) ประสบการณ์ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จํานวนปีท่ีจัด สาขาวิชา
ท่ีจัด จํานวนนักศึกษา ระยะเวลาในการไปปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

4) กระบวนการในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาและรูปแบบการเตรียมความพร้อม การสร้างความร่วมมือและช่องทาง การเข้าถึง    
สถานประกอบการ องค์กรท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดหา
งานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนิเทศงานนักศึกษา การติดตามดูแลนักศึกษา การจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้และ การพัฒนาของตนเองหลังจากกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

5) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ประโยชน์ท่ีนักศึกษา 
สถานศึกษา และสถานประกอบการได้รับ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การดําเนินงานต่อยอด
กับสถานประกอบการ) 

6) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.3.4 การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ มีการดําเนินการอย่างไรใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
1) นโยบายการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
2) รูปแบบการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (หน่วยงาน

รับผิดชอบ จํานวนและตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี การสนับสนุนด้านงบประมาณ) 
3) ประสบการณ์การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (จํานวนปีท่ีจัด          

การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศต่างๆ สาขาวิชาท่ีแลกเปลี่ยน จํานวนนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยน 
รายชื่อสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน) 

4) ความต้องการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติในปัจจุบันและอนาคต (5 ปี) (จํานวนนักศึกษา ประเทศท่ีต้องการ สาขาวิชา เง่ือนไขในการ
รับนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ) 

5) กระบวนการในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (การคัดเลือก
นักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา การฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพนานาชาติ ข้ันตอนการหางานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ การนิเทศงานนักศึกษา การติดตามดูแลนักศึกษา การจัดกิจกรรมหลังกลับจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

6) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (ประโยชน์ท่ี
นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการได้รับ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ             
การดําเนินงานต่อยอดกับสถานประกอบการ) 

7) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
8) ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การดําเนินงานการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพนานาชาติประสบความสําเร็จ 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาการจัด   
สหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศและนานาชาติ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม             
มีการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการจัดทํา Pilot Study เม่ือเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล   
จะนํามาวิเคราะห์โดยหลักสถิติ มีการแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉลี่ยร้อยละ เพ่ือนําเสนอผลต่อไป  

 

1.5 ข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 กําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

5.2 ปริทรรศน์วรรณกรรม 

5.3 การสร้างและทดสอบเครื่องมือวิจัย 

5.4 วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

5.5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 งานวิจัยนี้ทําให้ได้ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

ภายในประเทศและการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative Education) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

1.6.2 ได้ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบอ่ืน ๆ (Work Integrated 
Learning) ภายในประเทศและนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

1.6.3 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย สามารถนําข้อมูล
ท่ีได้  จากการวิจัย มากําหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาและดําเนินเครือข่าย     
สหกิจศึกษาอาเซียน (ASEAN Network for Cooperative Education) 

 
1.7 นิยามศัพท์  

1.7.1 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีจัดให้มี   
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ     
สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็น
ระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) 

1.7.2 การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การฝึกงาน 
การทําโครงงาน การอบรมระยะสั้น เป็นต้น  

1.7.3 สถานประกอบการ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีร่วม
รับผิดชอบจัดสหกิจศึกษากับสถาบันการศึกษาและรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

บทท่ี 2  : ทบทวนวรรณกรรม  

: การดําเนนิงานสหกจิศกึษาในประเทศ 

และนานาชาติ  
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม : การดําเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศและนานาชาติ 

2.1 พัฒนาการสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 

คนซ่ึงเป็นกําลังสําคัญในฐานะปัจจัยนําเข้าของการพัฒนาประเทศจะต้องมี “คุณภาพ” 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมุ่งม่ัน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงแสวงหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย (วิจิตร ศรีสอ้าน 
และอลงกต ยะไวทย์,2552:หน้า 1) การศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ สังคมและเศรษฐกิจ ผู้ใช้บัณฑิตซ่ึงได้แก่องค์กรภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน ต้องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถสูงท่ีจะเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ขององค์กรและนําไปสู่การพัฒนาประเทศสถาบันอุดมศึกษาจึงมีโจทย์ท่ีท้าทายว่าทําอย่างไรจึงจะผลิต
บัณฑิตท่ีมีความพร้อมสามารถทํางานได้ทันทีหลังจบการศึกษา(Work-ready Graduates) และ
สามารถผสมผสานทฤษฏีในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงได้ จากความต้องการดังกล่าวนําไปสู่
การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้ หรือการจัดให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์วิชาชีพหรือท่ีเรียกกันว่า Work-integrated Learning (WIL) หรือ
หมายถึงระบบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยและสถานประกอบร่วมมือกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้        
ณ สถานประกอบการ การบูรณาการการเรียนกับการทํางานนั้น จึงเป็นประสบการณ์ตรงหรือจริง
(Authentic Learning) สําหรับนักศึกษา (Boud et al., 2001: p.4) 

การเรียนรู้ด้วยการบูรณาการการเรียนกับการทํางานนั้นทําให้เกิดประสบการณ์       
การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ มีพลัง และมีความหมายแก่นักศึกษา ซ่ึงส่งผลให้นักศึกษาเกิดความผูกพันกับ  
การ เรี ยนรู้  ให้ประสบการณ์การ เรี ยนรู้ ท่ี สม บูรณ์ เ ปิดโอกาสให้นั ก ศึกษาไ ด้ปฏิ บั ติจริ ง     
(Abeysekera, 2006; McLennan, 2008) โดยรูปแบบการบูรณาการการทํางานกับการเรียนนั้น     
มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น สหกิจศึกษา (Cooperative Education) การฝึกปฏิบัติจริง 
(Internships) คลินิคปฏิบัติเวียน (Clinical Rotations) การเรียนรู้ด้วยการให้บริการ           
(Service Learning) และ การบริการสังคม (Community Service) เป็นต้น 

สหกิจศึกษา หรือ Cooperative Education เป็นรูปแบบหนึ่งการบูรณาการการเรียน
กับการทํางาน เป็นระบบการศึกษาทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงใน    
สถานประกอบการสลับกับการเรียนเนื้อหาตามสาขาวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาสหกิจศึกษามี
รูปแบบ การเรียนรู้ท่ีเป็นทางการ (Formal) ท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า          
สหกิจศึกษาเป็นระบบการบูรณาการการเรียนกับการทํางาน หรือการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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รูปแบบหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Braunstein & Stull, 2001: p. 7) 
โดยนายอาร์เธอร์มอร์แกน (Arthur Morgan) อธิการบดีของวิทยาลัยแอนติออค (Antioch College) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอว่าการเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์จะเกิดข้ึนได้ก็เม่ือนักศึกษาได้เรียนรู้ 
(Learning) และได้ทํางาน (Working) ไปพร้อมๆ กัน  

แนวคิดการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการท่ีเรียกว่า “หลักสูตรแซนด์วิช” (Sandwich Course) เริ่มข้ึนครั้ง
แรกในปีพ.ศ. 2446 (ค.ศ.1903) ท่ีประเทศอังกฤษณวิทยาลัยเทคนิคซันเดอร์แลนด์ (Sunderland 
Technical College) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมนาวี โดยจัดหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาสองกลุ่มคือกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนปกติในสถานศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กับกลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นพนักงานในสถานประกอบการและมาเรียนในสถานศึกษาประเทศเยอรมนีได้
นําแนวคิดนี้ไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสามโปรแกรมท่ีแตกต่างกันคือ 1) โปรแกรม
ฟาคโฮคชุเลน (Fachhochschulen) เกิดข้ึนในช่วงปีพ.ศ.2513-2514 (ค.ศ.1970 -1971) นักศึกษา
ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษาแบบทวิภาคและใช้เวลาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
สองภาคการศึกษา 2) โปรแกรมเบรูฟอาคาเดมี (Berufsakademie) เกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2517 (ค.ศ. 
1974) ท่ีสถาบันเบรูฟอาคาเดมีเมืองบาเดน (Berufsakademie, Baden) นักศึกษาใช้ระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรสามปี และ 3) โปรแกรมเกซัมโฮคชุเลน (Gesamthocschulen) เป็นการฝึกงาน
ในมหาวิทยาลัยสองภาคการศึกษาก่อนสําเร็จศึกษา 

ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้
แพร่ไปยังทวีปอเมริกาเหนือในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนําของเฮอร์แมนชไนเดอร์        
(Herman Schneider) มหาวิทยาลัยซินซินนาติ (University of Cincinnati) ภายใต้ชื่อ      
“แผนงานซินซินนาติ” ท่ีเสนอการแก้เพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาด้านความคิดรวบยอดและทักษะ
เก่ียวกับวิชาชีพ โดยส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสลับกับการเรียนในห้องเรียน ในแต่ละสัปดาห์นักศึกษา
กลุ่มหนึ่งจะเรียนท่ีมหาวิทยาลัยและอีกกลุ่มหนึ่งจะไปปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมท่ีโรงงานท้องถ่ิน     
ในลักษณะการจ้างงานพบว่าการสลับการเรียนกับการทํางานทําให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียน
ในชั้นเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและเกิดทักษะใหม่ๆทําให้มีความม่ันใจในการเลือก
อาชีพและมีศักยภาพในการทํางานต่อมาในปีพ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น 
(Northeastern University) แห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ได้นําแนวคิดนี้มาใช้ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เช่นกันและในปีพ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) มหาวิทยาลัยแอนทิออค   
(Antioch University) ได้นําวิธีการจัดหลักสูตรดังกล่าวไปใช้กับสาขาวิชาศิลปะศาสตร์เพ่ือเตรียม  
ความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่อาชีพในลักษณะการศึกษาและการทํางาน (Work - Study Program)       
ปีพ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ได้เกิดกองทุนสนับสนุนสหกิจศึกษาข้ึนในสหรัฐอเมริกาและปีพ.ศ. 2508 
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(ค.ศ.1965) สหรัฐอเมริกามีกฎหมายอุดมศึกษาให้ทุนแก่สถาบันท่ีพัฒนาโปรแกรมสหกิจศึกษาจึงทํา
ให้สหกิจศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศแคนาดามหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศแคนาดาท่ีจัดสหกิจศึกษาคือมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู (University of Waterloo) โดยเริ่ม
ดําเนินการในปีพ.ศ. 2500 (ค.ศ.1957) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ี
จัดไม่ตายตัวส่วนใหญ่จะมีภาคการศึกษามากกว่าภาคการทํางานมีท้ังแบบสลับภาคการศึกษา        
กับภาคการทํางาน (Alternating Pattern) และแบบคู่ขนาน (Parallel Pattern) ท่ีเรียนและทํางาน
ในเวลาเดียวกันโดยหลักสูตรสหกิจศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษานานกว่าหลักสูตรปกติ 

จากทวีปอเมริกาเหนือสหกิจศึกษาได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกโดยเริ่ม
จากประเทศออสเตรเลียท่ีได้สร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจาก
สถานประกอบการและเรียกหลักสูตรนี้ว่า “การศึกษาแบบแซนด์วิช” (Sandwich Education)
หลักสูตรนี้เริ่มข้ึนครั้งแรกในระหว่างปีพ.ศ. 2505 – 2506 (ค.ศ.1962 –1963) ท่ีสถาบันเทคโนโลยี
ฟุทสเครย์ (Footscray Institute of Technology) และสถาบันเทคโนโลยีสวินเบิร์น      
(Swinburne Institute of Technology) หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นในปัจจุบันหลักสูตร
ดังกล่าวดําเนินการในสองรูปแบบเรียกว่า “แซนด์วิชแบบบาง” (Thin Sandwiches) และ”แซนด์วิช
แบบหนา” (Thick Sandwiches) ซ่ึงเป็นการศึกษาในสถานศึกษาสลับกับการทํางานใน            
สถานประกอบการ “แซนด์วิชแบบบาง” มีภาคการศึกษา 7 ภาคและภาคการทํางาน 2 ภาคในขณะท่ี 
“แซนด์วิชแบบหนา” มีภาคการศึกษา 7 ภาคและภาคการทํางาน 6 ภาค (วิจิตร ศรีสอ้าน และ
อลงกต ยะไวทย์, 2552: หน้า 3-4) 

สหกิจศึกษาได้แผ่ขยายสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสถานศึกษาได้นําสหกิจศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ
สถานศึกษาของประเทศท่ีอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษท่ีจัดการศึกษาแบบประเทศตะวันตกเช่น
มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค (Hong Kong Polytechnic University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นานยาง (Nanyang Technological University) ในประเทศสิงคโปร์ท่ีได้จัดสหกิจศึกษาในลักษณะ
ท่ีนักศึกษาต้องฝังตัวอยู่ในสถานประกอบการ (Attachment Program) เป็นระยะเวลา5 เดือนก่อน
สําเร็จการศึกษานอกจากนี้สหกิจศึกษายังได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศจีนและเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลําดับ
ถัดมา (วิจิตร ศรีสอ้าน และอลงกต ยะไวทย์, 2552: หน้า 4) 

คําว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติท่ีศาสตราจารย์   
ดร. วิจิตร ศรีสอ้านซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีนําระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเม่ือปีพ.ศ. 2536 โดยถอดความจากคํา CooperativeEducation มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้จัดการศึกษาระบบไตรภาคเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง        
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คือ ในชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติโดยนักศึกษาได้เริ่มไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเม่ือปีพ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยยุคแรก
เช่นกันท่ีจัดสหกิจศึกษาโดยเริ่มในปีพ.ศ. 2541 จากนั้นแนวคิดดังกล่าวได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชนอย่างกว้างขวางเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัด          
สหกิจศึกษาเป็นสามช่วงระยะเวลาคือ 4-2-4 เดือนรวม10 เดือนโดยจัดในชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4    
ทําให้ระยะเวลาเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากกว่าหลักสูตรปกติหนึ่งปีการศึกษาโดยสรุปอาจกล่าว
ได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานศึกษาแรกท่ีริ เริ่มสหกิจศึกษาในประเทศไทย        
(วิจิตร ศรีสอ้าน และอลงกต ยะไวทย์, 2552: หน้า 4) 

ในปีพ.ศ. 2545 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษาโดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายหัวให้แก่สถาบันอุดมศึกษา      
17 แห่งท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาและให้ใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบจากนั้นสหกิจศึกษาได้ขยายสู่ระดับชาติโดยรัฐบาลได้ก้าว
เข้ามาสนับสนุนผ่านทบวงมหาวิทยาลัยและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยมีสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษาเป็นภาคีสําคัญของภาครัฐการดําเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปของทวิภาคี
คือสถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการโดยภาครัฐมิได้เข้ามาเก่ียวข้องโดยตรงหากแต่มี
หน่วยงานภาคเอกชนอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยท่ีได้สนับสนุน    
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะเริ่มต้นการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้พัฒนา  
เข้าสู่ลักษณะพหุภาคีเม่ือปีพ.ศ. 2545 กล่าวคือมีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันรับผิดชอบ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาได้แก่สถานศึกษาสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐคือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีทําหน้าท่ีดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงิน
องค์กรเอกชนเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยสมาคมวิชาการในประเทศไทย
ได้แก่สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education – TACE) และ
สมาคมวิชาการระดับนานาชาติได้แก่สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for 
Cooperative Education - WACE) นับว่าการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมี
ภาคีต่างๆเข้ามามีบทบาทครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาคี (วิจิตร ศรีสอ้าน และ    
อลงกต ยะไวทย์, 2552: หน้า 5) 
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Herman Schneider ได้กําหนดหลักการท่ีทําให้สหกิจศึกษาเป็นการบูรณาการ      
การเรียนกับการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ (Cates & Cedercreutz, 2008: p. 22) 

1) สถานประกอบการต้องมีบทบาทในการคัดเลือกนักศึกษามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2) สถานประกอบการต้องมีกระบวนการสอนงานมีการพัฒนาวิธีการสอนงานเพ่ือให้

นักศึกษาได้คิดและสังเกตมากข้ึน 
3) มีการประเมินลักษณะงานหรือคุณภาพของงานว่ามีความเหมาะสมเพ่ือให้นักศึกษา

ได้รับความรู้ทางวิชาการและประยุกต์ใช้ความรู้ 
4) นักศึกษามีสถานภาพเสมือนผู้ได้รับการจ้างงานจริงและต้องได้รับค่าจ้าง  
5) สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หลักสูตร  

สหกิจศึกษาต้องได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
6) สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษา ต้องเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจทางทฤษฏีกับการปฏิบัติได้ 
7) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวัดผลและประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8) สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกระบวนการบริหารสหกิจศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักการข้างบน 
ดังนี้ (Cates & Cedercreutz, 2008: p. 23) 

1) ต้องกําหนดนโยบายสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสม 
2) ต้องพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพและออกแบบปฏิทิน

การศึกษาเพ่ือให้เกิดภาคสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมแก่นักศึกษา 
3) ต้องจัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานสหกิจศึกษาท่ีพร้อมประสานงานกับ

สถานประกอบการ 
4) ต้องกําหนดภาระงานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบการจัดสหกิจศึกษา 
5) ต้องมีกระบวนการจัดหางานคุณภาพจากสถานประกอบการให้นักศึกษา 
6) มีระบบประเมินผลและเก็บข้อมูลสหกิจศึกษา 
7) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น     

การเตรียมด้วยการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ  

กลไกสําคัญของระบบสหกิจศึกษาคือมีการบูรณาการประสบการณ์จากการเรียน        
ในห้องเรียนกับการทํางานในสถานประกอบการและเติมเต็มซ่ึงกันและกัน (Nathan &Taylor, 2003: 
p. 3) ดังปรากฏในภาพท่ี 2.1 ซ่ึงจะเห็นว่ากลไกสําคัญของการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาคือการนําเอา
ความรู้ จ ากแหล่ งสองแหล่ งมา บูรณาการ  มีการนํ าผลจากการ เรี ยนในห้อง เรี ยนไปใช้                     
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ณ สถานประกอบการ มีการเรียนรู้เพ่ิมเติมในสถานประกอบการ และท้ายท่ีสุดมีการนําผลท่ีได้มา
สะท้อนกลับในรูปแบบท่ีเป็นวิชาการ เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนา การนําเสนอ ท้ังในระหว่าง
หรือหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยกระบวนการท่ีถูกกล่าวถึงน้อยท่ีสุดคือการท่ีนักศึกษานํา
ความรู้จากสถานประกอบการมาอภิปรายหรือสร้างประโยชน์ทางวิชาการหลังจากท่ีปฏิบัติงาน       
สหกิจศึกษาเสร็จสิ้น การนํากลไกนี้มาทําซํ้าๆ ในการจัดการเรียนสลับกับสหกิจศึกษาหรือเรียก
หลักสูตรแซนด์วิช (Sandwich Course) จะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
(Nathan&Taylor, 2003: p.4) 

 

 
 

ภาพท่ี 2-1กลไกสําคัญของการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา (Nathan&Taylor, 2003: p.4) 

 

ประโยชน์ของการจัดสหกิจศึกษามีสามมิติ ได้แก่ ประโยชน์แก่สถานศึกษา ประโยชน์แก่
สถานประกอบการ และประโยชน์แก่นักศึกษาเอง (วิจิตร ศรีสอ้าน และอลงกต ยะไวทย์, 2552:   
หน้า 7-8) เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ดังกล่าวแล้วพบว่ามีวรรณกรรมส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นประโยชน์ท้ัง
สามด้าน โดยประโยชน์ ท่ีเกิดแก่สถาบันอุดมศึกษา ทําให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานประกอบการ นําไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการทําวิจัย การพัฒนาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน อีกท้ังทําให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

การเรียนในห้องเรียน 

Training in Academic Setting 

ประสบการณ์ในสถานประกอบการ  

Workplace Experience 

สะท้อนในรูปแบบของวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา 

Reflection to Academic Forum 
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นอกจากนี้สหกิจศึกษายังก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีชัดเจนแก่นักศึกษาคือการได้ประสบการณ์วิชาชีพตรง
ตามสาขาวิชาชีพ เกิดการพัฒนาท้ังทางวิชาการและพัฒนาตนเอง อีกท้ังมีโอกาสในการได้ค่าตอบแทน
ระหว่างปฏิบัติงานและมีโอกาสได้รับการเสนองานสูง (Nathan & Taylor, 2003, p. 1) 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่ งในการพัฒนาทักษะทางสังคม        
(Social Skill) ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี (Bartkus, 2001: p. 49) 

สําหรับประโยชน์ต่อสถานประกอบการท่ีเด่นชัดมากคือการท่ีสถานประกอบการ        
มีโอกาสใช้เวลาได้คัดเลือกพนักงานได้นานข้ึนและได้พนักงานท่ีตรงกับความต้องการ มีนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงานตลอดปีทําให้พนักงานประจํามีเวลาท่ีทํางานสําคัญได้มากข้ึน สถานประกอบการได้
ภาพลักษณ์องค์กรท่ีส่งเสริมการศึกษา และนําไปสู่การสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในอนาคต 
(Braunstein & Stull, 2001: p. 11) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายงานท่ีชี้ให้เห็นว่าสถาน
ประกอบการท่ีมีสหกิจศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และเวลาในการทดลอง
งานของพนักงานใหม่ (Dowdle, 1996; Dubick et al., 1996) 

แม้ว่าสหกิจศึกษาจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่มีการกล่าวว่าความรู้ท่ีได้จาก   
การทํางานเป็นความรู้ ท่ีไม่เป็นวิชาการและถูกมองว่าเป็นวิธีการในการสร้างประสบการณ์ใน         
การทํางานมากกว่าจะเป็นวิธีการจัดการศึกษาคุณภาพโดยตรง (Van Gyn et al., 1997) ซ่ึงใน
ประเด็นนี้ นักวิจัยด้านการศึกษาหลายคนค้านว่าสหกิจศึกษามีท่ีมาจากทฤษฏีการศึกษาของ John 
Dewey ท่ีว่าด้วยการจัดการศึกษาผ่านประสบการณ์ หรือ Experiential Education (Kolb, 1984: 
p.25-38) แนวคิด Experiential Education เสนอว่าการเรียนรู้คือการสังเคราะห์ประสบการณ์อย่าง
มีระบบ ความรู้ท่ีได้เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์วิชาชีพคือความรู้ท่ีทําให้นักศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงทฤษฏีกับการปฏิบัติและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้  

2.2 รูปแบบการจัดสหกิจศึกษาในประเทศ (Domestic Cooperative Education)  

เม่ือท่ัวโลกนําระบบสหกิจศึกษามาใช้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาจะยึดถือ
หลักการของ Herman Schneider เพ่ือออกแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education Operation Design) แต่รายละเอียดกระบวนการและข้ันตอน การดําเนินงานอาจ
แตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รูปแบบของการจัดสหกิจศึกษาใน
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมสหกิจศึกษาโลก เช่น มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในแคนาดา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นในออสเตรเลีย มีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงแต่แตกต่างกันไปใน
รายละเอียด (อลงกต ยะไวทย์, 2549) มีมหาวิทยาลัยไวกาโต (University of Waikato) ประเทศ
นิวซีแลนด์ เพียงแห่งเดียวท่ีมีหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีครอบคลุมหลายสาขา เช่น พยาบาลศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเท่ียวและการบริการ การสื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร์ และมี
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กระบวนการข้ันตอนท่ีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคณะวิชา (Coll & Eames, 2000: p.10) เนื้อหา
ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการดําเนินงานสหกิจศึกษาท่ีพบในวรรณกรรมต่างๆ 

2.2.1 รูปแบบการบริหารหน่วยงานสหกิจศึกษา  

การบริหารจัดการสหกิจศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะการวางแผนในเรื่อง
กําลังคน งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษาต้องพิจารณาก่อนว่าจะจัดสหกิจศึกษา
ทุกหลักสูตรหรือบางหลักสูตร จัดเป็นหลักสูตรบังคับหรือหลักสูตรเลือกซ่ึงการตัดสินใจดังกล่าวจะ
นําไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนจัดการศึกษาและการจัดต้ังหน่วยงานและการวางรูปแบบการบริหาร
จัดการสหกิจศึกษา (Aleisa & Alabdulahfez, 2002: p. 4) 

จากการศึกษารูปแบบการจัดองค์กรเพ่ือบริหารงานสหกิจศึกษาพบว่ามีรูปแบบ
ในการจัดองค์กร 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การรวมศูนย์การบริหาร (Centralized Model) และแบบ
กระจายการบริหาร (Decentralized Model) (Wilson, 1997: p. ?) 

ระบบรวมศูนย์การบริหารหมายถึงการจัดต้ังหน่วยงานบริหารสหกิจศึกษาเพียง
หน่วยเดียวในสถาบันอุดมศึกษา แต่ละประเทศมีรูปแบบการบริหารงานต่างกันในรายละเอียด เช่น 
มหาวิทยาลัยกาโต ประเทศนิวซีแลนด์ มีการจัดต้ัง Cooperative Education Unit (CEU) เป็น
หน่วยงานกลางมีพนักงานประสานงานและให้ความช่วยเหลือคณะวิชาในการบริหารจัดการ         
สหกิจศึกษา (Coll & Eames, 2000: p. 11) เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีจัดหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจมีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปเช่น CECA หรือ Cooperative Education and the Centre for Career Action 
ในขณะท่ีมหาวิทยาลัย เซอร์ เรย์ มีคณะกรรมการกลางท่ี ดูแลการจัดสหกิจศึกษาเรียกว่ า               
The University of Surrey Placement ส่วนรูปแบบการกระจายการบริหารนั้น คณะหรือภาควิชา
เป็นหน่วยงานท่ีคอยดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาในคณะหรือในภาควิชาโดยตรง โดยมีความเป็นอิสระ
สามารถกําหนดนโยบายสหกิจศึกษาระดับคณะได้   

2.2.2 บุคลากรสหกิจศึกษา 

เม่ือมีหน่วยงานบริหารงานสหกิจศึกษา บุคลากรและหน้าท่ีของบุคลากรเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการดําเนินภารกิจด้านสหกิจศึกษา การแบ่งงานหรือลักษณะงานของบุคลากร
อาจแตกต่างกันไปในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดองค์กร หน่วยงานกลางมัก
กําหนดผู้ประสานงานท่ีมีชื่อเรียกเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย  
วอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับคณะวิชา (Faculty Relations Staff)        
ทําหน้าท่ีประสานงานกับนักศึกษาและภาควิชาในคณะวิชาต่างๆ (University of Waterloo, 2012) 
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มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทอร์นประเทศสหรัฐอเมริกามีเจ้าหน้าท่ีประสานงานสหกิจศึกษาหรือ Co-op 
Coordinator ซ่ึงมีท้ังในระดับคณะวิชา ซ่ึงมีบทบาทในประสานงานกับหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาก่อนสัมภาษณ์งาน แนะนําตําแหน่งงาน ให้คําแนะนําท้ัง
เรื่องสหกิจศึกษาและการปรับตัวในการทํางาน เจ้าหน้าท่ีจะทํางานประสานกันกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางวิชาการของนักศึกษา (Northeastern University, 2007) นอกจากนี้ยังมี อาจารย์ท่ีปรึกษา    
สหกิจศึกษาซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่องลักษณะ
งานในบางมหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาอีกหน้าท่ี
หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการกําหนดพนักงานท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะเช่นพนักงานให้ข้อมูล พนักงานรับสมัครงาน 
หรือพนักงานรับสมัครและจับคู่ตําแหน่งงาน รวมถึงพนักงานสหกิจศึกษาภาคสนามเพ่ือดูแลนักศึกษา 
ณ สถานประกอบการ  

2.2.3 การกําหนดภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะมีการกําหนดระยะเวลาสําหรับภาคการเรียนและ
ภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่กําหนดให้นักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อเนื่องต่อหนึ่งภาคการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษานั้น ไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนอาจมีระยะ 2 เดือน 3 เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้    
(Aleisa & Alabdulahfez, 2001: p. 3) อย่างไรก็ตามเม่ือรวบรวมระยะเวลาของแต่ละภาค
การศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรสหกิจศึกษาชั้นนํา พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้เวลา 4 เดือนหรือ
มากกว่านั้น ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2-1 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ  

มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาต่อการปฏิบัติงาน  

(ระยะต่อเนื่องต่อภาค) 
อ้างอิง 

มหาวิทยาลยัวอเตอรล์ ู
ประเทศแคนาดา 

ครั้งละ 15 สัปดาห์ (University of Waterloo, 
2012) 

มหาวิทยาลยันอร์ธอีสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ครั้งละ 4-6 เดือน  (Northeastern University, 
2007) 

มหาวิทยาลยัซินซินนาต ิ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ครั้งละ 16-18 สัปดาห์  (Univeristy of Cincinnati, 
2011) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีวินเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลยี 

ครั้งละ 6-12 เดือน  (University of Technology 
Swinburne, 2011) 

มหาวิทยาลยัไวกาโต 
ประเทศนิวซีแลนด ์

ครั้งท่ี 1 = 3 เดือน 
ครั้งท่ี 2 = 9 เดือน  

(Wong & Coll, 2001: p. 11) 

มหาวิทยาลยัเซอรเ์รย ์
ประเทศอังกฤษ  

ครั้งละ 12 เดือน  (Wong & Coll, 2001: p. 11) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยโีอคแลนด ์
ประเทศออสเตรเลยี 

ครั้งท่ี 1 (สถานประกอบการ200 
ช่ัวโมง Reflection 100 ช่ัวโมง
ภายใน15 สัปดาห์) 
ครั้งท่ี 2 (สถานประกอบการ150 
ช่ัวโมง Reflection 150 ช่ัวโมง
ภายใน15 สัปดาห์) 

(Fleming & Eames, 2005: p. 
27) 

สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งจัดให้นักศึกษาสามารถไปสหกิจศึกษาได้มากกว่าหนึ่งครั้งเช่น 
มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดให้นักศึกษาท่ีเลือกเรียนโปรแกรมห้าปี 
สามารถเลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ 4 - 6 ภาคการศึกษาเช่นเดียวกันกับท่ีมหาวิทยาลัยซินซินนาติ 
ท่ีนักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ 5 ภาคการศึกษาจากการศึกษาท้ังหมด 14 ภาคการศึกษา 

2.2.4 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ได้แก่ การคัดเลือกนักศึกษา        
การจัดหางานให้นักศึกษา การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการและความพร้อมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่สถาบันอุดมศึกษามัก
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยสามารถทําได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การฝึกอบรมนักศึกษาก่อนล่วงหน้า การฟังบรรยายพิเศษ การจัดรายวิชาเตรียม        
สหกิจศึกษา หรืออาจหมายรวมถึงการทําความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักศึกษาเก่ียวกับ             
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย ส่วนตัวอย่างหัวข้อในการเตรียมความพร้อม เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสวินเบิร์นกําหนดหัวข้อ ทักษะการทํางานให้ประสบความสําเร็จ การกําหนดเป้าหมายใน
การทํางาน ทักษะการตัดสินใจ และการประเมินตนเอง   
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2.2.5 การจัดหางานสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการกําหนดคุณสมบัตินักศึกษาก่อนท่ีจะไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีริยาด (Riyadh College of Technology) ซ่ึงเป็น
วิทยาลัยแห่งแรกท่ีใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาในประเทศซาอุดิอารเบีย กําหนดให้นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนครบอย่างน้อยสองในสามของจํานวนหน่วยกิตท้ังหมดก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา เ ม่ือนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการสหกิจศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและ             
สถานประกอบการต้องจัดการ Placement หรือการจัดหางานคุณภาพให้กับนักศึกษา โดยส่วนใหญ่
มักพิจารณาความรู้ความสามารถของนักศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์ลักษณะงาน 

การจัดหางานคุณภาพท่ีดีนั้น จะเกิดข้ึนได้เม่ือ (Long et al., 2001) 
1) สถานประกอบการเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา 
2) มีการติดต่อประสานงานหรือการสื่อสารท่ีดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

สถานประกอบการ และ 
3) มีระบบการจัดการเอกสาร (Documentation System) ท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

สามารถระบุข้อมูลท่ีจําเป็นและสําคัญสําหรับสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาได้ เช่น แสดง
การคัดเลือกนักศึกษา ลักษณะงาน และการจัดวางตําแหน่งงานให้นักศึกษา 

สถานประกอบการจะต้องรวบรวมตําแหน่งงานท่ีต้องการนักศึกษาสกิจศึกษา
และเสนองานไปยังสถาบันอุดมศึกษา หลังจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะนําไปประกาศแก่นักศึกษาด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประกาศในบอร์ด การส่งอีเมลล์ให้นักศึกษา (Ward, Frost, & Yonge, 
2004) สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งให้ความสําคัญกับกระบวนนี้เป็นอย่างมากมีการพัฒนาปรับปรุง
การประกาศงานและการจับคู่งาน (Job Matching) โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน เช่น ระบบฐานข้อมูล JobMine ของ
มหาวิทยาลัยวอร์เตอร์ลูประกอบด้วยการประกาศงาน การส่งประวัติส่วนตัวออนไลน์ และการจับคู่
งานออนไลน์ได้ด้วยเม่ือนักศึกษาพิจารณาลักษณะงานก็จะแจ้งความจํานงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
คัดเลือก เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งประวัติส่วนตัวท้ังเป็นกระดาษและออนไลน์ มหาวิทยาลัย    
ไวกาโตประเทศนิวซีแลนด์ เห็นความสําคัญของประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นอย่างมาก 
ได้กําหนดให้นักศึกษาต้องเตรียมประวัติดังกล่าวไว้ให้พร้อม ในบางครั้งอาจให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร
เพ่ิมเติม เช่น รูปภาพ ผลการเรียน หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ทีปรึกษา เพ่ือท่ีจะได้ตําแหน่งงานท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  
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2.2.6 รูปแบบงานสหกิจศึกษา 

รูปแบบงานคุณภาพท่ีเหมาะสมนั้นต้องมีคุณค่าทําให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีท้ัง
คุณค่าทางวิชาการและเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันมี 2 รูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยม แบบแรก
คือ งานโครงงาน(Project Work)และแบบท่ี 2 คือ งานประจําท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงท้ังสองแบบมีข้อดี
แตกต่างกันไป งานโครงงานจะสร้างแรงจูงใจ สร้างสรรค์ ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาและมีอิสระทาง
ความคิดมากกว่า (Patrick, et al., 2008: p.15) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของงานประเภทโครงงานวิจัย
ความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม (Cooperative Research Project on Corporate Social 
Responsibility) ซ่ึงเป็นท่ีต้องการมากเนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ได้รับความคาดหวังจาก
สังคมมากข้ึน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้ามาช่วยพัฒนาปรับปรุงงานหรือคิดค้นงานท่ีผลักดันให้   
สถานประกอบการร่วมสร้างสังคมให้ดีข้ึน (Reinhard et al., 2010) 

ตามหลักการของเฮอร์แมน ชไนเดอร์  นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องได้รับ
ค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ ในกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นประเทศออสเตรเลีย 
กําหนดให้สถานประกอบการต้องจ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเท่ากับร้อยละ 70 ของ
ค่าตอบแทนบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกมักจะมีการให้คําแนะนํา
นักศึกษาเก่ียวกับการได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาทํางานท่ีไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ยกเว้นในกรณีท่ีเกิดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วิกฤติเศรษฐกิจหรือการเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนผู้ว่างงานในประเทศ (University of Waterloo, 2012) 

2.2.7 การติดตามดูแลและการนิเทศ  

การติดตามดูแลและการนิ เทศนั้น  เ ป็นสิ่ ง ท่ีสถาบัน อุดมศึกษาควรให้            
การสนับสนุน โดยการให้ทรัพยากรบุคคล เวลา และงบประมาณท่ีเหมาะสม (Aleisa & 
Alabdulahfez, 2001: p. 5) ในการวางแผนเพ่ือติดตามดูแลนักศึกษานั้นควรเป็นการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการประเมินผล
ให้เสร็จสิ้นท้ังกระบวนการ โดยข้ันตอนสําคัญของการดูแลนักศึกษา คือกระบวนการการนิเทศ  

การนิเทศคือการประเมินความสามารถและความก้าวหน้าของนักศึกษาในระหว่างท่ี
ปฏิ บั ติ งานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เ พ่ือนํ า ไปสู่ การปรับปรุ งและการพัฒนา                
การจัดสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการต่อไป การนิเทศอาจทําได้สองระยะ        
คือ ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และระยะก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นลง (University 
of Waterloo, 2012) สถาบันอุดมศึกษาอาจมอบหมายบุคลากรท่ีรับผิดชอบการนิเทศแตกต่างกัน 
เช่น มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาซ่ึงฝังตัวอยู่ในภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบ
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การนิเทศมหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์นมอบหมายผู้ประสานงานสหกิจศึกษาเป็นผู้นิเทศ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นมอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  

ผู้นิเทศต้องไปนิเทศ ณ สถานประกอบการ และต้องใช้เวลาในการนิเทศต่อครั้งให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ ณ สถานประกอบการ มักเป็น
รูปแบบของการสัมภาษณ์นักศึกษา สัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษา การเยี่ยมชมสถานประกอบการ หรือ
การเข้าพบผู้บริหารของสถานประกอบการนั้นๆ ส่วนประเด็นการหารือในการนิเทศนักศึกษา      
ได้แก่ การแจ้งวัตถุประสงค์ของการมานิเทศ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การสอบถาม
ถึงประสบการณ์ท่ีนักศึกษาได้รับ เป็นต้น (อลงกต ยะไวทย์, 2549: หน้า 60) สถาบันอุดมศึกษา    
บางแห่งอาจกําหนดให้มีการประเมินความสามารถของนักศึกษารวมถึงประเมินสถานประกอบการ   
ไปพร้อมกัน สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งอาจไม่มีงบประมาณหรือไม่มีบุคลากรมากพอในการนิเทศ 
(Aleisa & Alabdulahfez, 2001: p.5) เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง      
เช่นมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ประเทศอังกฤษ มีการจัดงบประมาณกลางเพ่ือการนิเทศเป็นจํานวนท่ี
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการไปนิเทศอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี ต่อนักศึกษาหนึ่งคน (ภาคการศึกษา
สหกิจศึกษาคือ 12 เดือน) (Ward et al., 2004, p. 28) หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอ๊คแลนด์
กําหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกๆ สองสัปดาห์ หากสถานประกอบการอยู่ไกล อาจารย์   
ท่ีปรึกษาอาจใช้วิธีติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์และหรืออีเมลล์แทน (Fleming & Eames, 2005: 
p.27) ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งให้ความสําคัญของการใช้เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์เพ่ือ
ติดตามดูแลนักศึกษา (Todd et al., 2010: p.68) 

2.2.8 การประเมินผลสหกิจศึกษา  

ในระหว่างและหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับ  
การประเมิน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลและสัดส่วนในการประเมินผล
ให้ชัดเจน การประเมินอาจทําครั้งเดียวเม่ือนักศึกษาปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหรืออาจทําสองครั้ง   
โดยเพ่ิมการประเมินผลกลางภาคสหกิจศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้รับทราบผลประเมินและ
นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป (University of Waterloo, 2012) ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษามาจากสองแหล่งคือ การประเมินจากสถานประกอบการและการประเมินจาก
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะมีการกําหนดสัดส่วนการประเมิน สําหรับวิธีในการประเมินผลนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาควรประเมินโดยเปรียบเทียบวิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพวิธีเชิงปริมาณท่ีควร
ใช้ได้แก่ การให้คะแนนการส่งเอกสาร การเข้าพบ การสํารวจความพึงพอใจของพนักงานพ่ีเลี้ยง     
โดยให้ค่าคะแนนแบบ Likert Scale หรือใช้วิธีเชิงคุณภาพ เช่น การทบทวน Portfolio การประเมิน
จากการสัมภาษณ์ การเขียนความเรียงประเมินตนเอง การสะท้อนกลับส่วนบุคคล เป็นต้น      
(Jaekel et al., 2010) 
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2.2.9 กิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา 

กิ จ ก ร รม หลั ง ก ลั บ จ าก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า เ ป็ น ก ร ะบ ว น ก า ร ท่ี สํ า คั ญม า ก                 
เป็นกระบวนการท่ีนําความรู้ท่ีได้รับจากสถานประกอบกลับไปสู่สถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมหลัง    
กลับจากสหกิจศึกษามีรูปแบบกิจกรรมแตกต่างกันไป เช่น การกําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา   
สหกิจศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คณาจารย์ รุ่นน้องและเพ่ือนนักศึกษา โดยอาจเชิญผู้แทน
จากสถานประกอบการมาร่วมรับฟังด้วยโดยรูปแบบการสัมมนาอาจประกอบด้วยการนําเสนอใน     
ท่ีประชุมและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในมหาวิทยาลัยไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์ กิจกรรม
หลังกลับจากสหกิจศึกษาคือการสะท้อนกลับ (Reflection) และการประเมินตนเอง (Self – 
assessment) ส่วนมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูประเทศแคนาดา คณะวิชาจะจัดการสัมภาษณ์หลังกลับสู่
สถาบัน หรืออาจจะจัดเวทีสนทนาสะท้อนกลับ (Feedback Session) ซ่ึงประกอบด้วย การสนทนา
ก่ึงเป็นทางการระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษา คณาจารย์ในคณะ นักศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสนใจและผู้แทน
สถานประกอบการหรือบางครั้งเป็นพนักงานของหน่วยงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยซ่ึงคล้ายคลึง
กับมหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์นท่ีกําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน และได้รับ             
การสัมภาษณ์โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

แม้ระบบสหกิจศึกษาจะเป็นท่ีนิยมท่ัวโลก แต่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการสหกิจศึกษา  
ส่วนใหญ่มักมาจากบทความวิจัยหรือแหล่งข้อมูลจากประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ เป็นส่วนใหญ่ งานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสหกิจศึกษาในภูมิภาคหรือ
ประเทศอ่ืนๆ มีน้อยมาก ทําให้ไม่เห็นบริบทอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างจากบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศตะวันตกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Tanaka (2009) ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีชัดเจนระหว่าง
ทัศนคติเรื่องการเรียนรู้ในการทํางานของประเทศในเอเชีย การบูรณาการการเรียนกับการทํางานนั้น
ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนักในประเทศญ่ีปุ่น เนื่องจากเหตุผลทางสังคมกับวัฒนธรรมในท่ีทํางานของ
ประเทศญ่ีปุ่น โดยพนักงานชาวญ่ีปุ่นจะมีความจงรักภักดีกับบริษัทค่อนข้างสูง นักศึกษาในญ่ีปุ่นจะไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพียง 2 เดือนเท่านั้น ซ่ึงน้อยมากเพราะถือว่ามีเวลาอีกท้ังชีวิต        
ท่ีจะเรียนรู้งานตามลําดับข้ันตอนการทํางาน ดังนั้น งานวิจัยเรื่อง “การสํารวจสถานภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน” เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะรวบรวม
กระบวนการสหกิจศึกษาในประเทศต่างๆ โดยเริ่มจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน  
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2.3 การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative Education)  

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ปัจจัยแห่ง    
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญได้แก่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบการขนส่ง เทคโนโลยีใน
การสื่อสาร ซ่ึงเป็นพลวัตของโลกาภิวัตน์ หรือ Globalization สหกิจศึกษานานาชาติถือเป็นอีกมิติ
หนึ่งของการจัดสหกิจศึกษาท่ีตอบสนองต่อโลกาภิวัตน์ โดยมีองค์ประกอบสําคัญคือการส่งนักศึกษา
ไปเรียนรู้ในสถานประกอบการ “ในต่างประเทศ” ซ่ึงมีบริบทแตกต่างจากสถานประกอบการใน
ประเทศ ในขณะเดียวกันสหกิจศึกษานานาชาติหมายถึงการท่ีสถาบันอุดมศึกษาทําหน้าท่ีเป็น          
ผู้ประสานงานรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศของตนได้เช่นเดียวกัน 
จุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษานานาชาติคือการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศใดก็ตาม
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานตามคาดคาดหวังของตลาดแรงงานสากล (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2002: 
หน้า 4) และเชื่อว่าสหกิจศึกษานานาชาติจะช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีเข้มข้นควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางวิชาการ (Keen, 2001) 

การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศได้รับความนิยมใน
สหรัฐอเมริกาหลังจากท่ีสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นจัดสหกิจศึกษาในประเทศได้ไม่นาน 
(Allen & Brown, 1978: p.61) สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาตระหนักดีว่าพลเมืองอเมริกัน
ทราบเก่ียวกับภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนๆน้อยมาก ในขณะท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการขยายตัวทําธุรกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก (Sprinkle, 1981: p.100) ปัจจัย
ท่ีส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติ คือ ประชากรมีความสนใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันมากข้ึนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศลดลง ส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
ในต่างประเทศมากข้ึน (Coll & Paku, 2007: p. 105) ในด้านของสถานประกอบการนั้น            
สถานประกอบการข้ามชาติก็มีความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานใน
บริษัทของตนเพ่ือบูรณาการการเรียนกับการทํางานมากข้ึน (Aleisa & Alabdulahfez, 2001: p. 2) 

การจัดสหกิจศึกษานานาชาติทําให้นักศึกษามีโอกาสในการจ้างงานต่างประเทศ       
เพ่ิมทักษะทางสังคมต่างวัฒนธรรมได้ประสบการณ์การพักอาศัยในสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างจากภายในประเทศ และการเพ่ิมโอกาสในการเดินทางท่องเท่ียวและเรียนรู้การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมปัจจัยเหล่านี้ทําให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติเป็นจํานวนมาก 
(Coll et al., 2003: p.3) ในด้านสถานประกอบการพบว่าผู้ประกอบการในประเทศนิวซีแลนด์      
พึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานต่างประเทศเนื่องจากมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างออกไป
และนักศึกษาได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากกว่านักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศ (Coll, 2006: 
p.41) นอกจากนั้นยังพบว่านักศึกษาเคมีท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ัวยุโรปมีความม่ันใจมากข้ึน 



23 
 

 

 

นักศึกษาเองก็ประเมินว่าตนเองมีการพัฒนามากข้ึนเม่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดย
จําแนกประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เป็นสามด้าน คือ ด้านภาษา     
ด้านสังคม และด้านทักษะการปฏิบัติ (Ward et al., 2004: p. 27) 

ประโยชน์ของการไปปฏิบั ติงานสหกิจศึกษานานาชาติ สามารถสรุปได้ ดังนี้        
(Heller and Geringer,1984: p.42) 

1) นักศึกษาได้รับเพ่ิมความรู้เพ่ิมเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมโลก 
2) ประเทศท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับประเทศผู้ส่ง

นักศึกษามากข้ึน  
3) นักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติสามารถจบการศึกษาและศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษาได้มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ไปต่างประเทศ 
4) นักศึกษามีทัศนคติในการสนใจใฝ่รู้มากข้ึน เช่น การอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศ 

การเดินทางเท่ียวต่างประเทศบ่อยข้ึน หรือการติดตามข่าวสารบ้านเมืองมากข้ึน  

สําหรับประโยชน์ ท่ีสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาตินั้น      
สถานประกอบการระบุว่าไม่ได้ประโยชน์โดยตรงในการใช้สหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา 
แต่ได้ประโยชน์ในแง่มุมอ่ืน ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทได้พัฒนาตนเองโดย      
การปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างชาติและได้เรียนรู้วัฒนธรรมอ่ืนๆ 2) พนักงานบริษัทมีความรับผิดชอบ
มากข้ึนเม่ือต้องดูแลประสานงานกับนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่างชาติ และ 3) ได้ประโยชน์  
จากการท่ีมีแรงงานตลอดท้ังปีเนื่องด้วยฤดูกาลของภาคการศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละประเทศ      
ไม่ตรงกัน (Beard et al., 2001: p. 9) 

ในการประชุมสหกิจศึกษาโลกท่ีจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยบรูเนล (Brunel University) 
ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.1979 ได้มีการอภิปรายถึงการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติว่ามีวิธีการ
เหมือนหรือแตกต่างจากสหกิจศึกษาท่ีดําเนินงานกันอยู่ในขณะนั้นอย่างไรบ้าง ประเด็นดังกล่าวได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้มีการจัดการประชุมใหญ่เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลใน            
การจัดสหกิจศึกษานานาชาติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปีค.ศ. 1981 ท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1983 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นประเทศออสเตรเลีย ปี ค.ศ.1985     
ท่ีวิทยาลัยนาเพีย (Napier College) ประเทศสก็อตแลนด์ และปี ค.ศ.1987 ท่ี The Netherlands 
Council for Higher Vocational/Professional Education ซ่ึงผลสรุปจากการประชุมคือ          
สหกิจศึกษานานาชาติมีประโยชน์อย่างมากในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตและสร้างสรรค์
ประโยชน์เชิงสังคมและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังพบว่า การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติมี      
ความคล้ายคลึงกับสหกิจศึกษาในประเทศ แต่มีบางประเด็นท่ีอาจแตกต่างหรือมีจุดเน้นท่ีต่างออกไป 
สามารถสรุปได้ 6 ประเด็น รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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2.3.1 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษานานาชาต ิ

ส ห กิ จ ศึ ก ษ า น า น า ช า ติ ใ ห้ โ อ ก า ส นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง                      
ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ ทําให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความสามารถทางภาษา มีโอกาส
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หรือได้รับความรู้ใหม่ท่ีทันสมัยแตกต่างจากการเรียนรู้โดยกระบวนการ         
สหกิจศึกษาในประเทศ (Sprinkle, 1981: p. 101) กระบวนการสหกิจศึกษาในแต่ละประเทศอาจมี
วัตถุประสงค์หลักท่ีแตกต่างกันไป เช่น วัตถุประสงค์ของนักศึกษาจากประเทศตะวันออกเห็นว่า      
สหกิจศึกษานานาชาติเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจ      
แต่นักศึกษาจากประเทศตะวันตกเห็นความสําคัญของสหกิจศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
มากกว่า (Srisa-an, 1998) 

2.3.2 รูปแบบการบริหารหน่วยงานสหกิจศึกษานานาชาติและบุคลกากรสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

กระบวนการสหกิจศึกษานานาชาติไม่แตกต่างกับสหกิจศึกษาในประเทศ แต่มี
รายละเอียดซับซ้อนมากข้ึนเนื่องจากอยู่ในบริบทท่ีเป็นสากล มีความแตกต่างในเรื่องของภาค        
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Work Term) หรือระยะเวลาใน            
การปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีความพร้อมในการดําเนินงานดังกล่าวมากข้ึน เช่น          
การกําหนดมาตรฐานการทํางานท่ีคํานึงถึงบริบทข้ามวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการจัด
โครงสร้าง การทํางาน ห้องทํางาน เครื่องมือในการสื่อสารและบุคลากรท่ีมีมิติของความเป็น       
วิเทศสัมพันธ์ (Wong & Coll, 2001: p. 11) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการโครงสร้างภายในเพ่ือบริหารสหกิจศึกษานานาชาติ
เช่นเดียวกันกับการจัดสหกิจศึกษาในประเทศ แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีความถนัดหรือดําเนินงาน
สหกิจศึกษามานานเท่าใดก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องด้วยบุคลากรนั้นอาจไม่ได้มีประสบการณ์ ทักษะ และความรู้มากเพียงพอ
สําหรับบริบทท่ีต่างออกไป การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานสหกิจศึกษานานาชาติ
จึงเป็นเรื่องสําคัญ (Sprinkle, 1981: p. 103) 

การใช้ ตัวแทนหรือเครือข่ายสหกิจศึกษาในต่างประเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่ ง           
เช่นมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นพันธมิตรกันหรือสถาบันเครือข่ายนานาชาติช่วยจัดการ   
สหกิจศึกษาในต่างประเทศสถาบันเครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติสามารถช่วยหาสถานประกอบการ
หางานให้นักศึกษา ประสานงานเรื่องการขอใบอนุญาตเข้าเมือง จัดเตรียมท่ีพักอาศัย การรับส่ง
นักศึกษาไปยังสถานประกอบการ ประสานงานสถานประกอบการ หรือแม้แต่คอยช่วยเหลือนักศึกษา
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ในเรื่องท่ัวๆไป (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2552: หน้า54)สถาบันเครือข่ายกลางสหกิจศึกษานานาชาติท่ีมี
ชื่อเสียง ได้แก่ โครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience: IAESTE) ซ่ึงก่อต้ังในลอนดอน ประเทศ
อังกฤษต้ังแต่ปี ค.ศ.1948 และแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลกหรือศูนย์ซีโม 
(Centre for International Mobility – CIMO) สําหรับจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานในประเทศ
ฟินแลนด์ เป็นต้น 

2.3.3 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

นักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติต้องมีความพร้อมสูงในด้าน
ความรู้เชิงวิชาการ และเนื่องจากต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศซ่ึงมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
แตกต่าง ดังนั้น กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติจะเข้มข้นกว่า
นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในประเทศ นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมด้านสังคม
วัฒนธรรมและภาษาเพ่ิมเติมด้วย (Northeastern University, 2007) การเตรียมเอกสารเพ่ือ      
การเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การขอวีซ่า การจองต๋ัวเครื่องบิน การจัดทําประกันสุขภาพต่างแดน     
การหาท่ีพัก และการรับส่งนักศึกษาท่ีสนามบิน เป็นต้น มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ 
กําหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการตรวจสุขภาพ (Health Checklist) ก่อนเดินทาง นักศึกษาอเมริกันท่ี
ไปปฏิบัติงานในเอเซีย ต้องเตรียมตัวในหลายด้านโดยเฉพาะ ด้านภาษา และการทํางานในบริบทข้าม
วัฒนธรรม โดยอาจส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในบริษัทท่ีมีรูปแบบพหุวัฒนธรรมก่อนไป
ทํางานในเอเชีย และนักศึกษาควรประสานงานกับหอการค้าอเมริกันประจําประเทศต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือติดตามข่าวสารเก่ียวกับตําแหน่งงานสําหรับชาวต่างชาติ (Mehta, 1999: p.65)  

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติอาจได้รับความคาดหวังว่าจะหน้าท่ีเป็นทูตเพ่ือ
สื่อสารวัฒนธรรมของตนให้แก่ประเทศท่ีตนไปปฏิบัติงานเข้าใจ เช่น หน้าท่ีของนักศึกษาในโปรแกรม 
International Cooperative Education Program หรือ ICP ของมหาวิทยาลัยซินซินนาติ จะต้อง
ทําหน้าท่ีเป็นผู้แทนท่ีดีของมหาวิทยาลัยซินซินนาติและของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.3.4 การคัดเลือกนักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีความชัดเจนในการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี
พร้อมจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ความสามารถและทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม
วัฒนธรรมและภาษา การคัดเลือกนักศึกษาต้องมีกระบวนการท่ีรอบคอบ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
อาจต้ังคณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษา โดยเฉพาะในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีการคัดเลือก
นักศึกษาเพ่ือรับทุนหรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่นักศึกษา หากสนับสนุนไม่ได้ท้ังหมดของค่าใช้จ่าย
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนใดท่ีนักศึกษาต้องรับผิดชอบ 
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2.3.5 การจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ 

กระบวนการจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติท่ีมีคุณภาพจะใช้เวลามากกว่า    
การจัดหางานสหกิจศึกษาในประเทศ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน (Coll et al., 2003: p. 5)     
การจัดหางานคุณภาพนั้นหากออกแบบให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นจุดแข็งท่ีสร้างการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเคอร์ติน (Curtin University) ประเทศออสเตรเลี     
จัดโครงการ International Occupational Therapy Placement ซ่ึงจัดหางานคุณภาพใน      
สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพในระดับดีมาก โดยจะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานพร้อมท้ังศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการนั้นต่อไป (Patrick, et al., 2008: p.25) โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะให้ความสําคัญ
กับการเลือกประเทศท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเลือกตําแหน่งงานเป็นลําดับแรก 

2.3.6 การติดตามดูแลและการนิเทศงาน  

การนิเทศงานสําหรับสหกิจศึกษานานาชาตินั้นมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีต้องนํามาพิจารณา
มากกว่าการนิเทศงานของสหกิจศึกษาในประเทศ ได้แก่ ระยะทางในการเดินทางไปประเทศนั้น ๆ 
งบประมาณในการนิเทศงาน และภาษาในการประสานงานเม่ือต้องนิเทศงาน โดยหลักแล้ว          
การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การส่ง
คณาจารย์นิเทศไปนิเทศงานเอง การประสานให้สถาบันเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้นิเทศงาน หรือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนิเทศ 

2.3.7 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ

จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับสหกิจศึกษานานาชาติพบว่า การดําเนินงาน        
สหกิจศึกษานานาชาติมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีซับซ้อนกว่าสหกิจศึกษาในประเทศ 
ปัญหาท่ีพบในงานวิจัยมักคล้ายคลึงกัน แยกออกเป็นสองประเด็น คือ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกับ
นักศึกษา และปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกับกระบวนการสหกิจศึกษานานาชาติ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาเม่ือต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติคือ 
อุปสรรคด้านภาษาและการสื่อสาร (Coll et al., 2003: p. 4; Paku & Coll, 2006) นักศึกษา
ต่างชาติมีวัฒนธรรมในการทํางานแตกต่างจากนักศึกษาในท้องถ่ินจึงมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ (Coll et al., 2003: p. 3; Coll, 2004: p. 41; Patrick et al., 2008: p.25) 

ปัญหาท่ีพบในกระบวนการสหกิจศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติคือการหา            
สถานประกอบการและงานคุณภาพซับซ้อนมากกว่าการหางานในประเทศ ในบางครั้งอาจเกิดปัญหา
ความคาดหวังของนายจ้างไม่สัมพันธ์กันกับความสามารถของนักศึกษาท่ีเรียนรู้จากชั้นเรียนจากอีก
ประเทศหนึ่ง (Reeve, 2005; Paku & Coll, 2006) นอกจากนี้ ยังมีปัญหาระเบียบพิธีการเข้าเมือง
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และกระบวนการขอลงตราใบอนุญาตเข้าเมือง (VISA) ซ่ึงแต่ละประเทศจะมีกฏระเบียบเข้มงวด
ต่างกันไป (Coll et al, 2003: p. 4; Patrick, et al., 2008: p.24) เช่น นักศึกษาต่างชาติท่ีมา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการออสเตรเลียนั้นมีจํานวนน้อยมากเนื่องจากปัญหาเรื่องวีซ่า นักศึกษา
ต่างชาติไม่สามารถทํางานได้เว้นแต่ว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นข้อบังคับส่วนหนึ่งของหลักสูตร     
(Patrick et al, 2008 : p. 24) นอกจากนี้ ยังมีปัญหาท่ีเกิดจากภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง เช่น 
ขาดการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมจากรัฐ ทําให้สถาบันอุดมศึกษาไม่มี
ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพและงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (Van der Schyff, 2000) รวมถึงปัญหาท่ีเจ้าหน้าท่ีในสถาบันอุดมศึกษามีทัศนคติ  
เชิงลบว่าเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรในการดูแลนักศึกษาต่างชาติเนื่องด้วยท้ายท่ีสุดนักศึกษา
เหล่านั้นก็จะไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศของตนหลังจบการศึกษา (Patrick et al., 2008: p.25) 
นโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ โดยเฉพาะงบประมาณในการสนับสนุน     
การดําเนินงานเป็นสิ่งท่ีสําคัญ รวมถึงการวางนโยบายส่วนอ่ืนๆ เช่นนโยบายด้านความปลอดภัยและ
การประกันสุขภาพให้นักศึกษา การมีหมายเลขโทรศัพท์ด่วน 24 ชั่วโมงสําหรับนักศึกษา เป็นต้น 
(Ward et al, 2004: p. 33) ท่ีสําคัญท่ีสุดคือความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับ
สถาบันอุดมศึกษา ท้ังสองฝ่ายต้องม่ันใจในกระบวนการของกันและกันเนื่องจากอยู่ห่างไกล 
ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ใช้ความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติจากจากการทํางาน
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายบุคคลของบริษัทนั้นๆ  

2.4 สหกิจศึกษานานาชาติในอาเซียนและในประเทศไทย 

ภูมิภาคเอเชียมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากมีเมืองเกิดใหม่ในทวีป
เอเชียตลอดเวลา ทําให้มีการสร้างงานเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น  ประเทศจีนประเทศเดียวสร้าง
เครือข่ายระบบโทรศัพท์มากเท่าระบบโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักรท้ังหมด ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จึงเหมาะสมกับการเป็นประเทศท่ีรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากต่างชาติ โดยจุดแข็งของประเทศใน
เอเชียไม่เพียงแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังเป็นทวีปท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีสวยงามดึงดูดนักท่องเท่ียวหรือนักเรียนต่างชาติด้วยศักยภาพทาง         
การท่องเท่ียว (Mehta, 1999: p.64) 

ในภูมิภาคเอเชีย อาเซียนหรือกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) อันได้แก่ ไทย กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียตนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย นับวันจะมีบทบาทมาก
ข้ึนในเวทีโลก เนื่องจากการก่อต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยได้
ประกาศตนตอบรับนโยบายดังกล่าวเพ่ือมุ่งเปิดเสรีทางการศึกษาและเป็นศูนย์กลางในการจัด
การศึกษานานาชาติ ปัจจัยส่งเสริมท่ีทําให้ประเทศไทยเป็นกําลังหลักในการจัดการศึกษานานาชาติคือ
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การริเริ่มจัดต้ังหรือมีองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาหลายองค์กร เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นเลขาธิการของ ASEAN University Network 
(AUN) รับผิดชอบโดยตรงในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนี้  ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพก่อต้ัง 
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASIAHL) ซ่ึงมีบทบาทมาก
ในการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพท่ีเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารการศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีองค์กรอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เช่น Southeast Asian Ministers 
of Education Organization (SEAMEO) และ The University Mobility in Asia and the 
Pacific (UMAP) เป็นต้น (Tejavanija Chang, 2004) 

นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังสนับสนุนการดําเนินงาน         
สหกิจศึกษา โดยใช้ต้นแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังจากท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยดําเนินการสหกิจศึกษามาได้สักระยะหนึ่ง ก็เกิดการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างเสรีเม่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเริ่มจัดสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรเลือก ได้ส่งนักศึกษา
จํานวนหนึ่งไปสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาหันมาเลือกเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา
มากข้ึน สถาบันอุดมศึกษาไทยสนใจท่ีจะจัดสหกิจศึกษานานาชาติมากข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้น
มา เนื่องมาจากอิทธิพลหลายประการ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก 
รวมถึงการจัด 12th World Conference on Cooperative Education ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ภายใต้หัวข้อ ‘Globalization of Cooperative Education: Adoption of Borderless 
Systems’ (Coll et al., 2003: p.1) ชี้ให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเห็นความสําคัญ
ของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยเชื่อม่ันว่า 
นอกเหนือไปจากการพัฒนางานอาชีพแล้ว การปฏิบัติงานดังกล่าวจะเพ่ิมพูนทักษะในการสื่อสาร
โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนหลากวัฒนธรรม และการได้มี
โอกาสในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 

เม่ือสมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการ
พัฒนาสหกิจศึกษาในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า มีงานวิจัยเก่ียวกับสหกิจศึกษา
ในประเทศดังกล่าวน้อยมาก (Vozzella, 1990) ไม่มีการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาสห
กิจศึกษานานาชาติ รวมถึงปัญหาในเรื่องกระบวนการดําเนินงาน เนื่องจากการดําเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติมีกระบวนการซับซ้อน ดังนั้น เม่ือต้องเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตภายใต้บริบทแห่ง
ความเป็นนานาชาติและโลกาภิวัตน์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมกระบวนการ สหกิจศึกษา
จากมิติท่ีไม่ใช่ตะวันตก (Non Western) โดยเริ่มจากประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนก่อน 
เพ่ือนําไปสู่การวางแผนพัฒนาสหกิจศึกนานาชาติระดับภูมิภาค และยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
เป็นสากลต่อไป  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบอ่ืนๆ 
(Work Integrated Learning: WIL) ของสถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 การดําเนินการวิจัย 

คณะวิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ได้ศึกษากระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาท้ังใน
ประเทศและนานาชาติ จากกระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและเครื่องมือ     
การวิจัย 

3.1.2 สร้างเครื่องมือการวิจัยในรูปแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ัง
แบบสอบถามท่ีเป็นเอกสาร และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Questionnaire)  

3.1.3 ทดสอบเครื่องมือการวิจัย 
3.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
3.1.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
3.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินงานสหกิจศึกษาหรือ
จัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1)  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย รวม 161 แห่ง ได้รายชื่อและท่ีอยู่มาจาก
เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (http://www.mua.go.th/) 
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2) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย รวม 774 แห่ง ได้รายชื่อและท่ีอยู่จากฐานข้อมูลอุดมศึกษาโลก (World Higher 
Education Database) (http://www.whed-online.com/default.aspx) จัดทําโดยสมาคม
มหาวิทยาลัยนานาชาติ (International Association of Universities: IAU) ในปี ค.ศ. 2009 ยกเว้น
ประเทศฟิลิปปินส์ได้รายชื่อและท่ีอยู่มาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ 
(Commission on Higher Education Philippines) (http://www.deped.gov.ph/) ซ่ึงได้ตัด
รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีไม่ได้ให้ข้อมูลในเว็บไซต์เป็น
ภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่สามารถสืบค้นได้ 

 

ตารางท่ี 3-1  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ท่ี ประเทศ จํานวนสถาบันอุดมศึกษา (แห่ง) 

1 ไทย 161 

2 

ประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่  
บรูไน 1 
กัมพูชา 29 
อินโดนีเซีย 432 
ลาว 9 
มาเลเซีย 54 
พม่า 28 
ฟิลิปปินส์ 149 
สิงคโปร์ 6 
เวียตนาม 66 

รวม 774 
 รวม 935 

หมายเหตุ * ไม่รวมประเทศกลุ่มอาเซียน 
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3.3 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

3.3.1 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  
3.3.2 เป็นการศึกษาการจัดสหกิจศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ 

กัมพูชา ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียตนาม ลาว พม่า สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
3.3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
3.3.4 ทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการศึกษานําร่อง (Pilot Study)  
3.3.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้การวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมี
เนื้อหาเหมือนกัน จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย 

ชุดท่ี 1 สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลของสถาบันการศึกษา 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

ชุดท่ี 2 สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืน
ท่ีนอกเหนือจากสหกิจศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลของสถาบันการศึกษา 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการจัดประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศให้แก่นักศึกษา 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 

ท้ังนี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถเลือกตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์ 
ทางอีเมล์ (E-mail) หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  
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3.5 การทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

มีการทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ 

3.5.1 นําแบบสอบถามฉบับร่างภาษาไทยท้ัง 2 ฉบับ ให้ผู้ เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้        
ความเข้าใจและมีประสบการณ์เก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน     
6 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษาของแบบสอบถาม แล้วนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 6 ท่าน 

3.5.2 นําแบบสอบถามฉบับภาษาไทยท้ัง 2 ฉบับ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทํา
การแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ 

3.5.3 นําแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษท้ัง 2 ฉบับ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
และมีความรู้เก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี เพ่ือพิจารณาความเหมาะของการใช้
ภาษาในแบบสอบถาม แล้วนําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 2 ท่าน  

รายละเอียดแบบสอบถามฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงในภาคผนวก ฉ  

 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.6.1 จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และอีเมล์ไปยังสถาบันการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ท้ังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 161 แห่ง ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
จํานวน 774 แห่ง 

3.6.2 สถาบันการศึกษาต่างๆ ตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ 
หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

3.6.3 คณะวิจัยได้รับแบบสอบถามชุดท่ี 1 กลับคืนจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย จํานวน 70 แห่ง จาก 161 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
43.78 เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ให้ข้อมูลครบถ้วน 67 แห่ง และประเทศในกลุ่มอาเซียน 
จํานวน 44 แห่ง จาก 774 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.68 เป็นแบบสอบถามท่ีให้ข้อมูลครบถ้วน 41 แห่ง 
ดังตารางท่ี 3-2 
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ตารางท่ี 3-2 จํานวนแบบสอบถามชุดท่ี 1 (สหกิจศึกษา) ท่ีจัดส่งและได้รับกลับคืน 

ประเทศ 
ส่ง

แบบสอบถาม 
(แห่ง) 

ได้รับชุดท่ี 1 (สหกิจศึกษา) กลับคืน 

(แห่ง)  (ร้อยละ) 
มีความสมบูรณ์ 

(แห่ง) 

1. ประเทศไทย 161 70 43.78 67 

2. ประเทศกลุ่มอาเซียน 
กัมพูชา 29 0 0.00 0 
บรูไน 1 0 0.00 0 
ฟิลิปปินส์ 149 15 10.07 14 
มาเลเซีย 54 4 7.41 4 
เวียตนาม 66 2 3.03 2 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

9 1 11.11 1 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า 

28 1 3.57 1 

สิงคโปร์ 6 0 0.00 0 
อินโดนีเซีย 432 21 4.86 19 

รวม 935 114 - 108 

 

3.6.4 คณะวิจัยได้รับแบบสอบถามชุดท่ี 2 กลับคืนมาจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพแบบอ่ืน ๆ ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากสหกิจศึกษา (WIL) 
ในประเทศไทย จํานวน 66 แห่ง จาก 161 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.99 เป็นแบบสอบถามท่ีให้ข้อมูล
ครบถ้วน 64 แห่ง และประเทศในกลุ่มอาเซียน จํานวน 23 แห่ง จาก 774 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.97 
เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ให้ข้อมูลครบถ้วน 20 แห่ง ดังตารางท่ี 3-3 
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ตารางท่ี 3-3  จํานวนแบบสอบถามชุดท่ี 2 (WIL) ท่ีจัดส่งและได้รับกลับคืน 

ประเทศ 

แบบสอบถาม 

จํานวนท่ีส่ง 
(แห่ง) 

ได้รับกลับคืน  
(แห่ง) 

ได้รับกลับคืน  
(ร้อยละ) 

มีความสมบูรณ์ 
(แห่ง) 

1. ประเทศไทย 161 66 40.99 64 

2. ประเทศกลุ่มอาเซียน 
กัมพูชา 29 0 0.00 0 
บรูไน 1 0 0.00 0 
ฟิลิปปินส์ 149 4 2.68 4 

มาเลเซีย 54 3 5.56 3 
เวียตนาม 66 1 1.52 0 
ลาว 9 1 1.11 1 
พม่า 28 2 7.14 2 
สิงคโปร์ 6 0 0.00 0 
อินโดนีเซีย 432 12 2.77 10 

รวม 935 89 - 84 

 

3.6.5 จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีจัดส่งแบบสอบถามกลับคืนท้ังชุดท่ี 1 และ 2 หรือมีการ
ดําเนินงานท้ังสหกิจศึกษาและจัดประสบการณ์วิชาชีพแบบอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาท่ีนอกเหนือจากสหกิจ
ศึกษา พบว่าจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 37 แห่ง จาก 161 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 22.98 และประเทศในกลุ่มอาเซียน จํานวน 8 แห่ง จาก 774 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.03 ดัง
ตารางท่ี 3-4 โดยรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาแสดงในภาคผนวก   ก ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 3-4 จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีจัดส่งแบบสอบถามกลับคืนท้ังชุดท่ี 1 (สหกิจศึกษา) และ 
2 (WIL) 

ประเทศ 
ส่งแบบสอบถาม 

(แห่ง) 

ได้รับแบบสอบถามท้ัง
ชุดท่ี 1 และ 2 กลับคืน 

(แห่ง) 
ร้อยละ 

1. ประเทศไทย 161 37 22.98 

2. ประเทศกลุ่มอาเซียน 
 

    

กัมพูชา 29 0 0.00 

บรูไน 1 0 0.00 

ฟิลิปปินส์ 149 1 0.67 

มาเลเซีย 54 0 0.00 

เวียตนาม 66 0 0.00 

ลาว 9 0 0.00 

พม่า 28 1 3.57 

สิงคโปร์ 6 0 0.00 

อินโดนีเซีย 432 6 1.39 

รวม 935 45 4.81 

 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการแจกแจงความถ่ี 
และค่าร้อยละ สําหรับข้อมูลท่ีได้จากคําถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ด้วยการจัดกลุ่มเนื้อหาท่ีมีความเห็นสอดคล้องกันจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 



Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

Education  Cooperative Education  Cooperative Education  

Cooperative Education  Cooperative Education  Cooperative 

บทท่ี 4 : ผลการวิเคราะหขอมูล  
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บทท่ี 4 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

รายงานการวิจัยในบทท่ี 4 นี้ จะรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษาและ
การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ ของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน โดยแยก
รายงานผลเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียตนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ไม่รวม
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงต่อไปในในรายงานจะเรียกว่า “สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียน”  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดสหกิจศึกษา
ภายในประเทศและนานาชาติมีจํานวน 67 และ 12 แห่ง ตามลําดับ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศและนานาชาติมีจํานวนเท่ากับ 64 และ 8 แห่ง ตามลําดับ 
ในทํานองเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจัด    
สหกิจศึกษาภายในประเทศและนานาชาติมีจํานวนเท่ากับ 41 และ 21 แห่ง ตามลําดับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจัดประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศและนานาชาติ       
มีจํานวนเท่ากับ 20 และ 10 แห่งตามลําดับ โดยรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษา
และการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ ท้ังการจัดภายในประเทศและ
นานาชาติ ดังนี้ 

4.1 การจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

จากการวิเคราะห์ผลการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับการมีนโยบาย
การจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 67 แห่ง มี
นโยบายในการจัดสหกิจศึกษาจํานวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.01 ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนมีนโยบายในการจัดสหกิจศึกษาจํานวน 37 แห่งจาก 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
90.24 ดังแสดงในตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 นโยบายในการการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี นโยบายการจัดสหกิจศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มีนโยบาย  65 97.01 37 90.24 
2 ไม่มีนโยบาย 2 2.99 2 4.88 
3 ไม่ระบุ 0 0.00 2 4.88 

  รวม 67 100.00 41 100.00 

 
4.1.1 รูปแบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษา 

4.1.1.1 รูปแบบการบริหารหน่วยงาน  
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ของ

ไทยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา Student Affairs and Services Office, 
Student Administration Bureau, Attachment Office, External Affairs Office, On the Job 
Training Office, Co-op Education Department หรือ Graduate Development Centre เป็น
ต้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 30 แห่ง (ร้อยละ 44.78) มีการบริหารเป็นแบบรวมศูนย์
ระดับสถาบันการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาเป็นการบริหารระดับคณะวิชาจํานวน 21 แห่ง (ร้อยละ 
31.34) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการบริหารเป็นแบบรวมศูนย์ระดับ
สถาบันการศึกษาจํานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 41.46) มากกว่าการบริหารแบบคณะวิชาซ่ึงมี 15 แห่ง 
(ร้อยละ 36.59) โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนไม่ตอบคําถามนี้ถึง 6 
แห่ง ดังแสดงในตารางท่ี 4-2 
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ตารางท่ี 4-2 รูปแบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี รูปแบบการบริหารจัดการ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 รวมศูนย์ระดับสถาบันการศึกษา 30 44.78 17 41.46 
2 ระดับคณะวิชา 21 31.34 15 36.59 
3 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
3.1 รวมศูนย์ท้ังในระดับสถาบันการศึกษา
และระดับคณะวิชา (ผสมผสาน) 

7 10.45 3 7.32 

 
3.2 แยกกันดําเนินงานในระดับภาควิชา/
สาขาวิชา 

5 7.46 0 0.00 

 
3.3 คณะกรรมการสหกิจศึกษามาจาก
ตัวแทนแต่ละคณะวิชา 

2 2.99 0 0.00 

 3.4 เป็นส่วนงานในกองบริการการศึกษา 1 1.49 0 0.00 

4 ไม่ระบุ 1 1.49 6 14.63 
  รวม 67 100.00 41 100.00 

 
4.1.1.2  ภารกิจหน่วยงาน  

ภารกิจในการจัดสหกิจศึกษาของหน่วยงานสหกิจศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน มีมากกว่า 1 ภารกิจ โดยส่วนใหญ่มี
ภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสหกิจศึกษาต้ังแต่งานเตรียมความพร้อมนักศึกษา งานนิเทศงานสห
กิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษา งานสารสนเทศสหกิจศึกษา งานจัดหางานสหกิจศึกษาและงานพัฒนา
อาชีพ ตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญกับงานเตรียมความพร้อม
นักศึกษา (ร้อยละ 94.03) งานนิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษา (ร้อยละ 86.57) และงาน
จัดหางานสหกิจศึกษา (ร้อยละ 79.10) มากท่ีสุด ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
ให้ความสําคัญกับงานสารสนเทศสหกิจศึกษา (ร้อยละ 85.37) งานเตรียมความพร้อมนักศึกษา (ร้อย
ละ 82.93) และงานนิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษา (ร้อยละ 80.49) โดยมีข้อสังเกตว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ความสําคัญกับงานสารสนเทศสหกิจศึกษาและงาน
พัฒนาอาชีพมากกว่าในประเทศไทย ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญกับงาน
จัดหางานสหกิจศึกษามากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน ดังแสดงในตารางท่ี 4-3 
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ตารางท่ี 4-3 ภารกิจของหน่วยงานท่ีจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ภารกิจของหน่วยงานสหกิจศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 งานเตรียมความพร้อมนักศึกษา 63 94.03 34 82.93 
2 งานนิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษา 58 86.57 33 80.49 
3 งานสารสนเทศสหกิจศึกษา 47 70.15 35 85.37 
4 งานจัดหางานสหกิจศึกษา 53 79.10 24 58.54 
5 งานพัฒนาอาชีพ 35 52.24 31 75.61 
6 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

6.1 งานเอกสาร ติดต่อประสานงาน สร้างความเข้าใจ
กับสถานประกอบการ 

7 10.45 1 2.44 

6.2 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 
สหกิจศึกษา 

3 4.48 0 0.00 

6.3 งานให้คําปรึกษาการเลือกสถานประกอบการให้กับ
นักศึกษาและการแก้ไขปัญหา 

3 4.48 0 0.00 

6.4 งานวัดผลและประเมินผล 2 2.99 1 2.44 
6.5 งานแนะแนวและส่งเสริมการมีงานทําของบัณฑิต 1 1.49 1 2.44 
6.6 งานนําเสนอรายงานทางวิชาการ 1 1.49 0 0.00 
6.7 งานจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศและมอบ 
สัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา  

1 1.49 0 0.00 

6.8 งานให้คําปรึกษาและการเฝ้าติดตามดูแลนักศึกษา 0 0.00 1 2.44 
7 ไม่ระบุ 0 0.00 3 7.32 
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4.1.2 งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาของท้ังสองกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดสหกิจ

ศึกษาท้ังจากภายในและหน่วยงานภายนอกสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 67.16 
ใช้งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษาจากค่าหน่วยกิตมากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 32.84 เป็นเงินสมทบ
จากสถาบัน และได้รับงบสนับสนุนจาก สกอ. ร้อยละ 17.91  ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียนใช้งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษาจากค่าหน่วยกิตและเงินจากสถาบันอุดมศึกษาน้อย
กว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 34.15 และ 26.83 เท่านั้น 
โดยมีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอุดมศึกษาหรือ Commission on Higher Education ของประเทศเลย แต่ได้รับงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความร่วมมือมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนร้อยละ 14.63 ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนจํานวนร้อยละ 21.95 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-4 

ตารางท่ี 4-4 การสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี แหล่งงบประมาณ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จากสถาบันการศึกษา 
    

  1.1 จากค่าหน่วยกิต 45 67.16 14 34.15 
  1.2 จากเงินสมทบของสถาบันการศึกษา 22 32.84 11 26.83 
2 จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

    

 
2.1 สกอ. หรือ Commission on Higher 
Education  

12 17.91 0 0.00 

 
2.2 เงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนท่ีให้
ความร่วมมือ 

0 0.00 6 14.63 

 
2.3 กองทุนจากรัฐบาล 0 0.00 1 2.44 

3 ไม่ระบุ 8 11.94 9 21.95 
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4.1.3 ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษา 
4.1.3.1 จํานวนปีท่ีจัดสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์จัดสหกิจ
ศึกษาอยู่ระหว่าง 1 ถึง 11 ปี เท่านั้น โดยสถาบันท่ีมีประสบการณ์มากท่ีสุด 17 ปี คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีประสบการณ์ต้ังแต่ 1 จนถึง 86 
ปี โดยมหาวิทยาลัยสตรีฟิลิปปินส์ (Philippine Women's University) ประเทศฟิลิปปินส์ มี
ประสบการณ์จัดสหกิจศึกษามากท่ีสุด 86 ปี ดังแสดงในภาพท่ี 4-1 โดยมีข้อสังเกตว่ามี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 8 และ 15 แห่ง ตามลําดับ ท่ีไม่
ตอบคําถามข้อนี้  

 
ภาพท่ี 4-1 กราฟแสดงประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศของสถาบันอุดมศึกษา  

 
 
4.1.3.2  จํานวนนักศึกษาท่ีผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา   

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนมีนักศึกษาท่ีผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นจํานวนมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
อาจเนื่องมาจากมีประสบการณ์ในการจัดมากกว่า โดยพบว่า มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเสมารันจ์ 
(Semarang State University) ประเทศอินโดนีเซีย มีนักศึกษาผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษามากท่ีสุด 
82,350 คน รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยแลมพูนจ์ (University of Lampung) ประเทศอินโดนีเซีย มี
นักศึกษาผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา 62,453 คน สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของไทย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีนักศึกษาผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษามากท่ีสุด 13,017 คน รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7,800 คน รายละเอียดใน ภาคผนวก ข ตารางท่ี 1 

 

 

ประเทศไทย 
กลุ่มอาเซียน 

จํานวนปีที่มีประสบการณ ์

จํา
นว

นส
ถา

บัน
อุด

มศึ
กษ

า 
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หากนับจํานวนนักศึกษา 3 ปีการศึกษาย้อนหลังท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาภายในประเทศ ในปีการศึกษา 2550, 2551 และ 2552 พบว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียนมีจํานวนนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากท่ีสุด 87,154 คน รองลงมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของไทย 33,693 คน ดังแสดงในตารางท่ี 4-5 โดยมีข้อสังเกตจากข้อมูลนี้ว่ามี
จํานวนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 36 – 47 แห่งจาก 67 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 21 – 23 แห่ง จาก 41 แห่งเท่านั้น ท่ีให้ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาย้อนหลัง3 ปีการศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระดับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันท่ีมีการบริหารจัดการสหกิจศึกษาในระดับคณะ
วิชา  

สําหรับจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยพบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสหกิจศึกษามากท่ีสุด 84 สาขาวิชา 
รองลงมา คือมหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดสหกิจศึกษา 66 สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียนท่ีมีจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยมูหมัดดิยาดฮ์มาลังจ์ 
(University of Muhammadiyah Malang) ประเทศอินโดนีเซียจัด 34 สาขาวิชา รองลงมายังเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย คือ มหาวิทยาลัยอิสลามิกซุนทานอากูนจ์ (Sultan Agung 
Islamic University) มหาวิทยาลัยเพลิตาฮาลาพาน (Universitas Pelita Harapan) และ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเสมารันจ์ (Semarang State University) จัด 28, 27 และ 26 สาขาวิชา 
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามพบว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่
ร้อยละ 55.22 และร้อยละ 34.15 ตามลําดับ มีสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษาอยู่ในช่วง 1-10 สาขาวิชา
มากท่ีสุด โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 
17.91 และ 36.59 ตามลําดับ ไม่ให้ข้อมูลนี้   (ดังแสดงในตารางท่ี 4-6)   ซ่ึงอาจเนื่องมาจากยังไม่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับสถาบัน  

ตารางท่ี 4-5  จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานภายในประเทศในปีการศึกษา 2550 – 2552  

ท่ี ปี พ.ศ. 
จํานวนนักศึกษา (จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีให้ข้อมูล) 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

1 2550 8,477 (36) 24,546 (21) 

2 2551 11,519 (42) 29,125 (22) 
3 2552 13,697 (47) 33,483 (23) 
 รวม 33,693 87,154 
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ตารางท่ี 4-6 จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี จํานวนสาขาวิชา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 1-10 37 55.22 14 34.15 

2 11-20 7 10.45 7 17.07 

3 21-40 10 14.93 4 9.76 

4 41-60 0 0.00 0 0.00 

5 61-90 2 2.99 0 0.00 

6 จัดทุกสาขาวิชา 0 0.00 1 2.44 

7 ไม่ระบุ 11 16.42 15 36.59 

  รวม 67 100.00 41 100.00 

 
4.1.3.3 จํานวนครั้งและระยะเวลาท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อ

หลักสูตร   
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.18 จัดให้

นักศึกษาไปสหกิจศึกษาหนึ่งครั้งต่อหลักสูตร รองลงมาเป็นสองครั้งต่อหลักสูตร (ร้อยละ 14.93) 
ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีแนวโน้มในการจัดสหกิจศึกษาเช่นเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย คือ จัดให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาหนึ่งครั้งต่อหลักสูตร (ร้อยละ 
41.46) รองลงมาเป็นสองครั้งต่อหลักสูตร (ร้อยละ 12.20)  โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 17.91 และ 31.71 ตามลําดับ ไม่ให้ข้อมูลนี้ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-7 
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ตารางท่ี 4-7 จํานวนครั้งต่อหลักสูตรท่ีจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี 
จํานวนครั้งต่อหลักสูตร 

สหกิจศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 1 ครั้ง 43 64.18 17 41.46 
2 2 ครั้ง 10 14.93 5 12.20 
3 3 ครั้ง 1 1.49 3 7.32 
5 มากกว่า 4 ครั้ง 1 1.49 3 7.32 
6 ไม่ระบุ 12 17.91 13 31.71 

 
รวม 67 100.00 41 100.00 

ส่ ว น ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า นั้ น 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 77.61 กําหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาครั้งละ 4 เดือน ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีความหลากหลายของ
ระยะเวลาท่ีให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 41.46 จัดให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 เดือน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-8 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานยาวนานท่ีสุด 12 เดือน คือ มหาวิทยาลัยมูหมัดดิยาดฮ์แห่งสิโดอาร์โจ 
(Muhammadiyah University of Sidoarjo: UMSIDA) ประเทศอินโดนีเซีย ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 24.39 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ 

ตารางท่ี 4-8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อครั้งของการจัดสหกิจศึกษภายในประเทศ 

ท่ี 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาต่อครั้ง 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 น้อยกว่า 4 เดือน 2 2.99 17 41.46 
2 4 เดือน 52 77.61 6 14.63 
3 5 ถึง 6  เดือน 2 2.99 6 14.63 
4 7 ถึง 8 เดือน 1 1.49 1 2.44 
5 12 เดือน 0 0.00 1 2.44 
6 ไม่ระบุ 10 14.93 10 24.39 
  รวม 67 100.00 41 100.00 

*หมายเหตุ: ในคําจํากัดความของ “สหกิจศึกษา” ไมไ่ด้กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ 4 เดือน 
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4.1.4 กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษา 
กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษามี 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการก่อน 

ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ท้ังนี้จะเลือกนําเสนอเฉพาะกิจกรรมหรือ
ข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเท่านั้น 

4.1.4.1 การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีรูปแบบในการเตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษา 4 อันดับแรกคือการจัดปฐมนิเทศ (ร้อยละ 98.51) การบรรยาย (ร้อยละ 89.55) การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 73.13) และการให้คําปรึกษาส่วนตัว (ร้อยละ 62.69) ตามลําดับ ซ่ึง
ใกล้เคียงกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมีข้อสังเกตว่า สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยใช้การปฐมนิเทศมากกว่า  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมท่ีหลากหลายมากกว่า  เช่น  จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสาธิต และการใช้   
อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) (ร้อยละ 58.54, 60.98 และ 46.34 ตามลําดับ) โดยสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียนนิยมรูปแบบการใช้อีเลิร์นนิ่ง การสาธิต และการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 4-9 

ตารางท่ี 4-9 รูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี รูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดปฐมนิเทศ 66 98.51 31 75.61 
2 บรรยาย 60 89.55 36 87.80 
3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 49 73.13 32 78.05 
4 ให้คําปรึกษาส่วนตัว 42 62.69 24 58.54 
5 เรียนรู้ด้วยตนเอง 27 40.30 24 58.54 
6 สาธิต 20 29.85 25 60.98 
7 อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 5 7.46 19 46.34 
8 อ่ืน ๆ ได้แก่     
 8.1 การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพ่ี 2 2.99 0 0.00 

8.2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 1 1.49 1 2.44 
8.3 กรณีศึกษาและการวิจัย 0 0.00 2 4.88 
8.4 ให้คําปรึกษาเป็นกลุ่ม 0 0.00 1 2.44 

9 ไม่ระบุ 0 0.00 1 2.44 
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สํ าหรั บ เนื้ อหา ในการ เตรี ยมความพร้ อมให้ นั ก ศึกษานั้ น ท้ั ง
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ความสําคัญกับเนื้อหาการเขียน
รายงานวิชาการ ทักษะการสมัครงาน วัฒนธรรมองค์กร การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการนําเสนอ ความปลอดภัยในการทํางาน และหลักการบริหารงานคุณภาพใกล้เคียง
กัน ดังแสดงในตารางท่ี 4-10 โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเขียน
รายงานวิชาการและการทํางานให้ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด (ร้อยละ 83.58) ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ความสําคัญกับทักษะการแก้ปัญหามากท่ีสุด (ร้อยละ 
78.05) และรองลงมาคือการเขียนรายงานทางวิชาการ (ร้อยละ 75.61)  

ตารางท่ี 4-10 เนื้อหาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี เนื้อหาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา  
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 การเขียนรายงานวิชาการ 56 83.58 31 75.61 

2 ทักษะการสมัครงาน 55 82.09 29 70.73 

3 วัฒนธรรมองค์กร 51 76.12 28 68.29 
4 การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 56 83.58 22 53.66 
5 ทักษะการแก้ปัญหา 45 67.16 32 78.05 

6 ทักษะการนําเสนอ 48 71.64 28 68.29 

7 ความปลอดภัยในการทํางาน 49 73.13 24 58.54 

8 หลักการบริหารงานคุณภาพ 39 58.21 22 53.66 

9 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

9.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 6 8.96 0 0.00 

9.2 ทักษะคอมพิวเตอร์ 5 7.46 0 0.00 

9.3 ทักษะภาษาอังกฤษ 4 5.97 0 0.00 

9.4 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 4.48 0 0.00 
9.5 พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการตามสาขา
วิชาชีพ 

2 2.99 0 0.00 

9.6 การจัดการความร่วมมือและเครือข่าย 0 0.00 2 4.88 
9.7 แนวคิดและกระบวนการสหกิจศึกษา 1 1.49 0 0.00 
9.8 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 1 1.49 0 0.00 

10 ไม่ระบุ 1 1.49 1 2.44 
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สํ าห รั บช่ ว ง เ ว ล า ท่ี จั ด เ ต รี ยมคว ามพร้ อม ให้ กั บนั ก ศึ กษานั้ น 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษามากท่ีสุด 
(ร้อยละ 74.63) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจัดเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 58.54) รองลงมาจัดก่อนไปปฏิบัติงาน 
2 ภาคการศึกษา (ร้อยละ 24.39) ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 4-11  

ตารางท่ี 4-11 ช่วงเวลาท่ีจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี ช่วงเวลาท่ีจัด 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ก่อนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา 50 74.63 24 58.54 
2 ก่อนไปปฏิบัติงาน 2 ภาคการศึกษา 5 7.46 10 24.39 
3 อ่ืน ๆ ได้แก่     
 3.1 ก่อนไปปฏิบัติงานมากกว่า 4 ภาค

การศึกษา 
1 1.49 0 0.00 

3.2 ก่อนไปปฏิบัติงาน 1-2 สัปดาห์ 10 0.00 2 0.00 
4 ไม่ระบุ 1 1.49 5 12.20 
  รวม 67 100.00 41 100.00 

 
4.1.4.2 การจัดหางานสหกิจศึกษา  

งานท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีจะทําให้การดําเนินงาน     
สหกิจศึกษาประสบความสําเร็จ ข้ันตอนนี้จึงมีความสําคัญมาก หน่วยงานสหกิจศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายต้องจัดหางานท่ีมีคุณภาพให้แก่นักศึกษา จากการสํารวจลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ
พบว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดให้นักศึกษาไปทํางานโครงงานมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.60) 
รองลงมาเป็นงานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพ (ร้อยละ 59.70) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นจัดให้นักศึกษาไปทํางานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพมากท่ีสุด (ร้อยละ 
100.00) รองลงมาเป็นโครงงาน (ร้อยละ 48.78) ดังแสดงในตารางท่ี 4-12 
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ตารางท่ี 4-12 ลักษณะงานสหกิจศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ลักษณะงาน 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 งานประจําท่ีเน้นประสบการณ์ 40 59.70 41 100.00 
2 งานโครงงาน 54 80.60 20 48.78 
3 งานอ่ืน ๆ ได้แก่     

 

3.1 งานวิจัยหรือกรณีศึกษา 2 2.99 1 2.44 
3.2 งานอาสาสมัครโดยการมีส่วนร่วม
ในชุมชน 

0 0.00 1 2.44 

4 ไม่ระบุ 6 8.96 0 0.00 
 

4.1.4.3  การติดตามผลการปฏิบัติงานและการดูแลนักศึกษาระหว่างปฏิบัติ  
งานสหกิจศึกษา 

ในระหว่างท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่ท้ังในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนจัดให้มีการนิเทศงานสหกิจศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 100 และ 87.80 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 4-13 ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นผู้นิเทศงานมากท่ีสุด (ร้อยละ 
98.51 และ 73.17 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 4-14 และพบว่าสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มใช้
วิธีการท่ีหลากหลายในการนิเทศ เช่น การไปนิเทศ ณ สถานประกอบการ การโทรศัพท์ การใช้อีเมล์ 
เป็นต้น โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนครึ่งหนึ่งมีการมอบหมายผู้แทนจากสาขาวิชาทํา
หน้าท่ีเป็นผู้นิเทศงาน ดังแสดงในตารางท่ี 4-15 และมีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจคือ สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยจัดให้มีการนิเทศและไปนิเทศ ณ สถานประกอบการร้อยละ 100  
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ตารางท่ี 4-13 การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี การนิเทศงาน 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มีการนิเทศงานนักศึกษา 67 100.00 36 87.80 

2 ไม่มีการนิเทศงานนักศึกษา 0 0 2 4.88 

3 ไม่ระบุ 0 0 3 7.32 

 
รวม 67 100.00 41 100.00 

ตารางท่ี 4-14 ผู้นิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ผู้นิเทศงาน 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 คณาจารย์ประจําสาขาวิชา 66 98.51 30 73.17 
2 เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 10 14.93 18 43.90 
3 ไม่ระบุ 1 1.49 6 14.63 

ตารางท่ี 4-15 วิธีการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการนิเทศงานนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 เข้าพบ ณ สถานประกอบการ 67 100.00 30 73.17 

2 โทรศัพท์ 46 68.66 16 39.02 
3 อีเมล์ (E-mail) 28 41.79 15 36.59 

4 
ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจาก
สาขาวิชา 

24 35.82 21 51.22 

5  สื่อสารทางไกล (Teleconference) 2 2.99 2 4.88 

6 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
6.1 รายงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ 0 0.00 1 2.44 
6.2 ให้คําปรึกษาแบบตัวต่อตัว 0 0.00 1 2.44 

7 ไม่ระบุ 0 0.00 4 9.76 
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สําหรับจํานวนครั้งในการนิเทศนั้นสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจัดให้มี
การนิเทศมากกว่า 1 ครั้ง มากท่ีสุด รองลงมามีการนิเทศเพียง 1 ครั้ง ดังแสดงในตารางท่ี 4-16 
รายละเอียดแสดงไว้ใน ภาคผนวก ข ตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 4-16 จํานวนครั้งในการนิเทศงานต่อภาคสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี 
จํานวนครั้งในการนิเทศงานต่อ 

ภาคสหกิจศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 1 ครั้ง 22 32.84 6 14.63 
2 มากกว่า 1 ครั้ง 44 65.67 26 63.41 
3 ไม่ระบุ 1 1.49 9 21.95 
  รวม 67 100.00 41 100.00 

 

นอกจากการนิเทศแล้ว สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจํานวนมากกว่า
ร้อยละ 60 มีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา (ตารางท่ี 4-17) สถาบันอุดมศึกษาท้ังสอง
กลุ่มจํานวนมากกว่าร้อยละ 85 มีการติดตามดูแลนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 4-18)  
โดยส่วนใหญ่มอบหมายให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา และผู้แทนท่ีได้รับ
มอบหมายจากสาขาวิชา เป็นผู้ติดตามดูแลนักศึกษา (ตารางท่ี 4-19) ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมอบหมายให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นผู้ ติดตามดูแลนักศึกษามากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนวิธีการท่ีใช้ในการติดตามดูแลนักศึกษาในระหว่าง
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นมีหลายวิธี  สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจะใช้ช่องทางเทคโนโลยีการ
สื่อสาร (ICT) ในการติดตามดูแลนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เช่น การโทรศัพท์ การติดต่อโดยใช้อีเมล์ หรือ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ดังแสดงในตารางท่ี 4-20 

ตารางท่ี 4-17 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี 
การประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุให้นักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มี 49 73.13 26 63.41 
2 ไม่มี 15 22.39 7 17.07 
3 ไม่ระบุ 3 4.48 8 19.51 

  รวม 67 100.00 41 100.00 
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ตารางท่ี 4-18 การติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี 

การติดตามดูแลนักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 66 98.51 35 85.37 

2 ไม่มี 1 1.49 2 4.88 

3 ไม่ระบุ 0 0.00 4 9.76 

  รวม 67 100.00 41 100.00 

 
ตารางท่ี 4-19 ผู้ติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ผู้ติดตามดูแล 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 คณาจารย์ประจําสาขาวิชา 65 97.01 28 68.29 
2 เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 32 47.76 18 43.90 
3 ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา 27 40.30 13 31.71 

4 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
4.1 ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ 2 2.99 1 2.44 

4.2 ประธานคณะกรรมการสหกิจ
ศึกษาประจําคณะวิชา 

1 1.49 0 0.00 

5 ไม่ระบุ 0 0.00 5 12.20 
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ตารางท่ี 4-20 วิธีการติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการติดตามดูแล  
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 โทรศัพท์ 58 86.57 23 56.10 
2 อีเมล์ (E-mail) 42 62.69 18 43.90 
3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 29 43.28 11 26.83 
4 กระดานข่าว (Bulletin Board) 0 0.00 7 17.07 
5 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

5.1 เข้าพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 7 10.45 10 24.39 
5.2 เรียกนักศึกษากลับมาประชุม 3 4.48 2 4.88 
5.3 ให้นักศึกษาบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 2.99 2 4.88 

5.4 ติดตามดูแลเฉพาะนักศึกษาท่ีมีปัญหา 1 1.49 0 0.00 
5.5 ร่วมดูแลนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน 1 1.49 0 0.00 
5.6 ให้คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแก่
นักศึกษาให้กลับมาใช้เครื่องมือท่ีมหาวิทยาลัย
ในกรณีท่ีสถานประกอบการขาดความพร้อม 

1 1.49 0 0.00 

6 ไม่ระบุ 0 0.00 4 9.76 
 
4.1.4.4 การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา 

การสะท้อนผลการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาจากการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Reflection) ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสําคัญในกระบวนการสหกิจศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้รู้จักตนเอง (Self-actualization) และหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เป็นผลให้ประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพหรือมีความพร้อมในการทํางานเม่ือเข้าสู่สถานประกอบการ 
(Employability) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.04) จัดให้มีกิจกรรมหลัง
กลับจากสหกิจศึกษา ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นมีการจัดกิจกรรมหลัง
กลับจากสหกิจศึกษา ร้อยละ 60.98 เท่านั้น ดังแสดงในตารางท่ี 4-21 
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ตารางท่ี 4-21 การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี 
การจัดกิจกรรมหลังกลับจาก 

สหกิจศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มี 61 91.04 25 60.98 
2 ไม่มี 6 8.96 13 31.71 
3 ไม่ระบุ 0 0.00 3 7.32 
  รวม 67 100.00 41 100.00 

 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 82.09 จัดกิจกรรม

เพ่ือให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนซ่ึงจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาร้อยละ 56.10 (ตารางท่ี 4-22) โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อย
ละ 65.45 เน้นการจัดสัมมนาและนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 43.48 ไม่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาภายในประเทศได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-23 

 
ตารางท่ี 4-22 การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเองหลังกลับจาก      
สหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี 
การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ 
ผลการเรียนรู้ของตนเอง 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มี 55 82.09 23 56.10 
2 ไม่มี 6 8.96 3 7.32 
3 ไม่ระบุ 6 8.96 15 36.59 

 
รวม 67 100.00 41 100.00 
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ตารางท่ี 4-23 วิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในประเทศได้วิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ของตนเอง (Reflection) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีระบุว่ามีการจัดกิจกรรม) 

ท่ี 
การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 สัมมนาและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 36 65.45 6 26.09 

2 
ประเมินตนเอง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ
สะท้อนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 

6 10.91 1 4.35 

3 
จัดให้มีการการสะท้อนปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

0 
 

0.00 4 17.39 

4 สัมภาษณ์นักศึกษาโดยคณาจารย์ 3 5.45 0 0.00 

5 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโดยให้นักศึกษานําเสนอ
ผลงานและประสบการณ์ 

3 5.45 0 0.00 

6 จัดสอบโดยให้นักศึกษานําเสนอปากเปล่า 2 3.64 1 4.35 

7 
นําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) และ
ให้ผลสะท้อนกลับโดยคณาจารย์จะเป็นผู้
สังเกตและประเมินผล 

0 0.00 1 4.35 

8 ไม่ระบุ 5 9.09 10 43.48 
 รวม 55 100.00 23 100.00 

 
สําหรับการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษานั้น สามารถจัดได้หลาย

รูปแบบพร้อมๆ กัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 82.09 จัดในรูปการสัมมนา 
รองลงมาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 47.76 และจัดในรูปให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
(ร้อยละ 39.81) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจัดในรูปแบบการสัมมนาและ 
การให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (ร้อยละ 46.34 และ 26.83) โดยมีข้อสังเกตว่า 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 46.34 ไม่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมหลังกลับ
จากสหกิจศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 4-24 
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ตาราง 4-24 การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
การจัดกิจกรรมหลังกลับ 

จากสหกิจศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดสัมมนา 55 82.09 19 46.34 

2 
จัดนิทรรศการ 
(Poster Session/ Exhibition) 

32 47.76 11 26.83 

3 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

3.1 จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 5 7.46 0 0.00 
3.2 จัดส่งรายงานผลการวิจัย/โครงงาน 2 2.99 3 7.32 
3.3 คัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาดีเด่น มอบเกียรติบัตรและรางวัล 

3 4.48 0 0.00 

3.4 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดทํารายงานทางวิชาการ/ 
โครงงานสหกิจศึกษา 

1 1.49 0 0.00 

จัดทําเป็นกรณีศึกษา 0 0.00 1 2.44 

4 ไม่ระบุ 6 8.96 19 46.34 
 

4.1.4.5 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
ในการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษานั้น มีความหลากหลายของการ

ประเมินผลมาก ท้ังในรูปของตัวอักษรของระดับคะแนน เช่น เป็น S หรือ U หรือเป็น A – F พบว่า
สถาบันอุดมศึกษาท้ังจากประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนให้คะแนนนักศึกษาในรายวิชานี้เป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร A – F มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.73 และ 43.90 ตามลําดับ) รองลงมาเป็นการให้
เป็นระดับคะแนน S หรือ U (ร้อยละ 31.34 และ 14.63 ตามลําดับ) ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนร้อยละ 17.07 ประเมินให้ระดับคะแนนเป็นตัวเลขเป็นลําดับท่ีสองรองจากการ
ประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร A – F  ดังแสดงในตารางท่ี 4-25 
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ตารางท่ี 4-25 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ระดับคะแนน A-F 36 53.73 18 43.90 

2 
ระดับคะแนน S (Satisfactory) หรือ U 
(Unsatisfactory) 

21 31.34 6 14.63 

3 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

3.1 ระดับคะแนนเป็นตัวเลข  
(Numerical Grades) 

0 0.00 7 17.07 

3.2 ระดับคะแนน PD ผ่านยอดเยี่ยม, P ผ่าน, 
NP ไม่ผ่าน / G ดี, P ผ่าน, F ไม่ผ่าน 

4 5.97 1 2.44 

3.3 ใช้ท้ังระดับคะแนน  S  U  
ระดับคะแนน  A-F 

4 5.97 0 0.00 

3.4 เกียรติบัตร (Certificates of 
Recognition/Appreciation) 

0 0.00 1 2.44 

3.5 ระดับคะแนน Outstanding, Very 
Satisfactory, Satisfactory, Fair, Failed, 
Incomplete 

0 0.00 1 2.44 

3.6 ระบบเปอร์เซ็นต์ 75-100% 
(Percentile) 

0 0.00 1 2.44 

3.7 แบบ 7 Point Scale 0 0.00 1 2.44 

ให้ระดับจาก 1 ถึง 10 0 0.00 1 2.44 

4 ไม่ระบุ 2 2.99 4 9.76 

  รวม 67 100.00 41 100.00 

 
ส่ ว น ค่ า น้ํ า ห นั ก ข อ ง ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น ห รื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น นั้ น 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน ให้ค่าน้ําหนักของผู้ประเมินจาก
สถานศึกษาและสถานประกอบการหลากหลายมาก ภาคผนวก ข ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4  
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อย่างไรก็ตาม พบว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่ม
อาเซียนมากท่ีสุด จํานวนร้อยละ 28.36 และ 14.63 ตามลําดับ ให้ค่าน้ําหนักจากสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในสัดส่วนท่ีเท่ากันคือ 50 : 50  

4.1.5 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถานประกอบการมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องพยายามหาสถานประกอบการเพ่ือจัดหางานคุณภาพให้แก่นักศึกษาและต้อง
ธํารงรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนเพ่ือความต่อเนื่องในการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยวิธีการในการ
เข้า ถึงสถานประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังสองกลุ่ มนั้ นคล้ ายคลึ ง กัน ส่ วนใหญ่
สถาบันอุดมศึกษาจะใช้การติดต่อทางโทรศัพท์หรือโทรสาร  ใช้เครือข่ายคณาจารย์ ส่งหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์ ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าหรือบัณฑิต เข้าพบสถานประกอบการโดยตรง 
ติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) ใช้เครือข่ายคณาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ และเป็นสมาชิกใน
องค์กรภายนอกหรือสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสถานประกอบการ ดังแสดงในตารางท่ี 4-26 โดยมี
ข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้วิธีการเข้าพบสถานประกอบการโดยตรงมากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

สํ าหรั บการ พัฒนาความสัม พันธ์ กับสถานประกอบการนั้ น  วิ ธี การ ท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้มาก 4 อันดับแรกได้แก่ การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 80.60) การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)       
(ร้อยละ 74.63) การเชิญสถานประกอบการมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นประจํา (ร้อยละ 68.66) 
การเชิญสถานประกอบการเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของมหาวิทยาลัย เช่น ร่วมพัฒนา
หลักสูตร (ร้อยละ 58.21) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจะใช้วิธีการใน 2 อันดับ
แรกเหมือนประเทศไทย คือ การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 92.68) และการส่งนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 65.85) รองลงมาเป็นการจัดกิจกรรมพบปะระหว่างนักศึกษากับ
สถานประกอบการเป็นประจํา (ร้อยละ 60.98) การส่งข่าวสารถึงสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
(ร้อยละ 60.98) และการจัดตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) เป็นประจํา (ร้อยละ 51.22) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-27 โดยมีข้อสังเกตว่าการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนใช้
วิธีการจัดทําข้อตกลง MOU กับสถานประกอบการมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
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ตารางท่ี 4-26 ช่องทางในการเข้าถึงสถานประกอบการภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ช่องทางการเข้าถึงสถานประกอบการ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร 56 83.58 31 75.61 
2 ใช้เครือข่ายคณาจารย์ 58 86.57 27 65.85 

3 
ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทาง
ไปรษณีย์ 

53 79.10 28 68.29 

4 ใช้เครือข่ายศิษย์เก่า/บัณฑิต 52 77.61 26 63.41 
5 เข้าพบสถานประกอบการโดยตรง 53 79.10 18 43.90 
6 ติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) 34 50.75 21 51.22 

7 
ใช้เครือข่ายคณาจารย์พิเศษจากสถาน
ประกอบการ 

35 52.24 18 43.90 

8 
เป็นสมาชิกในองค์กรภายนอก/สมาคม
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสถานประกอบการ 

25 37.31 15 36.59 

9 ใช้เครือข่ายองค์กรการกุศล 4 5.97 5 12.20 
10 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

10.1 ใช้เครือข่ายพหุพาคี 1 1.49 1 2.44 
10.2 ให้บริการวิชาการแก่สถาน
ประกอบการ 

1 1.49 0 0.00 

10.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ
ผลในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1 1.49 0 0.00 

10.4 ให้นักศึกษาติดต่อเอง 1 1.49 0 0.00 
10.5 ทาบทามในขณะท่ีคณาจารย์ไป
นิเทศงานสหกิจศึกษา 

1 1.49 0 0.00 

10.6 ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 0 0.00 1 2.44 
11 ไม่ระบุ 1 1.49 3 7.32 
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ตารางท่ี 4-27 การพัฒนาความสัมพันธ์กับสถานประกอบการภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี การพัฒนาความสัมพันธ์ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 50 74.63 38 92.68 

2 
การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

54 80.60 27 65.85 

3 
เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็น
ประจํา 

46 68.66 18 43.90 

4 
เชิญเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของ
มหาวิทยาลัย เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตร  
เป็นต้น 

39 58.21 19 46.34 

5 
จัดกิจกรรมพบปะระหว่างนักศึกษากับ
สถานประกอบการเป็นประจํา 

26 38.81 25 60.98 

6 ส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 26 38.81 25 60.98 
7 บริการวิชาการ/โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 30 44.78 17 41.46 

8 
มอบของท่ีระลึก/การ์ดอวยพรในโอกาส
ต่างๆ 

37 55.22 11 26.83 

9 จัดตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) เป็นประจํา 17 25.37 21 51.22 
10 ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 12 17.91 4 9.76 

11 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
11.1 จัดกิจกรรมเพ่ือมอบรางวัลแก่ผู้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องทุกปี 

0 0.00 1 2.44 

 11.2 การจัดสัมมนาร่วมกัน 0 0.00 1 2.44 

12 ไม่ระบุ 2 2.99 1 2.44 
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นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนยังให้ข้อมูล
เหมือนกันว่าองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษา 2 อันดับแรกเป็นองค์กร
ภาครัฐและเอกชน อันดับท่ี 3 คือสมาคมวิชาชีพ โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและสมาคมวิชาชีพ (ร้อยละ 75.61 และ 41.46) 
มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 4-28 
 
ตารางท่ี 4-28 องค์กรท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี องค์กร 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
องค์กรเอกชน เช่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

48 71.64 30 73.17 

2 
องค์กรภาครัฐ เช่น สกอ. องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา เป็นต้น 

40 59.70 31 75.61 

3 

สมาคมวิชาชีพ เช่น สภาอุตสาหกรรม 
หอการค้า สมาคมการท่องเท่ียวและโรงแรม 
สมาคมวิชาชีพบัญชี สภาวิศวกร ชมรม
บริหารงานบุคคล สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
เป็นต้น 

13 19.40 17 41.46 

4 
องค์กรอ่ืน ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า องค์กร
การกุศล เป็นต้น 

6 8.96 2 4.88 

5 ไม่ระบุ 10 14.93 5 12.20 
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4.1.6 ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการจัดสหกิจศึกษา 
4.1.6.1 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

ท้ังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนให้
ความเห็นตรงกันว่านักศึกษาได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก มากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง 
(ร้อยละ 91.04 และ 78.05 ตามลําดับ) รองลงมาสามอันดับคือ สามารถเข้าใจการทํางานและการ
เรียนได้ดีข้ึน (ร้อยละ 55.22 และ 65.85 ตามลําดับ) เกิดการพัฒนาตนเอง ม่ันใจในตนเองมากข้ึน 
(ร้อยละ 47.76 และ 53.66 ตามลําดับ)  และเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการทํางานสูง 
(ร้อยละ 43.28 และ 29.27 ตามลําดับ)  ดังแสดงในตารางท่ี 4-29 
 
ตารางท่ี 4-29 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 3 อันดับแรก 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 61 91.04 32 78.05 
2 สามารถเข้าใจการทํางานและการเรียนได้ดีข้ึน 37 55.22 27 65.85 
3 เกิดการพัฒนาตนเอง ม่ันใจในตนเองมากข้ึน 32 47.76 22 53.66 
4 เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการ

ทํางานสูง 
29 43.28 12 29.27 

5 ช่วยค้นหาตนเองและนํามาซ่ึงการเลือกสายงาน
อาชีพได้ถูกต้อง 

14 20.90 6 14.63 

6 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสําเร็จ
การศึกษา 

15 22.39 3 7.32 

7 มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลัง
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีข้ึน 

6 8.96 5 12.20 

8 เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล 6 8.96 5 12.20 
9 ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา 5 7.46 1 2.44 
10 ไม่ระบุ 1 1.49 2 4.88 
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4.1.6.2 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ 
จากการสํารวจประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการร่วมจัดสห

กิจศึกษา พบว่ามีความหลากหลายและกระจายค่าความถ่ีมาก  โดยประโยชน์ 3 อันดับแรกท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ คือ ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้
ถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึน (ร้อยละ 53.73) มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี (ร้อยละ 47.76) และมี
โอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา (ร้อยละ 40.30) ประโยชน์
ด้านอ่ืนๆ รองลงมาและมีค่าคะแนนความถ่ีประมาณร้อยละ 30 – 40 คือ เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา พนักงานประจํามีเวลาท่ีจะทํางานสําคัญได้มากข้ึน และใช้ประโยชน์ในการวางแผน
กําลังคน ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนระบุว่าทําให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา (ร้อยละ 56.10) มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษา (ร้อยละ 53.66) และมีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี (ร้อยละ 41.46) จากการ
รวบรวมข้อมูลพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 
20.90 และ 17.07 ท่ีไม่ระบุข้อมูล เนื่องจากอาจไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการจึงไม่
สามารถให้ข้อมูลได้ และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพียงร้อยละ 1.49 เท่านั้น
ท่ีระบุว่าสถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการนําค่าใช้จ่ายไปหักภาษี ดังแสดงในตารางท่ี 4-30 

ตารางท่ี 4-30 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ          
3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสม
ยิ่งข้ึน 

36 53.73 14 34.15 

2 มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 32 47.76 17 41.46 

3 
มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการ
วิจัยกับสถาบันการศึกษา 

27 40.30 22 53.66 

4 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 18 26.87 23 56.10 

5 
พนักงานประจํามีเวลาท่ีจะทํางานสําคัญได้มาก
ข้ึน 

26 38.81 12 29.27 

6 การวางแผนกําลังคน 23 34.33 9 21.95 
7 การหักภาษี 1 1.49 0 0.00 
8 ไม่ระบุ 14 20.90 7 17.07 
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4.1.6.3 ประโยชน์ท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
ประโยชน์ 3 อันดับแรกท่ีสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและใน

ประเทศกลุ่มอาเซียนได้จากการจัดสหกิจศึกษาคือ ช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน (ร้อยละ 91.04 และ 75.61 ตามลําดับ) เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
และความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานประกอบการ (ร้อยละ 88.06 และ 78.05 ตามลําดับ) และช่วยให้
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน (ร้อยละ 86.57 และ 63.41 ตามลําดับ)        
ดังแสดงในตารางท่ี 4-31  
 
ตารางท่ี 4-31 ประโยชน์ท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รับจากการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ           
3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
เกิดความร่วมมือทางวิชาการและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานประกอบการ 

59 88.06 32 78.05 

2 
ได้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

61 91.04 31 75.61 

3 
ช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับ
จากตลาดแรงงาน 

58 86.57 26 63.41 

4 คณาจารย์มีประสบการณ์ทางวิชาชีพมากข้ึน 24 35.82 21 51.22 
5 ไม่ระบุ 0 0.00 3 7.32 

 

นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าผลจาก
การร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดสหกิจศึกษานั้น ทําให้เกิดความร่วมมือต่อยอด คือ การ
ให้บริการวิชาการแก่สถานประกอบการมากท่ีสุด (ร้อยละ 71.64) รองลงมาสถาบันอุดมศึกษาจํานวน
ร้อยละ 49.50 ระบุว่า มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันและงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงงานสหกิจศึกษา ส่วน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเห็นว่ามีความร่วมมือด้านการวิจัยต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา
มากท่ีสุด (ร้อยละ 75.61) รองลงมาร้อยละ 70.73 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซ่ึงมีสัดส่วนความ
ร่วมมือมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 4-32 
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ตารางท่ี 4-32 ลักษณะความร่วมมือต่อยอดท่ีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการกับสถานประกอบการ
ภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ลักษณะความร่วมมือ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ดําเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงงานสหกิจศึกษา 33 49.25 31 75.61 
2 มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน 37 55.22 29 70.73 
3 สถาบันการศึกษาให้บริการวิชาการ 48 71.64 5 12.20 
4 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

4.1 แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน 1 1.49 0 0.00 
4.2 พัฒนาบุคลากรร่วมกัน 1 1.49 0 0.00 
4.3 สถาบันการศึกษามีสถานท่ีให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

1 1.49 0 0.00 

4.4 มีความร่วมมือในการทํางานวิจัยมากข้ึน 1 1.49 0 0.00 
4.5 เป็นการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) 

0 0.00 1 2.44 

5 ไม่ระบุ 1 1.49 5 12.20 
 

4.1.7 ปัญหาและอุปสรรค 
ในการสํารวจปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มตอบคําถามกระจายเกือบทุกประเด็น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จํานวนประมาณร้อยละ 40 - 45 และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนประมาณร้อย
ละ 30 – 37 เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดสหกิจศึกษา 3 อันดับแรก คือ สถาบันอุดมศึกษายัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา เป็นการเพ่ิมภาระงานของผู้ท่ีดูแล
โดยตรงแต่ไม่มีการลดภาระงานอ่ืนให้ และขาดความชัดเจนในนโยบายสหกิจศึกษา ปัญหารองลงมา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 32  คือ สถาบันอุดมศึกษา ขาดการวางแผน
เพ่ือรองรับการดําเนินงานสหกิจศึกษา ขาดการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจตัดสินใจและไม่มีหน่วยงาน
กลางรับผิดชอบชัดเจน ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 21.95 ตอบ
ว่าปัญหารองลงมาจาก 3 อันดับแรกคือ ขาดความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง รายละเอียดดัง
แสดงในตารางท่ี 4-33 



65 

 

ตารางท่ี 4-33 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ 5 อันดับแรก 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ปัญหาและอุปสรรค 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของ 
สหกิจศึกษา 

30 44.78 15 36.59 

2 
เป็นการเพ่ิมภาระงานของผู้ท่ีดูแลโดยตรงแต่ไม่มีการ
ลดภาระงานอ่ืนให้ 

28 41.79 14 34.15 

3 ขาดความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายสหกิจศึกษา 27 40.30 12 29.27 

4 
ขาดการวางแผนเพ่ือรองรับการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ภายในสถาบันการศึกษา 

22 32.84 8 19.51 

5 ขาดการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจตัดสินใจ 21 31.34 7 17.07 

6 
ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
สหกิจศึกษา 

22 32.84 5 12.20 

7 ขาดความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง 16 23.88 9 21.95 

8 
หลักสูตรสหกิจศึกษาไม่สามารถทําให้นักศึกษาจบ
การศึกษาตามกําหนด 

12 17.91 5 12.20 

9 
ขาดแนวทางและวิธีการในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 

8 11.94 7 17.07 

10 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

10.1 ไม่พบปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีมีต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้ท้ังหมด 

0 0.00 2 4.88 

10.2 ขาดสถานประกอบการท่ีจะมารองรับนักศึกษา 0 0.00 1 2.44 
10.3 มีความเสี่ยงในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน เช่น 
อุบัติเหตุ นโยบายท่ีไม่เป็นธรรมของสถาน
ประกอบการต่อนักศึกษา 

0 0.00 1 2.44 

11 ไม่ระบุ 6 8.96 4 9.76 
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4.2 การจัดสหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ ย่อมต้องการขยายผลการดําเนินงาน

สหกิจศึกษาในประเทศไปสู่นานาชาติ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในเชิงสากล 
โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ หรือแสวงหาความร่วมมือ
อ่ืนๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากการท่ี
คณะวิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนนั้น 
พบว่าในจํานวนแบบสอบถามท่ีส่งกลับมานั้น มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนน้อยมากท่ีมีการดําเนินงาน
สหกิจศึกษานานาชาติ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 18 แห่งจาก 67 แห่ง มีนโยบายใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
จํานวน 22 แห่งจาก 41 แห่ง มีนโยบายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-34 
 
ตารางท่ี 4-34 นโยบายการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ท่ี 
นโยบายการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

สหกิจศึกษานานาชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มีนโยบาย 18 26.87 22 53.66 

2 ไม่มี 47 70.15 14 34.15 

3 ไม่ระบุ 2 2.99 5 12.20 

 
รวม 67 100.00 41 100.00 

 
จากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีมี

นโยบายจัดสหกิจศึกษานานาชาติจํานวน 18 แห่ง แต่ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม จํานวนเพียง 12 แห่ง 
ไม่ให้ข้อมูล 6 แห่ง สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นมีนโยบายจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ 22 แห่ง แต่ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม จํานวน 21 แห่ง ไม่ให้ข้อมูลจํานวน 1 แห่ง ในการ
รายงานผลการสํารวจต่อไปนี้จึงขอรายงานผลการศึกษาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติแล้วและให้ข้อมูลในแบบสอบถามเท่านั้น โดยรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีให้ข้อมูลใน
แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ค ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2  
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4.2.1 รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ 
4.2.1.1 รูปแบบการบริหารหน่วยงาน 

จากการสํารวจพบว่ามีความหลากหลายของหน่วยงานท่ีดําเนินงาน    
สหกิจศึกษานานาชาติ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งอาจใช้หน่วยงานเดียวกันกับการจัดสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ โดยกําหนดให้งานสหกิจศึกษานานาชาติเป็นงานหรือฝ่ายภายในหน่วยงานหลัก จึงมี
ชื่อเรียกชื่อหน่วยงานเช่นเดียวกับหน่วยงานท่ีจัดสหกิจศึกษาในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
อาจจัดต้ังหน่วยงานสหกิจศึกษานานาชาติแยกออกมาเป็นภารกิจหลักในการรับผิดชอบการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติก็ได้ ประเภทหลังนี้จึงมีชื่อเรียกหน่วยงานแตกต่างกันไป เช่น 
Foreign Cooperation Unit, International Relations Office (IRO), International Affairs 
Division, Office of International Linkages, Domestic and International Affairs 
Department เป็นต้น เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัด         
สหกิจศึกษาภายในประเทศเป็นหน่วยงานหลัก การบริหารการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในประเทศกลุ่มอาเซียน จํานวนร้อยละ 66.67 และ 52.38 
ตามลําดับ จึงเป็นแบบรวมศูนย์ระดับสถาบันการศึกษามากท่ีสุด โดยมีข้อสังเกตว่า สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 25.00 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-35 

 
ตารางท่ี 4-35 รูปแบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ 

ท่ี รูปแบบการบริหารจัดการ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 รวมศูนย์ระดับสถาบันการศึกษา 8 66.67 11 52.38 

2 ระดับคณะวิชา 1 8.33 7 33.33 

3 
อ่ืน ๆ ได้แก่ แยกกันดําเนินงานในระดับ
ภาควิชา/สาขาวิชา 

    

4 ไม่ระบุ 3 25.00 3 14.29 

 
รวม 12 100.00 21 100.00 
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4.2.1.2 ภารกิจหน่วยงาน  
ภารกิจของหน่วยงานหรือฝ่ายท่ีรับผิดชอบการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ

ในสถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่มี
ภารกิจเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ร้อยละ 66.67 และ 85.71 ตามลําดับ) 
รองลงมาเป็นการสร้างเครือข่ายจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ (ร้อยละ 58.33 และ 76.19 
ตามลําดับ) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศสหกิจศึกษานานาชาติ  (ร้อยละ 50.00 และ 76.19 
ตามลําดับ) นิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ร้อยละ 41.67 และ 
76.19 ตามลําดับ) และการจัดต้ังตัวแทนในต่างประเทศเพ่ือนิเทศงานสหกิจศึกษาและติดตามดูแล
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ร้อยละ 25.00 และ 38.10 ตามลําดับ) โดยมีข้อสังเกตว่า 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนครึ่งหนึ่งไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-36 

ตารางท่ี 4-36 ภารกิจของหน่วยงานสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ภารกิจของหน่วยงาน 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 8 66.67 18 85.71 

2 สร้างเครือข่ายจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ 7 58.33 16 76.19 
3 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศสหกิจศึกษานานาชาติ 6 50.00 16 76.19 

4 
นิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษา 
สหกิจศึกษานานาชาติ 

5 41.67 16 76.19 

5 
จัดต้ังตัวแทนในต่างประเทศเพ่ือนิเทศงานสหกิจ
ศึกษาและติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

3 25.00 8 38.10 

6 ไม่ระบุ 6 50.00 2 9.52 
 
4.2.1.3 ปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

เม่ือต้องจัดสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ิมเติมจากการจัดสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจึงต้องจัดให้มีปัจจัยส่งเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติเพ่ิมเติมข้ึนมา โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดปัจจัยเสริมหลายอย่างพร้อมๆ กัน โดยท้ังสอง
กลุ่มมีแนวโน้มในการจัดปัจจัยส่ ง เสริมหรือให้ความสํา คัญไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัย ท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติมาก
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ท่ีสุด คือ จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน (ร้อยละ 66.67) ปัจจัยรองลงมาท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญเท่ากัน (จํานวนร้อยละ 41.67) คือการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
วิเทศสัมพันธ์ การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม การสร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศและการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 61.90 ให้ความสําคัญสองอันดับแรกคือ การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
วิเทศสัมพันธ์ และการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม และสถาบันอุดมศึกษาจํานวนประมาณร้อย
ละ 50 ให้ความสําคัญต่อการสร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและการ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-37 

ตารางท่ี 4-37 ปัจจัยท่ีสถาบันการศึกษาจัดเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ปัจจัย 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 5 41.67 13 61.90 
2 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม 5 41.67 13 61.90 
3 จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 8 66.67 9 42.86 

4 
สร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ 

5 41.67 12 57.14 

5 สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 41.67 11 52.38 
6 จัดสถานท่ีเป็นสัดส่วนและพอเหมาะ 2 16.67 7 33.33 
7 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

7.1 สร้างเครือข่ายกับสถาบันในต่างประเทศ
เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1 8.33 0 0.00 

7.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศในอาเซียน 

0 0.00 1 4.76 

7.3 สํารวจความต้องการในการไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

0 0.00 1 4.76 

7.4 จัดการแลกเปลี่ยนความเห็นของนักศึกษา
เพ่ือให้เกิดความตระหนัก 

0 0.00 1 4.76 

8 ไม่ระบุ 0 0.00 1 4.76 
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4.2.2 งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนใช้

งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติเช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ นั่นคือ
งบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจากค่าหน่วยกิต (ประมาณร้อยละ 50) และรองลงมาสถาบันอุดมศึกษา
จํานวนร้อยละ 33 – 52 ตอบว่าได้งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติจากเงินสมทบของ
สถาบันการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจํานวนมากกว่าสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ท้ังนี้ มีข้อมูลท่ีน่ายินดีว่าสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติจากหน่วยงานภายนอกด้วย อย่างไรก็ตามมีสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 23.81 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-38 

 
ตารางท่ี 4-38 การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ            
(ตอบได้มากกว่า 1) 

ท่ี แหล่งงบประมาณ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 จากสถาบันการศึกษา 

    
  1.1 จากค่าหน่วยกิต 7 58.33 11 52.38 
  1.2 จากเงินสมทบของสถาบันการศึกษา 4 33.33 11 52.38 
2 จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

    
 

2.1 กระทรวงศึกษาธิการ 0 0.00 2 9.52 

 
2.2 กองทุนสนับสนุน 0 0.00 2 9.52 

 
2.3 สถานประกอบการในประเทศ 1 8.33 1 4.76 

 
2.4 สถานประกอบการต่างประเทศ 1 8.33 0 0.00 

 
2.5 เจ้าของทุนต่างประเทศท่ีรับนักศึกษาไป
ปฏิบัติงาน 

1 8.33 0 0.00 

 
2.6 มูลนิธิท่ีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 0 0.00 1 4.76 

 
2.7 ผู้ปกครองของนักศึกษา 0 0.00 1 4.76 

3 ไม่ระบุ 0 0.00 5 23.81 
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สําหรับงบประมาณท่ีสนับสนุนให้แก่นักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาตินั้น พบว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวนร้อยละ 33.33 มีงบประมาณสนับสนุน
ให้แก่นักศึกษา แต่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 52.38 ซ่ึงมากกว่าจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณให้แก่นักศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยสนับสนุนเป็นทุนและเงินสมทบสําหรับนักศึกษา รองลงมาเป็นสนับสนุนค่าเดินทาง ส่วน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนสนับสนุนค่าเดินทางและค่าเบ้ียเลี้ยงให้นักศึกษา โดยมี
ข้อสังเกตว่า สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มจํานวนมากกว่าร้อยละ 48 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-39 และตารางท่ี 4-40 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4-39 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ 

ท่ี 
การสนับสนุนด้านงบประมาณนักศึกษาท่ี

เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มีงบประมาณสนับสนุน 4 33.33 11 52.38 

2 ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 8 66.67 8 38.10 

3 ไม่ระบุ 0 0.00 2 9.52 

  รวม 12 100.00 21 100.00 

 
ตารางท่ี 4-40 ค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุนให้กับนักศึกษาท่ี

เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ค่าเดินทาง 2 16.67 5 23.81 
2 ค่าเบ้ียเลี้ยง 0 0.00 4 19.05 

3 อ่ืน ๆ ได้แก่ 
    

 
3.1 จัดเป็นทุน/เงินสมทบสําหรับนักศึกษา 3 25.00 2 9.52 

3.2 ค่าเดินทางภายในพ้ืนท่ี 0 0.00 1 4.76 
4 ไม่ระบุ 8 66.67 10 47.62 
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ในการรับนัก ศึกษา ต่างชา ติมาปฏิ บั ติ งานสหกิจ ศึกษาในประเทศนั้ น 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 33.33 มีงบประมาณสนับสนุนให้แก่นักศึกษา
ต่างชาติ สถาบันท่ีสนับสนุนจํานวนร้อยละ 25.00 สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง และร้อยละ 
8.33 สนับสนุนค่าพาหนะพร้อมท่ีพัก ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน จํานวนร้อยละ 
47.62 มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาในประเทศ โดย
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 19.05 สนับสนุนค่าเดินทางและค่าเ บ้ียเลี้ยง รองลงมา
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 4.76 สนับสนุนค่าท่ีพักและให้ในรูปทุนการศึกษา รายละเอียดแสดง
ในตารางท่ี 4-41 และตารางท่ี 4-42  

ตารางท่ี 4-41 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมา
ปฏิบัติงานในประเทศ 

ท่ี 
การสนับสนุนด้านงบประมาณนักศึกษา

ต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มีงบประมาณสนับสนุน 4 33.33 10 47.62 

2 ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 6 50.00 10 47.62 

3 ไม่ระบุ 2 16.67 1 4.76 

  รวม 12 100.00 21 100.00 

ตารางท่ี 4-42 ค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานใน
ประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุนให้กับนักศึกษา

ต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ค่าเดินทาง 0 0.00 4 19.05 
2 ค่าเบ้ียเลี้ยง 3 25.00 4 19.05 
3 อ่ืน ๆ ได้แก่     
 3.1 ค่าท่ีพัก 0 0.00 1 4.76 

3.2 ค่าพาหนะและท่ีพัก 1 8.33 0 0.00 
3.3 ให้ในรูปทุนการศึกษา 0 0.00 1 4.76 

4 ไม่ระบุ 8 66.67 14 66.67 
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4.2.3 ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

4.2.3.1 จํานวนปีท่ีจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
จากการสํารวจประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติพบว่ามี

ความหลากหลายของประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ต้ังแต่ 1 – 19 ปี นอกจากนี้พบว่า
มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 1 แห่งมีประสบการณ์มากถึง 19 ปี ดังแสดงใน
ภาพท่ี 4-2 โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มไม่ตอบคําถามข้อนี้จํานวนมาก 
รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางท่ี 3 และ 4 

 

 
ภาพท่ี 4-2 กราฟแสดงประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

 
4.2.3.2 จํานวนนักศึกษาท่ีผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแต่เริ่มต้น 

จากการสํารวจในข้อ 4.2.3.1 จะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมี
ประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติน้อยมากและมีการกระจายของข้อมูลมาก ผลการสํารวจ
ของแต่ละสถานศึกษาจึงมีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในระดับน้อยกว่า 10 คนจนถึง 750 
คนตามประสบการณ์ท่ี มี  อย่างไรก็ตาม จํานวนรวมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่ากับ 478 คนเท่านั้น ซ่ึงมีจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกับจํานวนรวม
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน ซ่ึงมีเท่ากับ 2,311 คน 
โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมากท่ีสุด 750 คน คือ มหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์คริสเตียน (Philippine Christian University) ประเทศฟิลิปปินส์ ดังแสดงในภาพท่ี 4-3 
โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ตอบคําถามข้อนี้จํานวน 8 แห่งจาก 21 แห่ง 
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ภาพท่ี 4-3 กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 
ในทํานองเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ก็รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามา

ปฏิบัติงานในประเทศของตน จากการสํารวจพบว่าสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียนรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศของตนน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาท่ีส่งออกไปต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ปฏิบัติงานในประเทศของตนอยู่ในระดับไม่เกิน 100 คนต่อปีการศึกษาเท่านั้น  ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค ตารางท่ี 5  

 
4.2.3.4 ภูมิภาคท่ีแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในแต่ละปี 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่งนักศึกษากระจายไปใน 4 ภูมิภาค
ใกล้เคียงกันคือในเอเชียและแปซิฟิก (ร้อยละ 58.33) กลุ่มอาเซียนและอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 50.00) 
และยุโรป (ร้อยละ 41.67) ท้ังนี้ไม่มีข้อมูลการส่งนักศึกษาไปแอฟริกาและกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 
ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนส่งนักศึกษาไปเอเชียและแปซิฟิกมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 76.19) และส่งนักศึกษากระจายไปท้ัง 4 ภูมิภาค เรียงลําดับดังนี้ กลุ่มอาเซียน (ร้อยละ 
42.86) อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 38.10) และยุโรป (ร้อยละ 28.57) และไม่มีข้อมูลการส่งนักศึกษาไป
แอฟริกาเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 4-43 
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ตารางท่ี 4-43  ภูมิภาคท่ีแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ภูมิภาค 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 อเมริกาเหนือ 6 50.00 8 38.10 
2 ละตินอเมริกา (อเมริกากลางและใต้) 0 0.00 2 9.52 
3 ยุโรป 5 41.67 6 28.57 
4 แอฟริกา 0 0.00 0 0.00 
5 เอเชียและแปซิฟิกอ่ืนๆ 7 58.33 16 76.19 
6 กลุ่มอาเซียน 6 50.00 9 42.86 
7 ไม่ระบุ 2 16.67 2 9.52 

 
4.2.4 ความต้องการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในอนาคต 

จากการสํารวจความต้องการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ
นั้น พบว่าสถาบันอุดมศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียนต้องการส่งนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพไป
ปฏิบัติงานรวมปีการศึกษาละ 200 คน โดยต้องการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาภายในประเทศกลุ่ม
อาเซียนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นประเทศในเอเชีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และ
ประเทศในทวีปยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เป็นต้น ส่วนสาขาวิชาท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องการ
ส่งนักศึกษามากท่ีสุดคือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business and Administration) รองลงมาเป็น 
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ (English) ภาษาฝรั่งเศส (French) และภาษาญ่ีปุ่น (Japanese) 
เป็นต้น ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้นให้ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีต้องการส่งไปสหกิจศึกษา
ต่างประเทศน้อยมาก อยู่ในระดับไม่เกิน 10 คนต่อปีการศึกษา เท่านั้นโดยต้องการส่งไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ไต้หวัน เกาหลี เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค ตารางท่ี 6 
และ 7  

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนนั้น มีความต้องการใน
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศของตน โดยเฉลี่ยปีการศึกษาละ 300 
คน โดยเน้นการรับนักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ส่วนสาขาวิชาท่ีต้องการรับนักศึกษา
มากท่ีสุดคือสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ (Business and Administration) รองลงมาเป็นสาขาวิชา
ด้านการศึกษา (Education) สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 
แห่ง ท่ีต้องการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เกิน 10 คนต่อปีในสาขาวิชาด้านภาษา โรงแรมและการ
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ท่องเท่ียว โดยต้องการรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศเกาหลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี 
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค ตารางท่ี 8 และ 9  

4.2.5 เง่ือนไขการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศ   
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนได้กําหนด

เง่ือนไขการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศของตน โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยจํานวนมากท่ีสุด 3 แห่ง (ร้อยละ 25.00) กําหนดระยะเวลาทํางาน 4 เดือน สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนมากท่ีสุด 3 แห่ง (ร้อยละ 14.29)  ได้กําหนดระยะเวลาทํางาน 12 เดือน 
รองลงมาจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 9.52) กําหนดระยะเวลาทํางาน 3 เดือน  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 16.67) และ
ในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 7 แห่ง (ร้อยละ 33.33) ระบุว่านักศึกษาท่ีมาทํางานต้องมีใบอนุญาต
ทํางาน โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 16.67) ระบุว่านักศึกษาต้องขอ 
VISA ประเภทการศึกษาหรือนักศึกษา ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 5 แห่ง 
(ร้อยละ 23.81) ระบุว่านักศึกษาต่างชาติต้องขอ VISA ประเภทการศึกษาหรือนักศึกษา รองลงมา
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 14.29) ระบุว่านักศึกษาต่างชาติต้องขอ VISA เป็นประเภท
ทํางาน  

ในการขอ VISA นั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 4 แห่ง 
(ร้อยละ 33.33) และในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 10 แห่ง (ร้อยละ 47.62) ระบุว่าต้องมีเอกสาร
รับรองจากสถาบันการศึกษาท่ีรับนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 
25.00) และในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 10 แห่ง (ร้อยละ 47.62) ระบุว่านักศึกษาต่างชาติต้องมี
เอกสารรับรองจากสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาด้วย  

สํ าห รั บภ าษา ท่ี ใ ช้ ใ นกา รสื่ อ ส า ร ระหว่ า งก า รปฏิ บั ติ ง า นนั้ น 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 25) และในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 6 
แห่ง (ร้อยละ 28.57) ระบุว่านักศึกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

ส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและสวัสดิการแก่นักศึกษาต่างชาติท่ีรับเข้า
มาปฏิบัติงานในประเทศนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 2 แห่ง สนับสนุนค่าใช้จ่าย 200 
และ 500 USD/เดือน ตามลําดับ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 5 แห่ง ท่ี
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 10, 150, 200, 350 และ 2,000 USD/เดือน ตามลําดับ  มีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยจํานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 8.33) และประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 5 แห่ง ท่ีจัดท่ีพักให้
นักศึกษาต่างชาติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค ตารางท่ี 10  
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4.2.6 กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติมี 3 กระบวนการเช่นเดียวกับการ
จัดสหกิจศึกษาในประเทศ ได้แก่ กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา ในท่ีนี้จะรายงานผลเฉพาะกิจกรรมท่ีมีความสําคัญมากเท่านั้น  

4.2.6.1 การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
เนื่องจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาตินั้น เป็นการให้

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากภายในประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความพร้อมท้ัง
ทางด้านทักษะการทํางาน ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การปรับตัวในสังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ 
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเอาตัวรอด เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 จึงกําหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

เกณฑ์ ท่ี ใช้ ในการ คัด เลือกนัก ศึกษาสหกิจศึกษานานาชาตินั้ น 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้ความสําคัญมากเช่นเดียวกันใน 3 
อันดับแรกคือ ทักษะภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 75.00 และ 57.14 ตามลําดับ) ผลการเรียน (ร้อยละ 
75.00 และ 52.38 ตามลําดับ) และบุคลิกภาพ (ร้อยละ 66.67 และ 52.38 ตามลําดับ) ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 4.76 มีเกณฑ์ท่ีใช้เพ่ิมเติม เช่น สถานะทาง
การเงิน การอนุญาตของผู้ปกครอง คะแนนสอบโทเฟิล (TOEFL) พิจารณาพฤติกรรม ทัศนคติและ
สุขภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 4-44 โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งในสี่จากท้ังสอง
กลุ่มไม่ตอบคําถามนี้ 
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ตารางท่ี 4-44 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา

นานาชาต ิ
  

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ทักษะภาษาต่างประเทศ 9 75.00 12 57.14 
2 ผลการเรียน 9 75.00 11 52.38 
3 บุคลิกภาพ 8 66.67 11 52.38 
4 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

4.1 สถานะทางการเงิน 0 0.00 1 4.76 
4.2 การอนุญาตของผู้ปกครอง 0 0.00 1 4.76 
4.3 คะแนนสอบ TOEFL 0 0.00 1 4.76 
4.4 พฤติกรรมทัศนคติ และสุขภาพ 0 0.00 1 4.76 

5 ไม่ระบุ 3 25.00 5 23.81 
 
4.2.6.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาตินั้น มีการ
เตรียมความพร้อมเป็นพิเศษเพ่ิมเติมมากกว่านักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจาก
ท้ังสองกลุ่มจํานวนสามในสี่หรือร้อยละ 71-75 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเหลือส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุเรื่องการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-45 

 
สําหรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติซ่ึง

สามารถทํากิจกรรมได้หลากหลายกิจกรรมนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่ม
อาเซียนส่วนใหญ่จะจัดการปฐมนิเทศ (ร้อยละ 58.33 และ 76.19 ตามลําดับ) การให้คําปรึกษา
ส่วนตัว (ร้อยละ 50.00 และ 52.38 ตามลําดับ) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 50.00 และ 
47.62 ตามลําดับ) การบรรยาย (ร้อยละ 33.33 และ 47.62 ตามลําดับ) การสาธิต (ร้อยละ 25.00 
และ 33.33 ตามลําดับ) การให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 33.33 และ 42.86 ตามลําดับ) 
การพบปะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ (ร้อยละ 33.33 และ 19.05 ตามลําดับ) เป็นต้น 
ดังแสดงในตารางท่ี 4-46 โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนมากถึงร้อยละ 
41.67 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ 
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ตารางท่ี 4-45 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ท่ี 
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

สหกิจศึกษานานาชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 9 75.00 15 71.43 

2 ไม่มี 0 0.00 2 9.52 

3 ไม่ระบุ 3 25.00 4 19.05 
  รวม 12 100.00 21 100.00 

 
ตารางท่ี 4-46 รูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี รูปแบบ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 จัดปฐมนิเทศ 7 58.33 16 76.19 
2 ให้คําปรึกษาส่วนตัว 6 50.00 11 52.38 
3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 50.00 10 47.62 
4 บรรยาย 4 33.33 10 47.62 
5 สาธิต 3 25.00 7 33.33 
6 เรียนรู้ด้วยตนเอง 4 33.33 9 42.86 
7 อ่ืนๆ ได้แก่     

 
7.1 พบปะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ 

4 33.33 4 19.05 

7.2 อบรมภาษาต่างประเทศ 2 16.67 0 0.00 
8 ไม่ระบุ 5 41.67 4 19.05 

 
ส่วนเนื้อหาท่ีใช้ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีเนื้อหาในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามากกว่า 1 หัวข้อ โดยเนื้อหา
ใช้ในการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนให้
ความสําคัญใกล้เคียงกันใน 4 อันดับ คือ ทักษะการแก้ปัญหา (ร้อยละ 58.33 และ 57.14 ตามลําดับ) 
วัฒนธรรมองค์กร (ร้อยละ 58.33 และ 52.38 ตามลําดับ) ทักษะการสมัครงาน (ร้อยละ 50.00 และ 
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52.38 ตามลําดับ) และการเขียนรายงานวิชาการ (ร้อยละ 58.33 และ 47.62 ตามลําดับ) ส่วนเนื้อหา
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ความสําคัญแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย 
คือ ทักษะการนําเสนอ (ร้อยละ 50.00 และ 38.10 ตามลําดับ) ทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพ (ร้อยละ 
33.33 และ 47.62 ตามลําดับ) และทักษะการดํารงชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) (ร้อยละ 
33.33 และ 42.86 ตามลําดับ)  ส่วนเนื้อหาท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ
อาเซียนให้ความสําคัญแตกต่างกันมาก คือ วัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจในประเทศท่ีต้องไปปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 25.00 และ 52.38 ตามลําดับ) และการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ (ร้อยละ 58.33 และ 
23.81 ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 33.33 ของท้ังสองกลุ่มท่ีไม่ตอบ
คําถามนี้ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-47   

 
ตารางท่ี 4-47 เนื้อหาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี เนื้อหา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ทักษะการแก้ปัญหา 7 58.33 12 57.14 
2 วัฒนธรรมองค์กร 7 58.33 11 52.38 
3 ทักษะการสมัครงาน 6 50.00 11 52.38 

4 การเขียนรายงานวิชาการ 7 58.33 10 47.62 

5 
วัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจในประเทศท่ีต้อง
ไปปฏิบัติงาน 

3 25.00 11 52.38 

6 ทักษะการนําเสนอ 6 50.00 8 38.10 
7 ทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพ 4 33.33 10 47.62 

8 
ทักษะการดํารงชีวิตในต่างประเทศ 
(Survival Skill) 

4 33.33 9 42.86 

9 ความปลอดภัยในการทํางาน 4 33.33 8 38.10 

10 การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 7 58.33 5 23.81 
11 หลักการบริหารงานคุณภาพ 3 25.00 7 33.33 
12 ไม่ระบุ 4 33.33 7 33.33 
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   4.2.6.3 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 
จากการสํารวจลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติพบว่าสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพ ซ่ึงอาจเป็นการ
ทํางานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพหรืองานโครงงาน ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จํานวนใกล้เคียงกันเน้นให้นักศึกษาได้ทํางานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพ (ร้อยละ 50.00) หรือ
งานโครงงาน (ร้อยละ 41.67) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเน้นให้นักศึกษาได้
ทํางานท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพ (ร้อยละ 71.43) มากกว่างานโครงงาน (ร้อยละ 33.33) อย่างไรก็
ตาม มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 33.33 ไม่ตอบคําถามนี้ รายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 4-48 
 
ตารางท่ี 4-48 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ลักษณะงาน 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 งานประจําท่ีเน้นประสบการณ์ 6 50.00 15 71.43 
2 งานโครงงาน 5 41.67 7 33.33 
3 งานอ่ืนๆ ได้แก่ กิจกรรมทางสังคม 0 0.00 1 4.76 
4 ไม่ระบุ 4 33.33 3 14.29 

 
4.2.6.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานและการดูแลนักศึกษาระหว่าง

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
ในระหว่างท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

ต่างประเทศนั้น สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ท้ังในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อย
ละ 83.33 และ 76.19 จัดให้มีการนิเทศงานสหกิจศึกษา รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-49 
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ตารางท่ี 4-49 การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ท่ี การนิเทศงานนักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 10 83.33 16 76.19 

2 ไม่มี 0 0.00 2 9.52 

3 ไม่ระบุ 2 16.67 3 14.29 

 
รวม 12 100.00 21 100.00 

 
จากการสํารวจวิธีการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ โดย

สถาบันอุดมศึกษาอาจใช้หลายวิธีพร้อมๆ กัน ไม่จํากัดเพียงรูปแบบเดียว พบว่าสถาบันอุดมศึกษาท้ัง
สองกลุ่มใช้วิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย จํานวนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในประเทศกลุ่ม
อาเซียนใกล้เคียงกันท่ีใช้วิธีการนิเทศเหมือนกัน เช่น การใช้อีเมล์ (E-mail) (ร้อยละ 50.00 และ 
52.38 ตามลําดับ) การไปนิเทศ ณ สถานประกอบการ (ร้อยละ 50.00 และ 52.38 ตามลําดับ) การ
โทรศัพท์ (ร้อยละ 33.33 และ 42.86 ตามลําดับ) และการใช้สื่อสารทางไกล (Teleconference) 
(ร้อยละ 25.00 และ 23.81 ตามลําดับ) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4-50 

ตารางท่ี 4-50 วิธีการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการนิเทศงานนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 อีเมล์ (E-mail) 6 50.00 11 52.38 
2 เข้าพบ ณ สถานประกอบการ 6 50.00 11 52.38 
3 โทรศัพท์ 4 33.33 9 42.86 

4 สื่อสารทางไกล (Teleconference) 3 25.00 5 23.81 
5 ไม่ระบุ 2 16.67 5 23.81 
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สําหรับจํานวนครั้งในการนิเทศนั้นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 66.67 จัดให้มีการนิเทศหนึ่งครั้ง ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีจํานวนครั้งในการนิเทศท่ีหลากหลาย ร้อยละ 23.81 ท่ีจัดให้มีการนิเทศหนึ่งครั้ง ร้อยละ 
23.81 จัดให้มีการนิเทศมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ไม่ระบุจํานวน และร้อยละ 4.76 จัดให้มีการนิเทศ 2 ครั้ง 
หรือ 2 – 3 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง หรือ 2 ครั้งต่อเดือน โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่ม
จํานวนหนึ่งในสี่ของกลุ่มไม่ตอบคําถามนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-51 

ตารางท่ี 4-51 จํานวนครั้งในการนิเทศงานสหกิจศึกษานานาชาติต่อภาคสหกิจศึกษา       
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
จํานวนครั้งในการนิเทศงาน 

ต่อภาคสหกิจศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 1 ครั้ง 8 66.67 5 23.81 

2 มากกว่า 1 ครั้ง ได้แก่     

 

2 ครั้ง 1 8.33 2 9.52 

2 -3 ครั้ง 0 0.00 1 4.76 

6 ครั้ง 0 0.00 1 4.76 

2 ครั้ง / เดือน 0 0.00 1 4.76 

ทุกวัน 0 0.00 1 4.76 
มากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่สามารถระบุได้ 0 0.00 5 23.81 

3 ไม่ระบุ 3 25.00 5 23.81 

 
สําหรับผู้ทําหน้าท่ีนิเทศสหกิจศึกษานานาชาตินั้น มีความหลากหลายใน

การจัดให้บุคลากรไปนิเทศมาก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 83.33 จัดให้คณาจารย์
ประจําสาขาวิชาไปนิเทศมากท่ีสุด รองลงมาเป็นตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา (ร้อยละ 
25.00) คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ (ร้อยละ 25.00) และ สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้
ความร่วมมือ (ร้อยละ 16.67)  ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนจัดให้
คณาจารย์ประจําสาขาวิชา (ร้อยละ 52.38) ไปนิเทศมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 
(ร้อยละ 42.86) ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา (ร้อยละ 33.33) คณาจารย์ท่ีเรียนต่อ
ต่างประเทศ (ร้อยละ 19.05) และสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ (ร้อยละ 19.05) 
โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนจํานวนหนึ่งในสี่ไม่ตอบคําถามนี้ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-52 
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ตารางท่ี 4-52 ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ผู้นิเทศงาน 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 คณาจารย์ประจําสาขาวิชา 10 83.33 11 52.38 
2 เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 1 8.33 9 42.86 

3 
ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดย
สาขาวิชา 

3 25.00 7 33.33 

4 คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ 3 25.00 4 19.05 

5 
สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความ
ร่วมมือ 

2 16.67 4 19.05 

6 ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 1 8.33 2 9.52 
7 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
7.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 1 8.33 0 0.00 
7.2 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษา 0 0.00 1 4.76 

8 ไม่ระบุ 2 16.67 5 23.81 
 
นอกจากการนิเทศแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะใช้วิธีการติดตามดูแล

นักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติงานภายในประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในประเทศกลุ่มอาเซียนจัดให้มีการติดตามดูแลนักศึกษา
ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 83.33 และ 80.95 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-53) โดยผู้ ติดตามดูแลของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนจํานวนส่วนใหญ่และใกล้เคียงกันจะใช้คณาจารย์
ประจําสาขาวิชา (ร้อยละ 58.33 และ 52.38 ตามลําดับ) และเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา (ร้อยละ 41.67 
และ 52.38 ตามลําดับ) นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มยังใช้สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ี
ให้ความร่วมมือ ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ ศิษย์
เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ และสถานทูตในต่างประเทศเป็นผู้ติดตามดูแลนักศึกษา เช่นเดียวกับผู้นิเทศ 
โดยมีสัดส่วนจํานวนสถาบันใกล้เคียงกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-54 
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ตารางท่ี 4-53 การติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ท่ี การติดตามดูแลนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 10 83.33 17 80.95 

2 ไม่มี 0 0.00 1 4.76 

3 ไม่ระบุ 2 16.67 3 14.29 
  รวม 12 100.00 21 100.00 

 
ตารางท่ี 4-54 ผู้ติดตามดูแลสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ผู้ติดตามดูแล 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 คณาจารย์ประจําสาขาวิชา 7 58.33 11 52.38 

2 เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 5 41.67 11 52.38 

3 สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 3 25.00 5 23.81 

4 ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา 2 16.67 6 28.57 

5 คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ 1 8.33 5 23.81 

6 ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 1 8.33 5 23.81 

7 สถานทูตในต่างประเทศ 1 8.33 3 14.29 

8 ไม่ระบุ 2 16.67 4 19.05 
 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจะใช้วิธีการติดตามดูแลนักศึกษาหลายวิธี

พร้อมๆ กัน ท้ังนี้ ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT)  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จํานวนมากท่ีสุดร้อยละ 75.00 ใช้การติดต่อโดยใช้อีเมล์ (E-mail) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียนใช้การโทรศัพท์ และ การติดต่อโดยใช้อีเมล์ (E-mail) มากท่ีสุด จํานวนร้อยละ 66.67 
และ 61.90 ตามลําดับ โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 50.00 ไม่ตอบ
คําถามนี้ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-55 
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ตารางท่ี 4-55 วิธีการติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการติดตามดูแลนักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 อีเมล์ (E-mail) 9 75.00 13 61.90 

2 โทรศัพท์ 5 41.67 14 66.67 

3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 4 33.33 8 38.10 

4 กระดานข่าว (Bulletin Board) 1 8.33 3 14.29 

5 
อ่ืน ๆ ได้แก่ การเข้าพบนักศึกษา  
ณ ฃสถานประกอบการ 

0 0.00 2 9.52 

6 ไม่ระบุ 6 50.00 4 19.05 
 

4.2.6.5 การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา

นานาชาติหลากหลายรูปแบบพร้อมๆ กัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดกิจกรรรมสัมมนาและการ
จัดนิทรรศการ (Poster Session/ Exhibition) มากท่ีสุดจํานวนร้อยละ 66.67 และ 41.67 ตามลําดับ 
ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน (จํานวนร้อยละ 15 – 24) จัดรูปแบบการจัด
กิจกรรมหลังกลับท่ีกระจายและใกล้เคียงกันท้ัง 3 กิจกรรม คือ การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและ
การทํารายงานทางวิชาการ โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนจํานวนมาก
ถึงร้อยละ 61.90 ไม่ระบุรูปแบบการจัดกิจกรรมหลังกลับ ดังแสดงในตารางท่ี 4-56 

สําหรับวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเอง (Reflection) นั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ร้อยละ 50.00 และ 8.33 ตามลําดับ ใช้วิธีให้นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานและให้ข้อมูล
ย้อนกลับและการสัมภาษณ์รายบุคคล ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อย
ละ 23.81 และ 4.76 ตามลําดับ ใช้วิธีให้นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ
และการใช้โมเดลทางการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่ม
อาเซียนจํานวนมากถึงร้อยละ 41.66 และ 71.43  ไม่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเอง รายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 
4-57  
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ตารางท่ี 4-56 รูปแบบการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการสหกิจศึกษานานาชาติ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดสัมมนา 8 66.67 5 23.81 

2 
จัดนิทรรศการ (Poster Session/ 
Exhibition) 

5 41.67 4 19.05 

3 อ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดทํารายงานทางวิชาการ 0 0.00 3 14.29 

4 ไม่ระบุ 2 16.67 13 61.90 
 
ตารางท่ี 4-57 วิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติได้วิเคราะห์ผล
การเรียนรู้ของตนเอง (Reflection) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี กิจกรรมวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเอง 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
การนําเสนอผลการปฏิบัติงานและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

6 50.00 5 23.81 

2 การสัมภาษณ์รายบุคคล 1 8.33 0 0.00 
3 การใช้โมเดลทางการศึกษา 0 0.00 1 4.76 
4 ไม่ระบุ 5 41.66 15 71.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

4.2.6.6 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
ในการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษานั้น ไม่มีความหลากหลายของการ

ประเมินผลมากเท่ากับการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ อาจเนื่องมาจากมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน
น้อยท่ีจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ผลการประเมินจึงมีเพียง 3 รูปแบบ คือในรูปของตัวอักษรของระดับ
คะแนน เช่น เป็น S หรือ U หรือ เป็นระดับคะแนน A – F หรือเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ พบว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ จํานวนร้อยละ 66.67 ให้ผลการประเมินเป็น S หรือ U 
ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ร้อยละ 47.62 ให้ผลประเมินรายวิชาสห
กิจศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร A – F ดังแสดงในตารางท่ี 4-58 

ส่วนค่าน้ําหนักของการให้คะแนนหรือการประเมินจากท้ังสถานศึกษา
และสถานประกอบการนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.67) จะให้ค่า
น้ําหนักของสถานศึกษาและสถานประกอบการเท่ากัน ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนจะให้ค่าน้ําหนักหลากหลาย โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
จํานวนมากถึงร้อยละ 42.86 ไม่ตอบคําถามนี้ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-59 

 
ตารางท่ี 4-58 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ท่ี 
การประเมินผลรายวิชา 
สหกิจศึกษานานาชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
ระดับคะแนน S (Satisfactory) หรือ U 
(Unsatisfactory) 

8 66.67 2 9.52 

2 ระดับคะแนน A-F 2 16.67 10 47.62 

3 
อ่ืน ๆ ได้แก่ ระบบเปอร์เซ็นต์ 75-100% 
(Percentile) 

0 0.00 3 14.29 

4 ไม่ระบุ 2 16.67 6 28.57 

 
รวม 12 100.00 21 100.00 
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ตารางท่ี 4-59 สัดส่วนของคะแนนท่ีใช้ในการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ท่ี สัดส่วนของคะแนนมาจาก 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 30 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 60 อ่ืนๆร้อยละ 10 

0 0.00 1 4.76 

2 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 30 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 70 

1 8.33 1 4.76 

3 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 40 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 50 อ่ืนๆ (นักศึกษา) ร้อยละ 10 

1 8.33 0 0.00 

4 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 40 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 60 

0 0.00 2 9.52 

5 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 50 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 50 

5 41.67 2 9.52 

6 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 60 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 40 

2 16.67 2 9.52 

7 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 70 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 30 

0 0.00 1 4.76 

8 
สถาบันการศึกษาร้อยละ 75 สถานประกอบการ 
ร้อยละ 25 

0 0.00 1 4.76 

9 สถาบันการศึกษาร้อยละ 100 0 0.00 2 9.52 
10 อ่ืนๆ (ไม่ได้ระบุท่ีมา) ร้อยละ 100  1 8.33 0 0.00 

12 ไม่ระบุ 2 16.67 9 42.86 

  รวม 12 100 21 100 
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4.2.7 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการนานาชาติ  
ในทํานองเดียวกับการจัดหางานสหกิจศึกษาภายในประเทศ การให้

ความสําคัญกับงานสหกิจศึกษาถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการประสบความสําเร็จในการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ ข้ันตอนนี้จึงมีความสําคัญและซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากต้องติดต่อประสานงานผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) เป็นส่วนใหญ่ และต้องใช้เวลาในการประสานงานมากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนใช้ช่องทางหรือความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในลักษณะเดียวกันและแตกต่างกันบ้าง เช่น ผ่านสถาบันการศึกษาท่ีตกลงความ
ร่วมมือ (ร้อยละ 50.00 และ 66.67 ตามลําดับ) ผ่านคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ (ร้อยละ 
41.67 และ 42.86 ตามลําดับ) ผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีถ่ินพํานักต่างประเทศ (ร้อยละ 33.33 และ 
47.62 ตามลําดับ) ผ่านสถานประกอบการในประเทศท่ีมีความร่วมมือสหกิจศึกษา (ร้อยละ 33.33 
และ 42.86 ตามลําดับ) และผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาไม่แสวงหากําไร (ร้อยละ 33.33 และ 
42.86 ตามลําดับ) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 33.33 ไม่
ตอบคําถามนี้ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-60 
 
ตารางท่ี 4-60 ช่องทางหรือความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ช่องทางหรือความร่วมมือ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ผ่านสถาบันการศึกษาท่ีตกลงความร่วมมือ 6 50.00 14 66.67 

2 ผ่านคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ 5 41.67 9 42.86 

3 ผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีถ่ินพํานักต่างประเทศ 4 33.33 10 47.62 

4 
ผ่านสถานประกอบการในประเทศท่ีมีความ
ร่วมมือสหกิจศึกษา 

4 33.33 9 42.86 

5 
ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาไม่แสวงหา
กําไร 

4 33.33 9 42.86 

6 ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาแสวงหากําไร 3 25.00 5 23.81 
7 ไม่ระบุ 4 33.33 3 14.29 
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สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายและงบประมาณมากพออาจจะให้
ผู้รับผิดชอบเดินทางไปเจรจาหรือไปศึกษาสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาด้วยตนเอง หน่วยงานสห
กิจศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายต้องจัดหางานท่ีมีคุณภาพให้แก่นักศึกษาท่ีไปสหกิจศึกษานานาชาติ 
โดยสถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มมีรูปแบบในการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศใน
การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติท่ีหลากหลายและอาจใช้หลายรูปแบบพร้อมๆ กัน แต่รูปแบบท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนใช้มากท่ีสุด คือ การจัดทําข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) มากท่ีสุด (ร้อยละ 58.33 และ 76.19 ตามลําดับ) ส่วนรูปแบบอ่ืนๆ นั้นจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนใช้ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น 
การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 50.00 และ 38.16 ตามลําดับ) การส่ง
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 33.33 และ 42.86 ตามลําดับ) การมอบของท่ีระลึก/การ์ดอวยพรใน
โอกาสต่าง ๆ (ร้อยละ 16.67 และ 38.10 ตามลําดับ) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยจํานวนร้อยละ 33.33 ไม่ตอบคําถามนี้ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-61 
 
ตารางท่ี 4-61 รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 7 58.33 16 76.19 
2 การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 6 50.00 8 38.10 
3 ส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 4 33.33 9 42.86 
4 มอบของท่ีระลึก/การ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ 2 16.67 8 38.10 
5 บริการวิชาการ/โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3 25.00 6 28.57 
6 เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นประจํา 2 16.67 6 28.57 

7 
เชิญเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของ
มหาวิทยาลัย เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

2 16.67 6 28.57 

8 ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 2 16.67 3 14.29 
10 ไม่ระบุ 4 33.33 4 19.05 
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4.2.8 ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
4.2.8.1 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการไปสหกิจศึกษานานาชาติ 3 อันดับ
แรกท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนมีความเห็นตรงกันคือ นักศึกษามีโลก
ทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน (จํานวนร้อยละ 75.00 และ 85.71 ตามลําดับ) มีศักยภาพด้าน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Competency) (จํานวนร้อยละ 58.33 และ 76.19 
ตามลําดับ) และมีความม่ันใจในความสามารถของตนเองและมีวุฒิภาวะสูงข้ึน (จํานวนร้อยละ 75.00 
และ 61.90 ตามลําดับ) และอ่ืนๆ ได้แก่ มีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายท้ังเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างานรวมท้ังสถานประกอบการ
แห่งอ่ืนในประเทศนั้นๆ และทําให้ทักษะภาษาอังกฤษดีข้ึนตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4-62 

 
ตาราง 4-62 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 3 อับดับแรก  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
1 มีโลกทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน 9 75.00 18 85.71 

2 มีศักยภาพด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(Cultural Competence) 

7 58.33 16 76.19 

3 มีความม่ันใจในความสามารถของตนเองและ
มีวุฒิภาวะสูงข้ึน 

9 75.00 13 61.90 

4 มีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถาน
ประกอบการในต่างประเทศ 

3 25.00 3 14.29 

5 มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายท้ังเพ่ือร่วมงาน 
หัวหน้างานรวมท้ังสถานประกอบการแห่ง
อ่ืนในประเทศนั้น ๆ 

1 8.33 3 14.29 

6 อ่ืน ๆ ได้แก่ มีทักษะภาษาอังกฤษดีข้ึน 1 8.33 0 0.00 

7 ไม่ระบุ 2 16.67 3 14.29 
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4.2.8.2 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ 
ประโยชน์ ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการร่วมจัดสหกิจศึกษา

นานาชาติโดยการเก็บข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นมี
ความหลากหลาย สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มจํานวนร้อยละ 15 – 33 ให้ความเห็นท่ีไม่
แตกต่างกันมากนัก ดังแสดงในตารางท่ี 4-63 เช่น ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมา
พัฒนาองค์กรมากท่ีสุด มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา  มีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาช่วยทํางาน
และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับองค์กร ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 41.67 
และ 33.33 ตามลําดับท่ีไม่ให้ข้อมูล อาจเนื่องมาจากไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ 

ตารางท่ี 4-63 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 3 อับดับแรก 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมา
พัฒนาองค์กร 

3 25.00 7 33.33 

2 
มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย
กับสถาบันการศึกษา 

3 25.00 7 33.33 

3 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 2 16.67 6 28.57 
4 สร้างความเป็นนานาชาติให้กับองค์กร 2 16.67 5 23.81 

5 
มีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาช่วย
ทํางาน 

3 25.00 4 19.05 

6 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ
บุคลากร 

1 8.33 5 23.81 

7 ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 3 25.00 3 14.29 

8 ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึน 2 16.67 1 4.76 

9 
ให้พนักงานได้เห็นถึงการทํางานอย่างประสิทธิภาพ
และได้รับประสิทธิผลมากข้ึน 

0 0.00 4 19.05 

10 ไม่ระบุ 5 41.67 7 33.33 
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4.2.9.3 ประโยชน์ท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
จากการสํารวจพบว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้รับประโยชน์

จากการจัดสหกิจศึกษานานาชาติใน 3 อันดับแรก คือ ได้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพ
และตลาดแรงงานในระดับสากล (จํานวนร้อยละ 75.00) นักศึกษาในสถาบันการศึกษามีโอกาส
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ (จํานวนร้อยละ 66.67) เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาข้ามวัฒนธรรมและได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือไป
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนในบริบทท่ีแตกต่างออกไปจากสถานประกอบการในประเทศ 
(จํานวนร้อยละ 41.67)  

ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 
66.67 ได้รับประโยชน์คือได้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพและตลาดแรงงานในระดับ
สากลและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาข้ามวัฒนธรรม และ
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 57.14 ระบุว่าได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานในระดับสากล ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-64 

ตารางท่ี 4-64 ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับจากการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 3 อับดับแรก 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตลาดแรงงานในระดับสากล 

9 75.00 14 66.67 

2 เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษาข้ามวัฒนธรรม 

5 41.67 14 66.67 

3 ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานในระดับสากล 3 25.00 12 57.14 
4 นักศึกษาในสถาบันการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน

ภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ 
8 66.67 6 28.57 

5 ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือไปปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอนในบริบทท่ีแตกต่างออกไป
จากสถานประกอบการในประเทศ 

5 41.67 5 23.81 

6 ได้โจทย์วิจัยท่ีทันสมัยและแปลกใหม่ 0 0.00 3 14.29 
7 ไม่ระบุ 2 16.67 3 14.29 
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นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ
อาเซียนให้ความเห็นว่าการจัดสหกิจศึกษานานาชาติก็ทําให้เกิดความร่วมมือต่อยอดได้เช่นเดียวกับ
การจัดสหกิจศึกษาในประเทศ โดยมีความเห็นตรงกันใน 3 อันดับแรก คือ การให้ทุนการศึกษากับ
นักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (จํานวนร้อยละ 33.33 และ 61.90 ตามลําดับ) เกิดการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร (จํานวนร้อยละ 50.00 และ 52.38 ตามลําดับ) และมีความร่วมมือทางการวิจัย
ระดับนานาชาติ (จํานวนร้อยละ 25.00 และ 42.86 ตามลําดับ) โดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 33.33 และ 23.81 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ 
ดังแสดงในตารางท่ี 4-65 

 

ตารางท่ี 4-65 ลักษณะความร่วมมือต่อยอดกับเครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ลักษณะความร่วมมือ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ 
ณ ต่างประเทศ 

4 33.33 13 61.90 

2 การแลกเปลี่ยนบุคลากร 6 50.00 11 52.38 
3 ความร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติ 3 25.00 9 42.86 
4 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
4.1 มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
สหกิจศึกษานานาชาติ (Networking)  

0 0.00 1 4.76 

4.2 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 0 0.00 1 4.76 
6 ไม่ระบุ 4 33.33 5 23.81 
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4.2.9 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
ในการสํารวจปัญหาและอุปสรรคในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นานาชาตินั้น พบความหลากหลายของปัญหามากกว่าการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ โดย
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มตอบคําถามกระจายเกือบทุกประเด็น เช่น ปัญหาการขอและต่อวีซ่า 
(VISA) ให้นักศึกษา  หาสถานประกอบการในต่างประเทศได้น้อยมาก นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางาน มีปัญหาในการดูแล
นักศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีข้อแตกต่างบางประเด็นท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนจํานวนร้อยละ 14.29 - 23.81 ระบุว่าเป็นปัญหา แต่สถาบันอุดมศึกษาไทยไม่ระบุปัญหานี้คือ 
นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) สถานประกอบการในต่างประเทศ
ปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา และ งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 4-66 

ตารางท่ี 4-66 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ           
3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสห

กิจศึกษานานาชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
1 ปัญหาการขอและต่อ VISA ให้นักศึกษา 5 41.67 5 23.81 
2 หาสถานประกอบการในต่างประเทศได้น้อยมาก 3 25.00 7 33.33 
3 นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3 25.00 7 33.33 
4 ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 4 33.33 4 19.05 
5 ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางาน 4 33.33 4 19.05 
6 มีปัญหาในการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ 3 25.00 5 23.81 
7 นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 1 8.33 4 19.05 

8 
นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ  
(Survival Skill) 

0 0.00 5 23.81 

9 ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นดําเนินการอย่างไร 1 8.33 4 19.05 
10 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาไม่เพียงพอ 1 8.33 4 19.05 

11 สถานประกอบการในต่างประเทศปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา 0 0.00 5 23.81 

12 งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ 0 0.00 3 14.29 
13 ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 2 16.67 1 4.76 
14 นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ 1 8.33 0 0.00 
15 ไม่ระบุ 2 16.67 3 14.29 
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สําหรับปัญหาและอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มในการรับนักศึกษา
มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 3 อันดับแรกนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 
33.33 – 41.67 ให้ความสําคัญกับ การท่ีนักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ หาสถาน
ประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษานานาชาติได้น้อยมาก และ นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ความสําคัญในปัญหา 3 อันดับแรกตามลําดับ 
คือ หาสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษานานาชาติได้น้อยมาก (จํานวนร้อยละ 47.62) 
นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ (จํานวนร้อยละ 38.10) ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 
(จํานวนร้อยละ 28.57) ประเด็นแตกต่างท่ีสถาบันอุดมศึกษาในไทยระบุว่าเป็นปัญหาคือ ปัญหาการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนไม่ระบุว่าเป็นปัญหา ในทาง
กลับกัน สถาบันอุดมศึกษาในไทยไม่ระบุว่าเป็นปัญหาคือ นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ (Survival Skill) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนระบุว่าเป็นปัญหา 
ดังแสดงในตารางท่ี 4-67 

ตารางท่ี 4-67 ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมาปฏิบัติงาน          
3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษา 

สหกิจศึกษานานาชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 
หาสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษา
นานาชาติได้น้อยมาก 

4 33.33 10 47.62 

2 นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 2 16.67 8 38.10 
3 นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5 41.67 5 23.81 

4 ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 2 16.67 6 28.57 

5 นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4 33.33 4 19.05 

6 ปัญหาการต่อ VISA ให้นักศึกษา 2 16.67 3 14.29 

7 
นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
(Survival Skill) 

0 0.00 3 14.29 

8 งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ 1 8.33 1 4.76 
9 ปัญหาการดูแลนักศึกษาต่างชาติ 2 16.67 0 0.00 
10 สถานประกอบการปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา 0 0.00 1 4.76 
11 ไม่ระบุ 4 33.33 5 23.81 
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4.2.10 ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ          
ประสบความสําเร็จ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มให้ความเห็นถึงปัจจัยและองค์ประกอบ 3 อันดับ
แรก ท่ีผลักดันให้การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติประสบความสําเร็จท่ีแตกต่างกัน โดย
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความเห็นว่าข้ึนอยู่กับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการมากท่ีสุด (จํานวนร้อยละ 58.33) รองลงมาสถาบัน 
อุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 33.33 เห็นว่าควรมีงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม ควรมีกฎหมาย
แรงงานระหว่างประเทศท่ีเหมาะสมและมีเครือข่ายหรือช่องทางในการประสานสถานประกอบการ
ต่างประเทศท่ีกว้างขวาง ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 47.62 
เห็นว่าควรมีงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมและมีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 
รองลงมาสถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 28.57 เห็นว่า ควรมีการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ และมีสถาบันพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ  ดังแสดงใน 
ตารางท่ี 4-68 

 

ตารางท่ี 4-68 ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ     
ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ปัจจัยและองค์ประกอบ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 
1 งบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 4 33.33 10 47.62 

2 
การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการ 

7 58.33 6 28.57 

3 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 1 8.33 10 47.62 
4 สถาบันพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ 1 8.33 6 28.57 
5 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 4 33.33 3 14.29 

6 
ความสามารถและทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ของนักศึกษา 

2 16.67 4 19.05 

7 
เครือข่ายหรือช่องทางในการประสานสถาน
ประกอบการต่างประเทศท่ีกว้างขวาง 

4 33.33 3 14.29 

8 กระบวนการขอ VISA และใบอนุญาตทํางานท่ีสะดวก 3 25.00 3 14.29 
9 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 1 8.33 3 14.29 
10 ศักยภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 1 8.33 2 9.52 

11 
การวางแผนการดูแลและนิเทศงานนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1 8.33 3 14.29 

12 ไม่ระบุ 2 16.67 5 23.81 
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4.3 การจัดประสบการณ์วิชาชีพอ่ืนๆ ภายในประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ คณะวิจัยได้รับแบบสอบถามชุด  
ท่ี 2 การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากสหกิจศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 64 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
จํานวน 20 แห่ง ในจํานวนนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีจัดท้ังสหกิจศึกษาและจัด
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืน จํานวน 37 แห่ง ประเทศในกลุ่มอาเซียน จํานวน 8
แห่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.3.1 รูปแบบการบริหารการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา  

จากการสํารวจหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดประสบการณ์วิชาชีพพบว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจากจํานวน 28 แห่ง (ร้อยละ43.75) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะวิชา ภาควิชา และสาขาวิชา รองลงมาสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 13 แห่ง (ร้อยละ 20.31) ให้อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น สํานักงานการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 9.38) ให้หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษาดูแล ซ่ึงอาจเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการ
ทํางาน ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา และงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 
แห่ง (ร้อยละ 3.13) ได้จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะ คือ ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษาและส่วนจัดหางานและ
ฝึกงานของนักศึกษา มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 15 แห่ง (ร้อยละ 23.44) ไม่ระบุข้อมูลนี้   

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน จากสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 20 
แห่งท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 30.00) ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะวิชา ภาควิชา หรือ สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 30.00) 
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสนับสนุน เช่น Student Affairs and Services Office, 
Academic Affair และ Department of Education Development and Quality Assurance 
นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 20.00) ได้จัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 
เช่น Industrial Training special Unit, Unit of Teaching Practice และ Continuing 
Education Center เป็นต้น มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 4 แห่ง  ไม่ระบุข้อมูลนี้   

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่มีชื่อเรียกการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาว่าการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากท่ีสุด ส่วนสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ในประเทศกลุ่มอาเซียนเรียกชื่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพแตกต่างกัน เช่น Internship, 
Practicum, On the Job Training และ Industrial Training เป็นต้น  
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สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 53 แห่งมีจํานวนนักศึกษาท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในประเทศส่วนใหญ่ไม่เกิน 500 คนต่อปี และมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 - 3 
แห่ง ท่ีมีนักศึกษาอยู่ระหว่าง 2,501 - 5,000 คน/ปี เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนจํานวน 14 แห่งมีข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศส่วนใหญ่ไม่เกิน 
1,000 คน/ปี  มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 1 - 2 แห่ง ท่ีมีนักศึกษาอยู่ระหว่าง 2,501 - 5,000 คน/ปี 
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ง ตารางท่ี 1 

4.3.2 กระบวนการในการจัดประสบการณ์วิชาชีพ 
4.3.2.1 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

ก่อนส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาจากท้ัง
สองกลุ่มส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (ร้อยละ 85 - 92) มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีไม่มี
การเตรียมความพร้อม (ร้อยละ 7 - 10) ดังแสดงในตารางท่ี 4-69 ส่วนรูปแบบการเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มจัดเป็นรายวิชามากท่ีสุด (ร้อยละ 53 - 65) 
รองลงมาเป็นการอบรมหลักสูตรพิเศษ (ร้อยละ 25 - 35) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน
ร้อยละ 17.19 จัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาโดยมีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนจัดให้สถานประกอบการฝึกนักศึกษาให้ในช่วงสั้นๆ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังแสดง
ในตารางท่ี 4-70 

ตารางท่ี 4-69 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี การเตรียมความพร้อม 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 59 92.19 17 85.00 

2 ไม่มี 5 7.81 2 10.00 
3 ไม่ระบุ 0 0.00 1 5.00 

 
รวม 64 100.00 20 100.00 
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ตารางท่ี 4-70 รูปแบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี รูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 เป็นรายวิชา 34 53.13 13 65.00 

2 อบรมหลักสูตรพิเศษ 23 35.94 5 25.00 

3 อ่ืน ๆ ได้แก่     
 3.1 ปฐมนิเทศ 11 17.19 0 0.00 

 
3.2 ประชุมชี้แจงมีคู่มือการฝึกงานและมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้การช่วยเหลือ 

1 1.56 0 0.00 

 3.3 เรียนผ่านเว็บไซต์ 1 1.56 0 0.00 

 
3.4 ให้สถานประกอบการฝึกให้ในช่วงสั้นๆ 
ก่อนการปฏิบัติงาน 

0 0.00 1 5.00 

4 ไม่ระบุ 6 9.38 2 10.00 

4.3.2.2 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 
เม่ือนักศึกษาต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยจํานวนร้อยละ 73.44 ระบุว่างานท่ีนักศึกษาปฏิบัติควรเป็นงานโครงงานตรงตามสาขา
วิชาชีพ และจํานวนร้อยละ 48.44 ระบุว่าควรเป็นงานประจําตรงตามสาขาวิชาชีพ ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนร้อยละ 90.00 ระบุว่าลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติควร
เป็นงานประจําตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา รองลงมาจํานวนร้อยละ 65.00 ระบุว่าเป็นงาน
โครงงานตรงตามสาขาวิชาชีพ ดังแสดงในตารางท่ี 4-71 

ตารางท่ี 4-71 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

ท่ี ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 งานโครงงานตรงตามสาขาวิชาชีพ 47 73.44 13 65.00 
2 งานประจําตรงตามสาขาวิชาชีพ 31 48.44 18 90.00 
3 ไม่จํากัดทํางานอะไรก็ได้ 11 17.19 3 15.00 
4 ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 
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4.3.2.3 การนิเทศงานนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ 

(มากกว่าร้อยละ 90) มีการนิเทศงานนักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีเพียงส่วน
น้อย (ร้อยละ 4.76) ท่ีไม่มีการนิเทศงานนักศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 4-72 สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยจํานวนร้อยละ 76.56 ส่งคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีไปนิ เทศมากท่ีสุด จํานวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดให้มีการนิเทศงานมากกว่าหนึ่งครั้งและนิเทศเพียงครั้งเดียวมีจํานวนใกล้เคียง
กัน ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนร้อยละ 90.00 จัดให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีไป
นิเทศมากท่ีสุด โดยสถาบันอุดมศึกษาจํานวนร้อยละ 45.00 จัดให้มีการนิเทศมากกว่าหนึ่งครั้งและ
จํานวนร้อยละ 50.00 จัดให้มีการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ดังแสดงในตารางท่ี 4-73 

ตารางท่ี 4-72 การนิเทศงานนักศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี การนิเทศงานนักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 62 96.88 18 90.00 

2 ไม่มี 2 3.13 2 10.00 

 
รวม 64 100.00 20 100.00 

ตารางท่ี 4-73 วิธีการนิเทศงานนักศึกษาภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการนิเทศงานนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ส่งคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีไปนิเทศงาน 49 76.56 18 90.00 

2 นิเทศงานมากกว่า 1 ครั้ง 31 48.44 9 45.00 

3 นิเทศงาน 1 ครั้ง 28 43.75 1 5.00 

4 นิเทศงานผ่าน ICT 4 6.25 10 50.00 

5 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 5.1 นิเทศด้วยโทรศัพท์ 2 3.13 0 0.00 

 5.2 ส่งเฉพาะอาจารย์ไปนิเทศงาน 2 3.13 0 0.00 

 5.3 นิเทศโดยใช้คู่มือ 1 1.56 0 0.00 

6 ไม่ระบุ 4 6.25 2 10.00 
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4.3.2.4 การติดตามและดูแลนักศึกษา 
ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ท้ั ง

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่จํานวนร้อยละ 85 – 96 จัดให้มี
การติดตามดูแลนักศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อย
ละ 92.19 และ 75.00 ตามลําดับ ติดตามนักศึกษาด้วยการโทรศัพท์ รองลงมาเป็นการติดตามโดยใช้
อีเมล์ (E-mail) (ร้อยละ 45.31 และ 60.00 ตามลําดับ) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) (ร้อยละ 35) และอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4-74 และตารางท่ี 4-75 

ตารางท่ี 4-74 การติดตามและดูแลนักศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี การติดตามดูแลนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 62 96.88 17 85.00 
2 ไม่มี 2 3.13 3 15.00 

 
รวม 64 100.00 20 100.00 

ตารางท่ี 4-75 วิธีการติดตามดูแลนักศึกษาภายในประเทศ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการติดตามดูแลนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 โทรศัพท์ 59 92.19 15 75.00 
2 อีเมล์ (E-mail) 29 45.31 12 60.00 
3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 23 35.94 7 35.00 
4 กระดานข่าว (Bulletin Board) 0 0.00 3 15.00 
5 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

5.1 พบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 4 6.25 3 15.00 
5.2 นัดพบนักศึกษาเป็นกลุ่ม 1 1.56 0 0.00 
5.3 ใช้บทเรียนออนไลน์ 1 1.56 0 0.00 
5.4 ใช้เครือข่ายรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 1 1.56 0 0.00 
5.5 ข้อความสั้น (SMS) 0 0.00 1 5.00 
5.6 ให้นักศึกษารายงานเม่ือพบสิ่งผิดปกติ 0 0.00 1 5.00 

6 ไม่ระบุ 3 4.69 3 15.00 
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4.3.2.5 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 67.19 มีการประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียนจํานวนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นท่ีมีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-76 

ตารางท่ี 4-76 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาภายในประเทศ 

ท่ี การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 43 67.19 10 50.00 

2 ไม่มี 20 31.25 10 50.00 

3 ไม่ระบุ 1 1.56 0 0.00 

 
รวม 64 100.00 20 100.00 

 
 
4.3.2.6 การประเมินผลรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไปในทิศทางเดียวกันคือการให้ระดับคะแนน A-F มากท่ีสุด (ประมาณร้อยละ 55 - 58) 
รองลงมาประเมินเป็นระดับคะแนน S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) (ประมาณร้อยละ 
35 - 39) ดังแสดงในตารางท่ี 4-77 
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ตารางท่ี 4-77 การประเมินผลการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี การประเมินผลการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ระดับคะแนน A-F 37 57.81 11 55.00 

2 
ระดับคะแนน S (Satisfactory) หรือ  
U (Unsatisfactory) 

25 39.06 7 35.00 

3 อ่ืน ๆ ได้แก่ 
    

 

3.1 PD ผ่านยอดเยี่ยม P ผ่าน NP ไม่ผ่าน 1 1.56 0 0.00 

3.2 การฝึกงาน เป็น S,U โครงงาน เป็น A-F 1 1.56 0 0.00 

3.3 G (Good) และ P (Pass) 1 1.56 0 0.00 
3.4 ระดับคะแนนท่ีเป็นตัวเลข  
(Numerical Grade) 

0 0.00 1 5.00 

3.5 เกียรติบัตร (Certificates of 
Recognition/Appreciations) 

0 0.00 1 5.00 

3.6 ให้ข้อเสนอแนะตามศักยภาพของนักศึกษา 
(Descriptive Comments in Their 
Performance) 

0 0.00 1 5.00 

4 ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 
 

4.3.3 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนใช้ช่องทางในการ

เข้าถึงสถานประกอบการ 5 อันดับแรก (ร้อยละ 70 – 81) คือการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทาง
ไปรษณีย์ การเข้าพบสถานประกอบการโดยตรง การใช้เครือข่ายศิษย์เก่า/บัณฑิต ติดต่อทาง
โทรศัพท์/โทรสาร และการใช้เครือข่ายคณาจารย์ โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้วิธีการเข้า
พบสถานประกอบการโดยตรงมากท่ีสุด (ร้อยละ 81.25) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนใช้ช่องทาง 2 อันดับแรกเป็น การติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) และการส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ทางไปรษณีย์ (ร้อยละ 75.00 และ 70.00 ตามลําดับ) นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จํานวนร้อยละ 45 – 60 จะใช้วิธีการเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เช่น เข้าพบสถาน
ประกอบการโดยตรง ใช้เครือข่ายศิษย์เก่า/บัณฑิต ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และใช้เครือข่าย
คณาจารย์ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-78 นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ร้อยละ 50 ได้ใช้วิธีการเป็นสมาชิกในองค์กรภายนอก/สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสถาน
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ประกอบการเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยร้อยละ 9.38 ให้นักศึกษาเป็นผู้หาแหล่งฝึกด้วยตัวเอง ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนไม่ให้นักศึกษาเป็นผู้หาแหล่งฝึกด้วยตัวเอง  และใช้วิธีการติดต่อทางอีเมล์    (E-mail) 
และการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ตารางท่ี 4-78 ช่องทางในการเข้าถึงสถานประกอบการภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ช่องทางในการเข้าถึงสถานประกอบการ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์ 49 76.56 14 70.00 
2 เข้าพบสถานประกอบการโดยตรง 52 81.25 9 45.00 
3 ใช้เครือข่ายศิษย์เก่า/บัณฑิต 48 75.00 11 55.00 
4 ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร 45 70.31 13 65.00 

5 ใช้เครือข่ายคณาจารย์ 45 70.31 12 60.00 
6 ใช้เครือข่ายคณาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ 33 51.56 7 35.00 
7 ติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) 22 34.38 15 75.00 

8 
เป็นสมาชิกในองค์กรภายนอก/สมาคมวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ 

16 25.00 10 50.00 

9 ใช้เครือข่ายองค์กรการกุศล 2 3.13 2 10.00 
10 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
10.1 นักศึกษาเป็นผู้หาแหล่งฝึกด้วยตัวเอง 6 9.38 0 0.00 
10.2 จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 0 0.00 1 5.00 

11 ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 

 
ในการสอบถามระดับความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการในการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน
มากกว่าครึ่งตอบว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ข้อมูลค่อนข้าง
กระจายมีตั้งแต่น้อยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.00) และระดับ
มาก (ร้อยละ 30.00) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4-79 
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ตารางท่ี 4-79 ระดับความร่วมมือหรือความสัมพันธ์กับสถานประกอบการภายในประเทศ 

ท่ี 
ระดับความร่วมมือ/ความสัมพันธ์ 

กับสถานประกอบการ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 น้อยท่ีสุด 0 0.00 1 5.00 
2 น้อย 0 0.00 0 0.00 
3 ปานกลาง 19 29.69 7 35.00 
4 มาก 33 51.56 6 30.00 
5 มากท่ีสุด 10 15.63 4 20.00 
6 ไม่ระบุ 2 3.13 2 10.00 

รวม 64 100.00 20 100.00 
 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนถึงร้อยละ 79.69 ระบุว่าการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาทําให้มีความร่วมมือในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ กับสถานประกอบการ
มากข้ึน ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนระบุการดําเนินงานต่อยอดกับสถาน
ประกอบการสามอันดับแรกใกล้เคียงกันคือ ทําให้มีความร่วมมือในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ กับสถาน
ประกอบการมากข้ึน (ร้อยละ 60.00) มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน (ร้อยละ 50.00) และ มี
ความร่วมมือในการทํางานวิจัยมากข้ึน (ร้อยละ 40.00) ดังแสดงในตารางท่ี 4-80 
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ตารางท่ี 4-80 การดําเนินงานต่อยอดกับสถานประกอบการภายในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ลักษณะความร่วมมือต่อยอดท่ีดําเนินการร่วมกับ 

สถานประกอบการ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มีความร่วมมือในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ มากข้ึน 51 79.69 12 60.00 
2 มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน 23 35.94 10 50.00 
3 มีความร่วมมือในการทํางานวิจัยมากข้ึน 13 20.31 8 40.00 
4 อ่ืน ๆ ได้แก่ 

    

 

4.1 เชิญบุคลากรจากสถานประกอบมาบรรยายพิเศษ
และทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
วิชากับแหล่งฝึก 

1 1.56 0 0.00 

4.2 มีการจ้างงานนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ 1 1.56 0 0.00 
4.3 มีความร่วมมือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road 
Show) ในสถาบัน 

1 1.56 0 0.00 

4.4 จัดนิทรรศการทางวิชาการร่วมกัน 0 0.00 1 5.00 
4.5 จัดอบรมท้ังในและนอกสถานท่ีร่วมกัน 0 0.00 1 5.00 

5 ไม่ระบุ 2 3.13 3 15.00 

 
4.3.4 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าประโยชน์การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 3 อันดับแรก คือ การได้รับ
ประสบการณ์วิชาชีพ (ร้อยละ 96.88 และ 85.00 ตามลําดับ) การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (ร้อยละ 84.38 
และ 70.00 ตามลําดับ) ได้รับการเสนองานก่อนจบการศึกษา (ร้อยละ 53.13 และ 60.00 ตามลําดับ) 
และอันดับสี่คือนักศึกษาได้รับค่าตอบแทน (ร้อยละ 36) นอกจากนี้แต่ละแห่งยังเห็นว่านักศึกษาได้
ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพและความประพฤติท่ี
เหมาะกับวัยทํางาน ได้งานหลังสําเร็จการศึกษา สามารถเป็นผู้จัดโครงการและผู้วิจัยได้ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพ่ิมทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีนักศึกษาไม่ได้รับจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้รับหน่วยกิตเพ่ิมข้ึนในหลักสูตร และนักศึกษามีทัศนคติและแรงจูงใจมาก
ข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 4-81 
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ตารางท่ี 4-81 ประโยชน์ต่อนักศึกษาภายในประเทศ 3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ได้รับประสบการณ์วิชาชีพ 62 96.88 17 85.00 
2 การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 54 84.38 14 70.00 
3 ได้รับการเสนองานก่อนจบการศึกษา 34 53.13 12 60.00 
4 ได้ค่าตอบแทน 24 37.50 7 35.00 
5 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 

5.1 พัฒนาบุคลิกภาพความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพ
และความประพฤติท่ีเหมาะกับวัยทํางาน 

1 1.56 0 0.00 

5.2 ได้งานหลังสําเร็จการศึกษา 1 1.56 0 0.00 
5.3 สามารถเป็นผู้จัดโครงการและผู้วิจัยได้ 1 1.56 0 0.00 
5.4 ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพท่ีนักศึกษาไม่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1 1.56 1 5.00 

5.5 ได้รับหน่วยกิตเพ่ิมข้ึนในหลักสูตร 0 0.00 1 5.00 
5.6 นักศึกษามีทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน 0 0.00 1 5.00 

6 ไม่ระบุ 1 1.56 3 15.00 
 

4.3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนครึ่งหนึ่งระบุปัญหาและอุปสรรคมาก

ท่ีสุด 4 อันดับแรกในการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา คือการขาดความชัดเจนเก่ียวกับ
นโยบาย ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
แนวคิด และขาดการวางแผนเพ่ือรองรับการดําเนินงานภายในสถาบันการศึกษา ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 60.00 ระบุปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือ
ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน และจํานวนร้อยละ 30 – 40 ระบุปัญหาอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และขาดแนวทางและวิธีการในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา (ร้อยละ 27.38) ดังแสดงในตารางท่ี 4-82 
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ตารางท่ี 4-82 ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่
นักศึกษาภายในประเทศ 5 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดประสบการณ์

วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ขาดความชัดเจนเก่ียวกับนโยบาย 36 56.25 8 40.00 
2 ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน 30 46.88 12 60.00 
3 ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิด 32 50.00 8 40.00 

4 
ขาดการวางแผนเพ่ือรองรับการดําเนินงานภายใน
สถาบันการศึกษา 

32 50.00 6 30.00 

5 
ขาดแนวทางและวิธีการในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 

17 26.56 6 30.00 

6 ไม่ระบุ 9 14.06 2 10.00 
 
4.4 การจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

4.4.1 รูปแบบการบริหารการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
สําหรับนโยบายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดประสบการณ์

วิชาชีพนานาชาตินั้น พบว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีนโยบายในการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติจํานวน 8 แห่ง (ร้อยละ 12.50) จากจํานวนท้ังหมด 64 แห่งท่ีตอบแบบสอบถาม และ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 10 แห่ง (ร้อยละ 50) จากจํานวนท้ังหมด 20 แห่งท่ี
ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางท่ี 4-83 ข้อมูลท่ีจะนําเสนอต่อไปนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 8 แห่ง และประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 10 แห่ง รวม 
18 แห่ง สําหรับรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติแสดง
ในภาคผนวก จ ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 4-83 นโยบายในการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

ท่ี 
นโยบายการจัดประสบการณ์วิชาชีพ

นานาชาต ิ

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มีนโยบาย 8 12.50 10 50.00 

2 ไม่มี 56 87.50 10 50.00 

 
รวม 64 100.00 20 100.00 
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ในประเทศไทยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการการจัดประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษาไม่มีชื่อเรียก เนื่องจากส่วนใหญ่ให้คณะวิชารับผิดชอบ สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเรียกชื่อตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น International 
Relation Office หรือ College Coordinator เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีภารกิจท่ีเหมือนกันมากหลายภารกิจ เช่น การเตรียมความพร้อมนักศึกษานานาชาติ (ร้อย
ละ 75.00 และ 80.00 ตามลําดับ) และการนิเทศหรือติดตามดูแลนักศึกษานานาชาติ (ร้อยละ 75.00 
และ 60.00 ตามลําดับ) แต่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจะเน้นภารกิจการสร้างเครือข่าย
จัดหางานนานาชาติ (ร้อยละ 80.00) มากกว่าประเทศไทย (ร้อยละ 25.00) นอกจากนี้ท้ังสองกลุ่มยัง
มีภารกิจการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศนานาชาติ และจัดต้ังตัวแทนในต่างประเทศเพ่ือนิเทศงานและ
ติดตามดูแลนักศึกษานานาชาติด้วย ดังแสดงในตารางท่ี 4-84 

ตารางท่ี 4-84 ภารกิจของหน่วยจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ภารกิจของหน่วยงาน 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 เตรียมความพร้อมนักศึกษานานาชาติ 6 75.00 8 80.00 
2 นิเทศงาน/ติดตามดูแลนักศึกษานานาชาติ 6 75.00 6 60.00 
3 สร้างเครือข่ายจัดหางานนานาชาติ 2 25.00 8 80.00 
4 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศนานาชาติ 4 50.00 4 40.00 

5 
จัดต้ังตัวแทนในต่างประเทศเพ่ือนิเทศงานและ
ติดตามดูแลนักศึกษานานาชาติ 

2 25.00 4 40.00 

6 ไม่ระบุ 2 25.00 1 10.00 
 

 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนมีความเห็นท่ีแตกต่าง

กันเก่ียวกับปัจจัยท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรจัดเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเห็นว่าปัจจัยท่ีสนับสนุนคือ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศ
สัมพันธ์มากท่ีสุด (ร้อยละ 87.50) รองลงมาคือจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน (ร้อยละ 
62.50) และสร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ร้อยละ 50.00)  ในขณะ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเห็นว่าปัจจัยท่ีสนับสนุนคือ ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้
เพ่ิมเติม (ร้อยละ 80.00) รองลงมาเป็นการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 70.00) 
การจัดสถานท่ีเป็นสัดส่วนและพอเหมาะ (ร้อยละ 60.00) และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ (ร้อยละ 
50.00) นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนหนึ่ง (ร้อยละ 10.00) ได้รับการ
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สนับสนุนทางการเงินจากผู้ปกครอง การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) และการส่งเสริมสมาคม
ศิษย์เก่าในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ ดังแสดงในตารางท่ี 4-85 

 
ตารางท่ี 4-85 ปัจจัยท่ีสถาบันการศึกษาจัดเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน 
การจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ปัจจัย 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 7 87.50 5 50.00 
2 สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 37.50 7 70.00 
3 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม 2 25.00 8 80.00 
4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 5 62.50 4 40.00 
5 จัดสถานท่ีเป็นสัดส่วนและพอเหมาะ 2 25.00 6 60.00 

6 
สร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 

4 50.00 4 40.00 

7 ค่าอ่ืน ๆ ได้แก่ 
    

 

7.1 ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนทาง
การเงิน 

0 0.00 1 10.00 

7.2 สนับสนุนในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 0 0.00 1 10.00 

7.3 ส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่า 0 0.00 1 10.00 

8 ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 

 
4.4.2 งบประมาณในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติให้กับนักศึกษาจากแหล่งต่างๆ แตกต่างกัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ไ ด้รับงบประมาณจากค่าหน่วยกิต จากหน่วยงานภายนอกและจากเ งินสมทบของ
สถาบันการศึกษา (ร้อยละ 37.50, 25.00 และ 25.00 ตามลําดับ) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนได้รับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ในจํานวนท่ีใกล้เคียงกัน โดยได้รับงบประมาณ
จากเงินสมทบของสถาบันการศึกษา จากค่าหน่วยกิตและจากหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 70.00, 
50.00 และ 50.00 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 4-86 
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ตารางท่ี 4-86 การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อการดําเนินงานจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี แหล่งงบประมาณ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จากสถาบันการศึกษา 
    

 
1.1 จากค่าหน่วยกิต 3 37.50 5 50.00 

 
1.2 จากเงินสมทบของสถาบันการศึกษา 2 25.00 7 70.00 

2 จากหน่วยงานภายนอก 2 25.00 5 50.00 

3 ไม่ระบุ 2 25.00 2 20.00 

 

4.4.2.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 
62.50) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
ในทางกลับกัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 60.00) มี
งบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 4-87 โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
หากสนับสนุนจะสนับสนุนเฉพาะค่าเบ้ียเลี้ยง สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน
ร้อยละ 40 สนับสนุนท้ังค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเดินทาง และอ่ืนๆ อีก เช่น บางแห่งสนับสนุนค่าท่ีพัก ค่า
จัดเตรียมวีซ่า (VISA) และหนังสือเดินทาง (Passport) นอกจากนี้ยังมีมีกองทุนให้นักศึกษากู้ยืม และ
ให้สถานประกอบการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นดังแสดงในตารางท่ี 4-88 โดยมี
ข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนมากถึงร้อยละ 87.50 ไม่ตอบคําถามเรื่อง
งบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
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ตารางท่ี 4-87 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

ท่ี 
การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ

นักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 1 12.50 6 60.00 
2 ไม่มี 5 62.50 4 40.00 
3 ไม่ระบุ 2 25.00 0 0.00 
 รวม 8 100.00 10 100.00 

 

ตารางท่ี 4-88 รายละเอียดการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษา

ท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 1 12.50 4 40.00 

2 ค่าเดินทาง 0 0.00 4 40.00 
3 อ่ืน ๆ ได้แก่ 

    

 

3.1 ค่าท่ีพัก 0 0.00 1 10.00 
3.2 ค่าจัดเตรียมวีซ่า (VISA) และ 
หนังสือเดินทาง (Passport) 

0 0.00 1 10.00 

3.3 มีกองทุนให้นักศึกษากู้ยืม 0 0.00 1 10.00 
3.4 ให้สถานประกอบการสนับสนุนค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น 

0 0.00 1 10.00 

4 ไม่ระบุ 7 87.50 4 40.00 
 
 
 
 
 
 



 115

4.4.2.2 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจํานวนร้อยละ 62 – 70 ระบุเหมือนกันว่า
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4- 89 โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนหนึ่งแห่งให้การสนับสนุนค่าท่ีพัก
และท้ังค่าท่ีพักและค่าเดินทางในประเทศ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน 2 
แห่ง ให้การสนับสนุนค่าเดินทางและเบ้ียเลี้ยง ดังแสดงในตารางท่ี 4-90 โดยมีข้อสังเกตว่า
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจํานวนมากถึงร้อยละ 70 - 75 ไม่ตอบคําถามเรื่องการสนับสนุน
งบประมาณให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศ 

ตารางท่ี 4-89 การสนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในประเทศ 

ท่ี 
การสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่นักศึกษา
ต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มี 2 25.00 3 30.00 

2 ไม่มี 5 62.50 7 70.00 

3 ไม่ระบุ 1 12.50 0 0.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 

ตารางท่ี 4-90 รายละเอียดการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ

นักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงาน 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ค่าเดินทาง 0 0.00 2 20.00 

2 ค่าเบ้ียเลี้ยง 0 0.00 2 20.00 

3 ค่าอ่ืน ๆ ได้แก่ 
    

 

3.1 ค่าท่ีพัก 1 12.50 0 0.00 

3.2 ท้ังค่าท่ีพักและค่าเดินทางในประเทศ 1 12.50 0 0.00 
3.3 ให้นักศึกษาได้กู้ยืมจากกองทุนท่ี
เก่ียวข้อง 

0 0.00 1 10.00 

4 ไม่ระบุ 6 75.00 7 70.00 
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4.4.3 ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนมีประสบการณ์ใน

การจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษาอยู่ระหว่าง 1-11 ปี โดยสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย 1 แห่ง มีประสบการณ์การจัดนานท่ีสุด 10 ปี คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและในประเทศกลุ่มอาเซียน 1 แห่ง มีประสบการณ์การจัดนานท่ีสุด 11 
ปีคือ มหาวิทยาลัยศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ (ร่างกุ้ง) (National University of Arts and Culture 
(Yangon)) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ารายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 4-4 

 

 
ภาพท่ี 4-4 กราฟแสดงประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 

 
4.4.3.1 จํานวนนักศึกษาท่ีผ่านการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

ตั้งแต่เริ่มต้น 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีจํานวนนักศึกษาท่ีผ่านการเ พ่ิม

ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศต้ังแต่ เริ่ ม ต้นอยู่ ในระดับสิบ ถึงร้อยคนเท่านั้ น  โดย
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 1 แห่ง ท่ีมีจํานวนนักศึกษาผ่านการเพ่ิมประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศมากท่ีสุด 100 คน สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมี
สถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง ท่ีมีจํานวนนักศึกษาผ่านการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศมาก
ท่ีสุด 260 คน คือ มหาวิทยาลัยมูหมัดดิยาดฮ์มาลังจ์ (University of Muhammadiyah Malang) 
ประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 4-5 อย่างไรก็ตาม มีสถาบันอุดมศึกษาจาก
ประเทศไทยจํานวนร้อยละ 15 และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อยละ 50 ไม่
ตอบคําถามข้อนี้  
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ภาพท่ี 4-5 กราฟแสดงจํานวนนักศึกษาท่ีผ่านการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ 

ในต่างประเทศตั้งแต่เริ่มต้น 
 
4.4.3.2 จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 25) ระบุว่ามี
เพียงสาขาวิชาเดียวท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา ส่วนสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนมีการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติกระจายต้ังแต่ 1 - 5 สาขาวิชา และมี 1 
แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมูหมัดดิยาดฮ์มาลังจ์ (University of Muhammadiyah Malang) ประเทศ
อินโดนีเซียจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติมากท่ีสุดถึง 34 สาขาวิชา โดยมีข้อสังเกตว่า 
สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มจํานวนประมาณร้อยละ 40 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 
4-91 

ตารางท่ี 4-91 จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาต ิ

ท่ี 
จํานวนสาขาวิชาท่ีจัด 

ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 1 สาขาวิชา 5 62.50 1 10.00 
2 2 สาขาวิชา 0 0.00 2 20.00 
3 5 สาขาวิชา 0 0.00 2 20.00 
4 34 สาขาวิชา 0 0.00 1 10.00 
5 ไม่ระบุ 3 37.50 4 40.00 

รวม 8 100.00 10 100.00 



 118

4.4.3.3 ภูมิภาคท่ีแลกเปล่ียนนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติในแต่ละปี 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติแต่

ละปีกระจายใน 4 ภูมิภาค คืออเมริกาเหนือยุโรปประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศในทวีปเอเชียและ
แปซิฟิกอ่ืนๆ แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคละตินอเมริกา (อเมริกากลางและใต้) และ
แอฟริกา  ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ัง 6 ภูมิภาค โดย
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 6 แห่ง แลกเปลี่ยนนักศึกษามากท่ีสุดกับประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิก
อ่ืนๆ รองลงมา 5 แห่ง แลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และอ่ืน ๆ ได้แก่ อเมริกาเหนือและละติน
อเมริกา (อเมริกากลางและใต้) ยุโรป และแอฟริกา ดังแสดงในตารางท่ี 4-92 ท้ังนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 
2550-2552 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศจีนมากท่ีสุด 59 คน 
และประเทศฮังการี่ 7 คน สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนได้แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
ประเทศสิงคโปร์มากท่ีสุด 208 คน รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา 47 คน และประเทศอ่ืนๆ 1-3 คน ได้แก่ 
ญ่ีปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และอินเดีย 

 
ตารางท่ี 4-92 ภูมิภาคท่ีแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติในแต่ละปี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ภูมิภาค 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 อเมริกาเหนือ 1 12.50 2 20.00 
2 ละตินอเมริกา (อเมริกากลางและใต้) 0 0.00 1 10.00 
3 ยุโรป 2 25.00 1 10.00 
4 แอฟริกา 0 0.00 1 10.00 
5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 2 25.00 5 50.00 
6 ประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกอ่ืนๆ 1 12.50 6 60.00 
7 ไม่ระบุ 3 37.50 3 30.00 
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4.4.4 ความต้องการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติใน
อนาคต 

4.4.4.1 จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา และประเทศท่ีต้องการส่งนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2558 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องการส่งนักศึกษานานาชาติในช่วง
ปีการศึกษา 2554 – 2558 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการระหว่างประเทศ และ
โรงแรมและการท่องเท่ียว โดยต้องการส่งไปปฏิบัติงานมากท่ีสุดในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 50 คน 
รองลงมาเป็นสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 40 คน และธุรกิจระหว่างประเทศ 35 คน เป็นต้น 
โดยต้องการแลกเปลี่ยนกับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น และประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนต้องการส่งนักศึกษานานาชาติในช่วงปี
การศึกษา 2554 – 2558 ในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สารสนเทศ 
การศึกษา เกษตรศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยสาขาวิชาท่ี
ต้องการส่งไปปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3,080 คน บริหารธุรกิจ 250 คน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 250 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 คน สังคมศาสตร์ 125 คน พยาบาล 
80 คน โดยต้องการส่งไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน และประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก รายละเอียดดังแสดงใน
ภาคผนวก จ ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 

4.4.4.2 จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา และประเทศท่ีต้องการรับนักศึกษามา
ปฏิบัติงานในประเทศในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2558 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีความต้องการรับนักศึกษามา
ปฏิบัติงานในประเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โดย
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องการรับนักศึกษานานาชาติในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2558 ใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยสาขาวิชาท่ีต้องการรับมาก
ท่ีสุดคือแพทยศาสตร์ 50 คน พยาบาลศาสตร์ 50 คน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 40 คน และ
กายภาพบําบัด 18 คน กับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย จีน เป็น
ต้น ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนต้องการรับนักศึกษานานาชาติในช่วงปีการศึกษา 
2554 – 2558 ในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ ภาษา การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น โดยสาขาวิชาท่ีต้องการส่งไปปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารธุรกิจ 2,960 คน ภาษาศาสตร์ 1,920 คน การศึกษา 960 คน ศาสน
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาละ 480 คน และพยาบาลศาสตร์ 40 คน โดย
ต้องการรับนักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียน และประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก รายละเอียดดังแสดงใน
ภาคผนวก จ ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 
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4.4.4.3 เง่ือนไขการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษา ท้ังสองกลุ่ ม มี เ ง่ื อนไขการรับนัก ศึกษาจาก
ต่างประเทศมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศใกล้เคียงกัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ต้องการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้ังแต่ 2 - 6 เดือน สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศกลุ่มอาเซียนต้องการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้ังแต่ 4 - 12 
เดือน และพบว่ามีถึง 3 แห่ง ท่ีต้องการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน 12 เดือน  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มระบุว่านักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต้องมีใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนระบุว่า
นักศึกษาท่ีมาปฏิบัติงานต้องขอวีซ่า (VISA) ประเภทต่างๆ เช่น วีซ่านักศึกษา (Student) วีซ่าเพ่ืองาน
สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Social VISA) วีซ่าอนุญาตฝึกงานและทํางานชั่วคราว (Trainee 
or Temporary Working Permit) และเจวันหรือคิวไอ (J-1 or QI) ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาท้ังสอง
กลุ่มได้ระบุว่าในการขอวีซ่าต้องมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการท่ีรับ
นักศึกษามาปฏิบัติงาน 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวน
รวม 10 แห่ง ระบุว่านักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 2 แห่ง ระบุว่านักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้
ภาษาไทยในกรณีท่ีมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 1 แห่ง ท่ี
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพข้ันตํ่า 200 USD/เดือน สําหรับประเทศกลุ่มอาเซียนมีถึง 5 แห่ง ท่ี
สนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ 150 - 500 USD/เดือน นอกจากนี้มีสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ในท้ังสอง
กลุ่มท่ียินดีจัดท่ีพักให้นักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมี 6 แห่ง ท่ีคิดค่าใช้จ่ายต้ังแต่ 30, 100 USD/
เดือน และยังไม่สามาระระบุจํานวนเงินได้ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-93 
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ตารางท่ี 4-93 เง่ือนไขการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี เง่ือนไข 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ระยะเวลาการทํางานไม่เกิน (เดือน) 
   2 เดือน 2 25.00 0 0.00 
   3 เดือน 2 25.00 0 0.00 
   4 เดือน 1 12.50 1 10.00 
   6 เดือน 1 12.50 2 20.00 
  12 เดือน 0 0.00 3 30.00 

2 ต้องมีใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) 2 25.00 5 50.00 
3 ประเภท VISA ท่ีต้องขอ 

Student 0 0.00 2 20.00 
Culture and Social 0 0.00 1 10.00 
Trainee or Temporary Working Permit 0 0.00 1 10.00 
J-I or QI 0 0.00 1 10.00 

4 การขอ VISA ต้องมีเอกสารรับรองจาก
สถาบันการศึกษาท่ีรับนักศึกษา 

5 62.50 7 70.00 

5 การขอ VISA ต้องมีเอกสารรับรองจาก 
สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษา 

4 50.00 7 70.00 

6 ภาษาท่ีต้องใช้ในการส่ือสาร 
   อังกฤษ 5 62.50 5 50.00 
   ไทย 2 25.00 0 0.00 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพข้ันต่ํา (USD/เดือน) 
   200 1 12.50 0 0.00 
   150 0 0.00 1 10.00 
   300 0 0.00 2 20.00 
   500 0 0.00 1 10.00 
   200-500 (ข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ี) 0 0.00 1 10.00 

8 สนับสนุนท่ีพัก 
    

  จัดท่ีพักให้โดยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3 37.50 4 40.00 
  จัดท่ีพักให้โดยโดยคิดค่าใช้จ่าย (USD/เดือน) 

    
       30 0 0.00 1 10.00 
      100 1 12.50 2 20.00 
      คิดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ระบุจํานวนเงิน 0 0.00 2 20.00 

9 ไม่ระบุ 2 25.00 1 10.00 
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4.4.5 กระบวนการในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้นักศึกษา 
4.4.5.1 การคัดเลือกนักศึกษาไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพนานาชาต ิ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนท้ัง 18 แห่ง 
(ร้อยละ 100) มีการคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติโดยท้ังสองกลุ่มมีเกณฑ์การ
คัดเลือกสอดคล้อง 3 อันดับแรก คือ การพิจารณาจากบุคลิกภาพมากท่ีสุด (ร้อยละ 75.00 และ 
100.00 ตามลําดับ) ทักษะภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 100.00 และ 70.00 ตามลําดับ) ผลการเรียน 
(ร้อยละ 75.00 และ 80.00 ตามลําดับ) และพิจารณาจากเกณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่สถานะทางการเงินการ
สนับสนุนจากครอบครัวทักษะความเป็นผู้นําและสังคม และการคิดเชิงบวก ดังแสดงในตารางท่ี 4-94 

ตาราง ท่ี  4 -94 เกณฑ์การคัด เ ลือกนั กศึกษา ไปเ พ่ิมประสบการณ์ วิชา ชีพต่ างประเทศ               
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี เกณฑ์การคัดเลือก 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 บุคลิกภาพ 6 75.00 10 100.00 
2 ทักษะภาษาต่างประเทศ 8 100.00 7 70.00 
3 ผลการเรียน 6 75.00 8 80.00 
4 อ่ืน ๆ ได้แก่ 

    

 

4.1 สถานะทางการเงิน 1 12.50 1 10.00 
4.2 การสนับสนุนจากครอบครัว 1 12.50 0 0.00 
4.3 ทักษะความเป็นผู้นําและสังคม 0 0.00 1 10.00 
4.4 การคิดเชิงบวก 0 0.00 1 10.00 

5 ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 
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4.4.5.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนร้อย
ละ 87.50 และ 100.00 ตามลําดับ มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส่งไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติ ดังแสดงในตารางท่ี 4-95 เนื้อหาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาส่วนใหญ่
ประกอบด้วยวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจในประเทศท่ีต้องไปปฏิบัติงาน (ร้อยละ 62.50 และ 
70.00 ตามลําดับ) ทักษะการนําเสนอการเขียนรายงานวิชาการและทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพ (ร้อย
ละ 50.00 และ 70.00 ตามลําดับ) และทักษะการดํารงชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) (ร้อยละ 
50.00 และ 60.00 ตามลําดับ) และอ่ืนๆ โดยมีข้อสังเกตว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
เน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะการแก้ปัญหา วัฒนธรรมองค์กร ทักษะการสมัครงาน และความ
ปลอดภัยในการทํางาน มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยดังแสดงในตารางท่ี 4-96 

ท้ังสองกลุ่มมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลากหลายโดย
ส่วนใหญ่เน้นการบรรยายและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 75.00 – 80.00) โดยมีข้อสังเกตว่า 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตมากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเน้นการพบปะ
แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์และการให้คําปรึกษาส่วนตัวมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน ดังแสดงในตารางท่ี 4-97 

ตารางท่ี 4-95 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ 

ท่ี การเตรียมความพร้อม 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 7 87.50 10 100.00 
2 ไม่มี 1 12.50 0 0.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 

 

 

 

 

 



 124

ตารางท่ี 4-96 เนื้อหาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ
ต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี เนื้อหา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
วัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจในประเทศท่ีต้องไป
ปฏิบัติงาน 

5 62.50 7 70.00 

2 ทักษะการนําเสนอ 4 50.00 7 70.00 
3 การเขียนรายงานวิชาการ 4 50.00 7 70.00 
4 ทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพ 5 62.50 6 60.00 
5 วัฒนธรรมองค์กร 3 37.50 7 70.00 

6 ทักษะการดํารงชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) 4 50.00 6 60.00 
7 ทักษะการแก้ปัญหา 2 25.00 7 70.00 
8 ความปลอดภัยในการทํางาน 3 37.50 5 50.00 
9 ทักษะการสมัครงาน 2 25.00 6 60.00 
10 การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 3 37.50 4 40.00 
11 หลักการบริหารงานคุณภาพ 2 25.00 3 30.00 

12 ไม่ระบุ 2 25.00 1 10.00 
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ตารางท่ี 4-97 รูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี รูปแบบ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 บรรยาย 6 75.00 8 80.00 

2 เรียนรู้ด้วยตนเอง 6 75.00 8 80.00 

3 การพบปะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ 7 87.50 6 60.00 

4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 62.50 8 80.00 

5 จัดปฐมนิเทศ 5 62.50 6 60.00 

6 ให้คําปรึกษาส่วนตัว 6 75.00 5 50.00 

7 สาธิต 2 25.00 6 60.00 

8 อ่ืน ๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์และการทดสอบ 0 0.00 1 10.00 

9 ไม่ระบุ 1 12.50 0 0.00 
 

4.4.5.3 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
สําหรับลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นานาชาตินั้นสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจํานวนร้อยละ 70.00 – 87.50 เน้นให้นักศึกษาได้ทํางาน
ประจําท่ีเน้นประสบการณ์ มากกว่างานโครงงาน ดังแสดงในตารางท่ี 4-98 

ตารางท่ี 4-98 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิ บัติ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ                
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ลักษณะงาน 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 งานโครงงาน 3 37.50 5 50.00 
2 งานประจําท่ีเน้นประสบการณ์ 7 87.50 7 70.00 
3 ไม่ระบุ 1 12.50 1 10.00 
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4.4.5.4 การนิเทศงานนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาต ิ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการนิเทศงานถึงร้อยละ 

90.00 เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยซ่ึงมีการนิเทศเพียงร้อยละ 50.00 เท่านั้น 
ดังแสดงในตารางท่ี 4-99 โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นผู้
นิเทศงานเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาจึงเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความ
ร่วมมือและตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา (ร้อยละ 25.00) แต่สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ให้สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือเป็นผู้นิเทศ (ร้อยละ 
60.00) รองลงมาเป็นคณาจารย์ประจําสาขาวิชา (ร้อยละ 50.00) นอกจากนี้ยังให้ตัวแทนใน
ต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศและเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
นานาชาติ (ร้อยละ 40.00) เป็นผู้นิเทศงาน ดังแสดงในตารางท่ี 4-100   โดยส่วนใหญ่จะมีการนิเทศ 
1-2 ครั้ง ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีวิธีการนิเทศงานท่ีหลากหลายโดยสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนร้อยละ 70.00 – 80.00 ใช้ (E-mail) และการเข้าพบ ณ สถานประกอบการ ซ่ึง
มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ร้อยละ 37.50 – 50.00) และวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การใช้
โทรศัพท์การสื่อสารทางไกล (Teleconference) และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ดังแสดงในตารางท่ี 4-101 
 
ตารางท่ี 4-99 การนิเทศงานนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

ท่ี การนิเทศงานนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 4 50.00 9 90.00 
2 ไม่มี 3 37.50 1 10.00 
3 ไม่ระบุ 1 12.50 0 0.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 
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ตารางท่ี 4-100 ผู้นิเทศงานนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ผู้นิเทศงาน 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 คณาจารย์ประจําสาขาวิชา 4 50.00 5 50.00 
2 สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 2 25.00 6 60.00 
3 ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา 2 25.00 4 40.00 
4 คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ 1 12.50 4 40.00 
5 เจ้าหน้าท่ีประสานงานนานาชาติ 0 0.00 4 40.00 
6 ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 1 12.50 1 10.00 
7 ไม่ระบุ 4 50.00 1 10.00 

ตารางท่ี 4-101 วิธีการนิเทศงานนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการนิเทศงานนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 อีเมล์ (E-mail) 4 50.00 8 80.00 
2 เข้าพบ ณ สถานประกอบการ 3 37.50 7 70.00 
3 โทรศัพท์ 2 25.00 4 40.00 
4 การสื่อสารทางไกล (Teleconference) 1 12.50 3 30.00 

5 
อ่ืน ๆ ได้แก่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network) 

1 12.50 2 20.00 

6 ไม่ระบุ 4 50.00 2 20.00 
 
4.4.5.5 การติดตามดูแลนักศึกษา 

จากข้อมูลพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนักในการติดตามดูแลนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่ม ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จํานวนร้อยละ 75.00 -80.00 มีการ
ติดตามดูแลนักศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 4-102 สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มใช้คณาจารย์ประจํา
สาขาวิชา (ร้อยละ 62.50 – 70.00) ติดตามดูแลนักศึกษา รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ท่ีให้ความร่วมมือ ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ีประสานงานนานาชาติ และ
ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ เป็นผู้ติดตามดูแลนักศึกษา นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนยังมอบหมายให้คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ และสถานทูตในต่างประเทศ เป็นผู้นิเทศ
แทนอีกด้วย ดังแสดงในตารางท่ี 4-103  
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ตารางท่ี 4-102 การติดตามดูแลนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

ท่ี การติดตามดูแลนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 มี 6 75.00 8 80.00 
2 ไม่มี 1 12.50 1 10.00 
3 ไม่ระบุ 1 12.50 1 10.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 

ตารางท่ี 4-103 ผู้ติดตามดูแลนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ผู้ติดตามดูแล 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 คณาจารย์ประจําสาขาวิชา 5 62.50 7 70.00 
2 สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 3 37.50 4 40.00 
3 ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา 2 25.00 3 30.00 
4 เจ้าหน้าท่ีประสานงานนานาชาติ 2 25.00 3 30.00 
5 คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ 0 0.00 3 30.00 
6 ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 1 12.50 1 10.00 
7 สถานทูตในต่างประเทศ 0 0.00 1 10.00 
8 ไม่ระบุ 2 25.00 2 20.00 

 

ส่วนวิธีการในการติดตามดูแลนักศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จากท้ัง
สองกลุ่มใช้ E-mail (ร้อยละ 75.00 - 80.00) โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 62.50 
และ 75.00 ใช้วิธีโทรศัพท์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ตามลําดับ ซ่ึงมากว่า
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (จํานวนร้อยละ 30.00 - 40.00)  อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่า
สังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 25.00 - 40.00 
ตามลําดับ ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-104 

เม่ือสอบถามถึงการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาตินั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนมี
การดําเนินการเรื่องนี้ถึงร้อยละ 50.00 และ 70.00 ตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ร้อยละ 25.00 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-105 
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ตารางท่ี 4-104 วิธีการติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี วิธีการติดตามดูแลนักศึกษา 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 E-mail 6 75.00 8 80.00 
2 โทรศัพท์ 5 62.50 4 40.00 
3 Social Network 6 75.00 3 30.00 
4 Bulletin Board 0 0.00 1 10.00 
5 อ่ืน ๆ ได้แก่ 

    
5.1 เข้าพบโดยตรง 1 12.50 0 0.00 
5.2 สไคป์ (Skype) 0 0.00 1 10.00 

6 ไม่ระบุ 2 25.00 4 40.00 
 
ตารางท่ี 4-105 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

ท่ี 
การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

ให้นักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มี 4 50.00 7 70.00 
2 ไม่มี 2 25.00 3 30.00 
3 ไม่ระบุ 2 25.00 0 0.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 

 
4.4.5.6 กิจกรรมหลังกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาต ิ

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจํานวนครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.00 - 
60.00) มีการจัดกิจกรรมหลังกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้กับนักศึกษา โดยมี
ข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 25.00 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 
4-106 

สําหรับกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ของตนเอง (Reflection) นั้น สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มจํานวนร้อยละ 25.00 – 30.00 
เท่านั้นท่ีมีการจัดกิจกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาจํานวนท่ีเหลือจากท้ังสองกลุ่มจํานวนมากกว่าครึ่ง 
(ร้อยละ 60.00 – 75.00) ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-107 
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ตารางท่ี 4-106 กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

ท่ี 
การจัดกิจกรรมหลังกลับจาก 

สถานประกอบการ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มี 4 50.00 6 60.00 
2 ไม่มี 2 25.00 3 30.00 
3 ไม่ระบุ 2 25.00 1 10.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 

 

ตารางท่ี 4-107 กิจกรรมเพ่ือโปรดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเอง 
(Reflection) หลังกลับจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

ท่ี 
กิจกรรมวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 

ของตนเอง 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 มี 2 25.00 3 30.00 
2 ไม่มี 0 0.00 1 10.00 
3 ไม่ระบุ 6 75.00 6 60.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 

 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 100 จัดให้มีการนําเสนอ

ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นานาชาติ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมี
การจัดการนําเสนอผลงานเพียงร้อยละ 66.67 และไม่ตอบคําถามข้อนี้ร้อยละ 33.33 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-108 โดยวิธีการท่ีใช้นั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนใช้
วิธีการจัดให้มีการสัมมนา (ร้อยละ 37.50 และ 50.00 ตามลําดับ) จัดนิทรรศการ (Poster Session/ 
Exhibition) (ร้อยละ 25.00 และ 40.00 ตามลําดับ) โดยสถาบันอุดมศึกษาจํานวนท่ีเหลือจากท้ังสอง
กลุ่มจํานวนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 50.00 - 62.50) ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-109 
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ตารางท่ี 4-108 การจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเอง 
(Reflection) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีตอบว่ามีการจัดกิจกรรม)  

ท่ี 
วิธีการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ผลการ

เรียนรู้ของตนเอง 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
การนําเสนอผลการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์นานาชาติ 

2 100 2 66.67 

2 ไม่ระบุ 0 0.00 1 33.33 

 รวม 2 100 3 100 

ตารางท่ี 4-109 วิธีการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี รูปแบบการจัดกิจกรรม 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดสัมมนา 3 37.50 5 50.00 
2 จัดนิทรรศการ (Poster Session/ Exhibition) 2 25.00 4 40.00 

3 อ่ืน ๆ ได้แก่ การนําเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ 0 0.00 1 10.00 

4 ไม่ระบุ 5 62.50 5 50.00 
 

4.4.5.7 การประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาต ิ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจํานวนประมาณครึ่งหนึ่งร้อยละ 40 –

50 ประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้ระดับคะแนนเป็น A – F 
สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มท่ีเหลือจํานวนประมาณร้อยละ 10 มีการกระจายการประเมินผล
นักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติหลากหลายมาก เช่น ให้ระดับคะแนนเป็น S 
(Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) หรือ ให้เกียรติบัตรแก่นักศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี หรือ 
ให้ระดับคะแนนตัวเลข (Numerical Grade) หรือ ไม่มีการประเมินผลเนื่องจากยังไม่ได้จัดเป็น
รายวิชา โดยสถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มจํานวนร้อยละ 25 – 30 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดง
ในตารางท่ี 4-110 
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ตารางท่ี 4-110 การประเมินผลรายวิชาการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

ท่ี 
การประเมินผลการประเมินผลรายวิชาการเพ่ิม

ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
1 ระดับคะแนน A-F 4 50.00 4 40.00 

2 
ระดับคะแนน S (Satisfactory) หรือ  
U (Unsatisfactory) 

1 12.50 1 
10.00 

 
3 อ่ืน ๆ ได้แก่ 

    

 

3.1 ไม่มีการประเมินผลเนื่องจากยังไม่ได้จัดเป็น
รายวิชา 

1 12.50 0 0.00 

3.2 S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 
และเกียรติบัตร (Certificates for Appreciation 
/ Excellent Performance) 

0 0.00 1 10.00 

3.3 ระดับคะแนนตัวเลข (Numerical Grade) 0 0.00 1 10.00 
6 ไม่ระบุ 2 25.00 3 30.00 

 
รวม 8 100.00 10 100.00 

 
4.4.6 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มใช้ช่องทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติผ่านสถาบันอุดมศึกษาท่ีตกลงให้ความร่วมมือกันมากท่ีสุด ร้อยละ 75 - 80 โดย
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการใช้ช่องทางท่ีหลากหลายและมากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เช่น ผ่านคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ (ร้อยละ 60.00) ผ่าน
สถานประกอบการในประเทศท่ีมีความร่วมมือด้านการจัดการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ (ร้อยละ 70.00) 
และผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาแสวงหากําไร (ร้อยละ 60.00) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยใช้ช่องทางเหล่านี้เพียงร้อยละ 25 – 38 เท่านั้น  ดังแสดงในตารางท่ี 4-111 
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ตารางท่ี 4-111 ช่องทางหรือความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ช่องทางหรือความร่วมมือ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 ผ่านสถาบันการศึกษาท่ีตกลงความร่วมมือ 6 75.00 8 80.00 

2 ผ่านคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ 3 37.50 6 60.00 

3 
ผ่านสถานประกอบการในประเทศท่ีมีความร่วมมือ
ด้านการจัดการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ 

2 25.00 7 70.00 

4 ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาไม่แสวงหากําไร 2 25.00 6 60.00 

5 ผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีถ่ินพํานักต่างประเทศ 2 25.00 5 50.00 

6 ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาแสวงหากําไร 0 0.00 3 30.00 

7 อ่ืน ๆ ได้แก่ 
    

 

7.1 ผ่านสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
ในต่างประเทศ 

1 12.50 0 0.00 

7.2 นักศึกษาติดต่อเอง 1 12.50 0 0.00 

9 ไม่ระบุ 1 12.50 1 10.00 
 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเน้นการทําข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) เพ่ือการการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศมากถึงร้อยละ 90.00 และ
ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้วิธีการนี้ร้อยละ 75.00 สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่ม
จํานวนร้อยละใกล้เคียงกันใช้วิธีการการบริการวิชาการ/โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการเชิญเป็น
คณะกรรมการ/คณะทํางานของมหาวิทยาลัยเช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศกลุ่มอาเซียน (ร้อยละ 50 – 70) ยังเน้นการส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่องและการส่งนักศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รองลงมาเป็น การให้ปริญญากิตติมศักด์ิและการเชิญมาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษเป็นประจํา (ร้อยละ 40.00) ซ่ึงมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ร้อยละ 
25.00 - 37.50)  ดังแสดงในตารางท่ี 4-112 
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ตารางท่ี 4-112 การพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศในการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 6 75.00 9 90.00 

2 บริการวิชาการ/โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 5 62.50 6 60.00 

3 
เชิญเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยเช่นร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

4 50.00 6 60.00 

4 ส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 3 37.50 7 70.00 

5 การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 3 37.50 5 50.00 

6 ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 2 25.00 4 40.00 

7 เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นประจํา 2 25.00 4 40.00 

8 มอบของท่ีระลึก/การ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ 3 37.50 2 20.00 

9 ไม่ระบุ 1 12.50 1 10.00 
 

4.4.7 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
4.4.7.1 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยระบุผลสัมฤทธิ์ ในการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 2 อันดับแรกเป็น นักศึกษามีความม่ันใจใน
ความสามารถของตนเองและมีวุฒิภาวะสูงข้ึน (ร้อยละ 75.00) และ นักศึกษามีโอกาสในการสร้าง
เครือข่ายท้ังเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างานรวมท้ังสถานประกอบการแห่งอ่ืนในประเทศนั้นๆ (ร้อยละ 
50.00) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนระบุผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 2 อันดับแรกเป็นนักศึกษามีโลกทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน 
(ร้อยละ 80.00) มีศักยภาพด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) (ร้อยละ 
70.00) และมีความม่ันใจในความสามารถของตนเองและมีวุฒิภาวะสูงข้ึน (ร้อยละ 60.00) โดย
สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มจํานวนร้อยละ 25 – 30 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-
113 
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ตารางท่ี 4-113 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่
นักศึกษา 3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 
มีความม่ันใจในความสามารถของตนเองและมีวุฒิ
ภาวะสูงข้ึน 

6 75.00 6 60.00 

2 มีโลกทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน 3 37.50 8 80.00 

3 
มีศักยภาพด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(Cultural Competence) 

3 37.50 7 70.00 

4 
มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายท้ังเพ่ือนร่วมงาน
หัวหน้างานรวมท้ังสถานประกอบการแห่งอ่ืนใน
ประเทศนั้นๆ 

4 50.00 3 30.00 

5 
มีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ 

2 25.00 2 20.00 

6 ไม่ระบุ 2 25.00 2 20.00 
 

4.4.7.2 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง
สองกลุ่ม พบว่าสถานประกอบการในประเทศไทยเห็นว่าประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ 3 อันดับ
แรกคือ มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา (ร้อยละ 62.50) 
รองลงมาเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร (ร้อยละ 50.00) ใช้เป็นวิธี
คัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึนและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา (ร้อยละ 
37.50) ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการในประเทศกลุ่มอาเซียน (ร้อยละ 30.00) มีความเห็นว่า
การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ
บุคลากร ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาพัฒนาองค์กร สร้างความเป็นนานาชาติให้กับ
องค์กร ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ และมีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
เข้ามาช่วยทํางาน  ท้ังสองกลุ่มมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นท่ีสถานประกอบการมีโอกาสสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริม
การศึกษา ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ร้อยละ 25.00 – 
40.00 ตามลําดับ ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4-114 
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ตารางท่ี 4-114 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ
ให้แก่นักศึกษา 3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ
บุคลากร 

4 50.00 3 30.00 

2 
มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการ
วิจัยกับสถาบันการศึกษา 

5 62.50 0 0.00 

3 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมา
พัฒนาองค์กร 

1 12.50 3 30.00 

4 สร้างความเป็นนานาชาติให้กับองค์กร 1 12.50 3 30.00 

5 ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 1 12.50 3 30.00 

6 
ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสม
ยิ่งข้ึน 

3 37.50 1 10.00 

7 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 3 37.50 0 0.00 

8 
มีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา
ช่วยทํางาน 

0 0.00 2 20.00 

9 ไม่ระบุ 2 25.00 4 40.00 
 

4.4.7.3 ประโยชน์ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รับจากการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความเห็นท่ี
สอดคล้องกันถึงประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ 2 อันดับแรก คือ เป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามมาตรฐานวิชาชีพและตลาดแรงงานในระดับสากล (ร้อยละ 62.50 และ 80.00 ตามลําดับ) ทําให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ร้อยละ 50.00 
และ 60.00 ตามลําดับ)  รองลงมาคือได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานในระดับสากล (ร้อยละ 
37.50 และ 50.00 ตามลําดับ)  ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือไปปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
ในบริบทท่ีแตกต่างออกไปจากสถานประกอบการในประเทศ    (ร้อยละ 37.50 และ 40.00 
ตามลําดับ) ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 25.00 ไม่ตอบคําถามข้อนี้  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-115 
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ตารางท่ี 4-115 ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับจากการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ
ให้แก่นักศึกษา 3 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตลาดแรงงานในระดับสากล 

5 62.50 8 80.00 

2 
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษาข้ามวัฒนธรรม 

4 50.00 6 60.00 

3 ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานในระดับสากล 3 37.50 5 50.00 

4 
ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือไปปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนการสอนในบริบทท่ีแตกต่างออกไปจาก
สถานประกอบการในประเทศ 

3 37.50 4 40.00 

5 
นักศึกษาในสถาบันการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ 

3 37.50 1 10.00 

6 ไม่ระบุ 2 25.00 1 10.00 
 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยระบุว่าการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ
ทําให้เกิดความร่วมมือต่อยอดกับเครือข่ายนานาชาติมากท่ีสุด คือ เกิดความร่วมมือทางการวิจัยระดับ
นานาชาติและการแลกเปลี่ยนบุคลากร (ร้อยละ 62.50) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจํานวนมากถึงร้อยละ 90.00 ระบุว่ามีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ
ต่างประเทศ รองลงมาเป็นเกิดความร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติและการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
(ร้อยละ 60.00 และ 40.00 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 4-116 
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ตารางท่ี 4-116 ลักษณะความร่วมมือต่อยอดกับเครือข่ายนานาชาติจากการจัดประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ลักษณะความร่วมมือ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1 
การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ  
ณ ต่างประเทศ 

3 37.50 9 90.00 

2 ความร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติ 5 62.50 6 60.00 

3 การแลกเปลี่ยนบุคลากร 5 62.50 4 40.00 

4 อ่ืน ๆ ได้แก่     

 
4.1 การบริการวิชาการร่วมกัน 1 12.50 0 0.00 

4.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 0 0.00 1 10.00 

5 ไม่ระบุ 1 12.50 0 0.00 
 

4.4.8 ปัญหาและอุปสรรค 
4.4.8.1 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยระบุปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด
ในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานต่างประเทศคือนักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 50.00) 
และ หาสถานประกอบการในต่างประเทศได้น้อยมาก (ร้อยละ 37.50) สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนระบุปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือนักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อย
ละ 50.00) ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (ร้อยละ 40.00)  และ ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้น
ดําเนินการอย่างไร (ร้อยละ 40.00) นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนยังระบุปัญหา
อ่ืนๆ เช่น ปัญหาการขอและต่อวีซ่าให้นักศึกษา (ร้อยละ 20.00) ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางาน 
(ร้อยละ 20.00)  และนักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยไม่ระบุปัญหาดังกล่าว ในทํานองเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระบุว่ามีปัญหาในการ
คัดเลือกนักศึกษาในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนไม่ระบุปัญหานี้  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4-117 
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ตารางท่ี 4-117 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ  (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งนักศึกษาไป

ปฏิบัติงาน 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 4 50.00 3 30.00 

2 นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2 25.00 5 50.00 

3 ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 2 25.00 4 40.00 

4 ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นดําเนินการอย่างไร 1 12.50 4 40.00 

5 หาสถานประกอบการในต่างประเทศได้น้อยมาก 3 37.50 1 10.00 

6 
นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
(Survival Skill) 

2 25.00 2 20.00 

7 มีปัญหาในการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ 1 12.50 3 30.00 

8 ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 2 25.00 0 0.00 

9 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาไม่เพียงพอ 1 12.50 1 10.00 

10 ปัญหาการขอและต่อ VISA ให้นักศึกษา 0 0.00 2 20.00 

11 ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางาน 0 0.00 2 20.00 

12 นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ 0 0.00 1 10.00 

13 
สถานประกอบการในต่างประเทศปฏิบัติไม่ดีต่อ
นักศึกษา 

0 0.00 1 10.00 

14 ไม่ระบุ 2 25.00 0 0.00 
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4.4.8.2 ปัญหาและอุปสรรค 3 อันดับแรกในการรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึก   
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนมากถึงร้อยละ 80.00 
ระบุว่า หาสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษานานาชาติได้น้อยมาก ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยระบุปัญหานี้เพียงร้อยละ 37.50 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนระบุปัญหา
อ่ืนอีกว่านักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ร้อยละ 40.00) นักศึกษาไม่มีทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 30.00) และ งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ (ร้อยละ 20.00) ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไม่ระบุปัญหานี้ ในทํานองเดียวกับท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยระบุว่ามีปัญหาในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ แต่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ระบุ
ปัญหานี้ โดยมีข้อสังเกตว่า  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนครึ่งหนึ่งไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4-118 

 
ตารางท่ี 4-118 ปัญหาและอุปสรรค 3 อันดับแรกในการรับนักศึกษาต่างชาติมาเพ่ิมประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี 
ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษา 

มาปฏิบัติงาน 

จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 
หาสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษา
นานาชาติได้น้อยมาก 

3 37.50 8 80.00 

2 นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2 25.00 3 30.00 

3 นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 0 0.00 4 40.00 

4 นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 1 12.50 3 30.00 

5 ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 1 12.50 2 20.00 

6 งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ 0 0.00 2 20.00 

7 ปัญหาการต่อวีซ่าให้นักศึกษา 0 0.00 1 10.00 

8 ปัญหาการดูแลนักศึกษาต่างชาติ 1 12.50 0 0.00 

9 สถานประกอบการปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา 0 0.00 1 10.00 

10 
จํานวนนักศึกษานานาชาติมีน้อยเนื่องจาก
นักศึกษาต้องการสําเร็จการศึกษาภายใน
กําหนด 

0 0.00 1 10.00 

11 ไม่ระบุ 4 50.00 0 0.00 
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4.4.9 ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ
ให้แก่นักศึกษาประสบความสําเร็จ  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนครึ่งหนึ่งระบุปัจจัยและองค์ประกอบท่ี
ผลักดันให้การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้ประสบความสําเร็จอันดับแรกคือ การสนับสนุน
จากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ และการวางแผนการดูแลและนิเทศ
งานนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนร้อยละ 40.00 
ระบุปัจจัยแรกเช่นเดียวกันคือการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ นั้น สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มมีความเห็นใกล้เคียงกันและ
หลากหลาย เช่น ความสามารถและทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา มีสถาบัน
พันธมิตรท่ีมีศักยภาพ มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากภาครัฐ ศักยภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา มีเครือข่ายหรือช่องทางในการประสาน
สถานประกอบการต่างประเทศท่ีกว้างขวาง มีงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมท้ังนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนร้อยละ 25.00 ไม่ตอบคําถามข้อนี้ ดังแสดงในตารางท่ี       
4-119 

ตารางท่ี 4-119 ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติให้แก่นักศึกษาประสบความสําเร็จ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ท่ี ปัจจัยและองค์ประกอบ 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

ประเทศไทย กลุ่มอาเซียน 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 
การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 

4 50.00 4 40.00 

2 
การวางแผนการดูแลและนิเทศงานนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4 50.00 3 30.00 

3 
ความสามารถและทักษะในการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมของนักศึกษา 

2 25.00 3 30.00 

4 สถาบันพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ 2 25.00 2 20.00 
5 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 2 25.00 2 20.00 
6 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 1 12.50 3 30.00 
7 ศักยภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 1 12.50 2 20.00 

8 
เครือข่ายหรือช่องทางในการประสานสถาน
ประกอบการต่างประเทศท่ีกว้างขวาง 

1 12.50 2 20.00 

9 งบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 1 12.50 2 20.00 
10 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 0 0.00 2 20.00 
11 ไม่ระบุ 2 25.00 1 10.00 
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บทที่ 5 

การอภิปรายผลการวิจัย สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการศึกษาการจัดสหกิจศึกษาและการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา
ท้ังภายในประเทศและนานาชาตินี้  ได้สํารวจสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนท้ัง              
10 ประเทศ โดยคณะวิจัย ได้ส่ งแบบสอบถามไปยั งสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในอาเซียน                   
มีแบบสอบถาม 2 ชุดคือ ชุดท่ี 1 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษาท้ังภายในประเทศและ
นานาชาติ และชุดท่ี 2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบอ่ืนๆ             
ท้ังภายในประเทศและนานาชาติ โดยได้รายงานผลตัวเลขเชิงเปรียบเทียบผลสํารวจท่ีได้เป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ี 1 หมายถึงสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและกลุ่มท่ี 2 หมายถึงสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) ในบทนี้เป็นการอภิปรายผลท่ีได้จากการสํารวจ แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 1) การจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 2) การจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ 3) การจัดประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศ 4) การจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
5) ปัญหาและอุปสรรคในการสํารวจสถานภาพฯ และ 6) สรุปผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. การจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

1.1 การบริหารจัดการสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ท้ังในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียนเห็นความสําคัญของ
การจัดสหกิจศึกษาจึงมีนโยบายในการจัดสหกิจศึกษา โดยจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบ 2 รูปแบบคือ
รูปแบบรวมศูนย์ระดับสถาบันมากท่ีสุด รองลงมาเป็นแบบกระจายการบริหารระดับคณะวิชา 
หน่วยงานกลางรับผิดชอบระดับสถาบันมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น Cooperative Education and 
Career Development, Attachment Office, External Affairs Office On the Job Training 
Office หรือ ศูนย์สหกิจศึกษา เป็นต้น  

ภารกิจหน่วยงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่เน้น    
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา งานนิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษา งานสารสนเทศ     
สหกิจศึกษา การจัดหางานสหกิจศึกษา และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยเน้นการจัดหางานสหกิจศึกษามากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเน้นการพัฒนาอาชีพและงานสารสนเทศสหกิจศึกษา
มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศไทย  
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สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จากท้ังสองกลุ่มใช้งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษา
จากภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง โดยมาจากค่าหน่วยกิตและเงินสมทบจากสถาบัน สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสัดส่วนของงบประมาณมาจากค่าหน่วยกิตมากท่ีสุด รองลงมาเป็นงบ
สนับสนุนจากสถาบัน และจากภาครัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
กํากับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอง ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมี
สัดส่วนงบประมาณมาจากค่าหน่วยกิตใกล้เคียงกับเงินสมทบจากสถาบัน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
จากภาครัฐหรือเอกชนท่ีให้ความร่วมมือและจากกองทุนของรัฐบาล ชี้ให้เห็นแนวโน้มท่ีดีในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศท้ังสองกลุ่ม อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมี
ความร่วมมือจากของภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสหกิจศึกษาน้อยกว่าสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการจัด            
สหกิจศึกษามากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงควรพัฒนา        
ความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและเรียนรู้จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น    
การเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาจากภาครัฐและเอกชน ส่วนจํานวน
นักศึกษาท่ีผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษามากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการจัดสหกิจศึกษาซ่ึง
ครอบคลุมการเรียนการสอนท้ังในสายวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีและสายสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยสํารวจสถานถาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาโครงการสหกิจศึกษานําร่อง 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549: หน้า 35) ท่ีการดําเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศ
ไทยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะสายวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีเท่านั้น  

สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่จัดให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษามากท่ีสุด 
1 ครั้ง สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 4 เดือน ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจัดให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 4 เดือน  

ในการสํารวจข้อมูลท่ัวไปนั้น พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มไม่ให้ข้อมูล
ในบางข้อเป็นจํานวนมาก รายละเอียดปรากฏในบทท่ี 4 ชี้ให้เห็นว่ายังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
การจัดสหกิจศึกษาอย่างสมบูรณ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษาจนถึงระดับประเทศ   
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1.2 กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษา 

1.2.1 การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาในรูปแบบการจัดปฐมนิเทศ การบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คําปรึกษา
ส่วนตัว และการให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเกือบร้อยละ 100 
เน้นการปฐมนิเทศ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเน้นรูปแบบการสาธิต การใช้ 
e-learning และ การให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นข้อดีและสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้
ในปัจจุบันคือ การใช้ ICT (Information and Communications Technology) ช่วยในการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้นักศึกษามี Life-long Learning  

ส่วนเนื้อหาในการเตรียมความพร้อมนั้น สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มให้
ความสําคัญในระดับมากถึงมากท่ีสุดใกล้เคียงกันคือ การเขียนรายงานวิชาการ การทํางานให้    
ประสบผลสําเร็จ ทักษะการสมัครงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ทักษะการนําเสนอและ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะการแก้ปัญหา และหลักการบริหารงานคุณภาพ อย่างไร ก็ตาม 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญการเขียนรายงานวิชาการและการทํางานให้     
ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ความสําคัญกับ
ทักษะการแก้ปัญหา  

1.2.2 การจัดหางานสหกิจศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดให้นักศึกษาไปทํางานโครงงานมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นงานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนนั้นจัดให้นักศึกษาไปทํางานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพมากกว่างานโครงงาน การให้
นักศึกษาทําโครงงานซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาแล้ว    
สถานประกอบการยังสามารถประเมินผลงานของนักศึกษาได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่าการให้
นักศึกษาทํางานประจํา ทําให้สถานประกอบการเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยยังใช้งานโครงงานเป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามากข้ึนอีกด้วย 

1.2.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานและการดูแลนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จากท้ังสองกลุ่มจัดให้มีการนิเทศงานสหกิจศึกษาและ
ใช้วิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเช่นการโทรศัพท์ มีการนิเทศมากกว่า 1 ครั้ง โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยจัดให้มี  
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การนิเทศและไปนิเทศ ณ สถานประกอบการร้อยละร้อย ผู้ทําหน้าท่ีในการนิเทศนั้นสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นผู้นิเทศงานมากท่ีสุดเกือบร้อยละร้อย ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นนอกจากมอบหมายอาจารย์แล้ว ยังให้เจ้าหน้าท่ี        
สหกิจศึกษาเป็นผู้นิเทศด้วย  

สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มมีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่
นักศึกษาและมีการติดตามดูแลนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย ส่วนใหญ่ให้คณาจารย์
เป็นผู้ติดตามและใช้ ICT ในการติดตาม ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจะใช้ช่องทาง 
ICT เช่นเดียวกัน แต่ยังคงให้ความสําคัญกับการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการอยู่มาก  

1.2.4 การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้มีกิจกรรมหลังกลับจาก         
สห กิจ ศึกษาและการสะท้อนผลการเรี ยนรู้ และการ พัฒนาตนองของนัก ศึกษามากกว่ า
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่จัดในรูปแบบสัมมนาเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงอาจไม่ใช่วิธีการท่ี
เหมาะสมในการสะท้อนผลการเรียนรู้ตามกลไกสําคัญของการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา (Nathan & 
Taylor, 2003: p.4) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนมาก (ร้อยละ 40) 
ไม่ให้ข้อมูล   การจัดกิจกรรมหลังกลับ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากไม่ได้จัดกิจกรรมหลังกลับท่ีชัดเจน  

1.2.5 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษามีความหลากหลายมาก สถาบันอุดมศึกษา
จากท้ังสองกลุ่มให้คะแนนนักศึกษาในรายวิชานี้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร A – F มากท่ีสุด 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะให้ค่าน้ําหนักของผู้ประเมินจากสถานศึกษาและ    
สถานประกอบการเท่ากัน  

จากการสํารวจเรื่องกระบวนการสหกิจศึกษานั้น พบว่าสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน             
การดําเนินงานสหกิจศึกษาท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการก็ตาม ถือได้ว่า
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีวิสัยทัศน์มากในการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําเพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพและนําไปสู่การประกันคุณภาพสหกิจศึกษา
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี   ในขณะท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ปรากฏชัดว่ามีการกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงานสหกิจศึกษาหรือไม่  
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1.3 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์หรือโทรสาร       
ใช้เครือข่ายคณาจารย์ การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์ ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าหรือ
บัณฑิต การ เ ข้าพบสถานประกอบการโดยตรง  หรื อ ติด ต่อทาง อี เมล์  (E-mail) เ ป็น ต้น 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้ วิ ธี การ เ ข้าพบสถานประกอบการโดยตรงมากกว่ า
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ท้ังสองกลุ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับสถานประกอบการโดย
ใช้การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือและการส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากท่ีสุด 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนใช้วิธีการจัดทําข้อตกลง MOU กับสถานประกอบการ
มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และองค์กรภาครัฐและสมาคมวิชาชีพในประเทศกลุ่ม
อาเซียนมีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษามากกว่าในประเทศไทย  

1.4 ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการจัดสหกิจศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทยให้ความเห็นตรงกันว่า
ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับมาก 3 อันดับแรกคือ ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
สามารถเข้าใจการทํางานและการเรียนได้ดีข้ึน เกิดการพัฒนาตนเอง ม่ันใจในตนเองมากข้ึน และเป็น
บัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการทํางานสูง  

สถานประกอบการจากท้ังสองกลุ่มได้รับประโยชน์จากการจัดสหกิจศึกษา คือ มีโอกาส
สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการไทยระบุประโยชน์
เพ่ิมเติมว่ามีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปีและพนักงานประจํามีเวลาท่ีจะทํางานสําคัญได้มากข้ึน 
ส่วนสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนระบุว่าเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา
และมีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มให้ความเห็นเก่ียวกับประโยชน์ท่ีตนได้รับจากสหกิจ
ศึกษาเหมือนกันและตรงกันว่า ประโยชน์ท่ีได้รับมากท่ีสุดคือได้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน  รองลงมาคือเกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ท่ีดีกับ        
สถานประกอบการ  และช่ วยให้ สถาบันการ ศึกษาไ ด้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยยังมีโอกาสได้ให้บริการวิชาการแก่สถานประกอบการมากข้ึน     
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ดําเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงงานสหกิจศึกษา 
และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน 
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1.5 ปัญหาและอุปสรรค 

ในการสํารวจปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศนั้น ท้ัง
สองกลุ่มตอบคําถามกระจายเกือบทุกประเด็น แต่ให้ความเห็นตรงกันใน 3 อันดับแรกคือ ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา รองลงมาเป็นการเพ่ิมภาระงานของผู้ท่ีดูแล
โดยตรงแต่ไม่มีการลดภาระงานอ่ืนให้ และขาดความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายสหกิจศึกษา  

2. การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ
ไม่มากนัก  สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนครึ่งหนึ่งมีนโยบายในการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติซ่ึงมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ท่ีมีจํานวนเพียงหนึ่งในสี่ เท่านั้น ท้ังนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายจากท้ังสองกลุ่มให้ข้อมูลเก่ียวกับสหกิจศึกษานานาชาติน้อยมาก        
ในประเทศไทยมีจํานวนเพียง 12 แห่ง และในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจํานวน 21 แห่ง  

2.1 การบริหารจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ 

หน่วยงานท่ีดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติมีความหลากหลาย บางสถาบันอุดมศึกษา
ใช้หน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานสหกิจศึกษาหลัก การบริหารจัดการสหกิจศึกษานานาชาติส่วนใหญ่
เป็นแบบรวมศูนย์ระดับสถาบันการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาเป็นแบบรวมศูนย์ระดับคณะวิชา       
บางสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดต้ังหน่วยงานสหกิจศึกษานานาชาติแยกออกมาเป็นภารกิจหลัก  

ภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดสหกิจศึกษานานาชาตินั้นสวนใหญ่เป็นการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ การสร้างเครือข่ายจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ 
การนิเทศ/การติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ           
สหกิจศึกษานานาชาติ และการจัดต้ังตัวแทนในต่างประเทศเพ่ือนิเทศ/ติดตามดูแลนักศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีแนวโน้มในการจัดปัจจัยส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติเหมือนกัน คือ การสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 
การจัดสถานท่ีเป็นสัดส่วนและพอเหมาะ การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม และการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการดําเนินงาน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ความสําคัญกับงบประมาณใน
การดําเนินงานมากท่ีสุด ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ความสําคัญกับ
บุคลากรท่ีดําเนินงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติคือการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์และการส่งเสริม
ให้บุคลากรได้เรียนรู้เพ่ิมเติม  
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งบประมาณในการจัดสหกิจศึกษานานาชาตินั้นได้มาจากภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง
เป็นส่วนใหญ่คือจากค่าหน่วยกิตและเงินสมทบจากสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับการดําเนินงาน   
สหกิจศึกษาภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีสัดส่วนของงบประมาณจาก          
ค่าหน่วยกิตมากกว่าเงินสมทบจากสถาบันอุดมศึกษาอยู่มาก ซ่ึงแตกต่างจากการจัดสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีสัดส่วนของงบประมาณจากค่าหน่วยกิต
และเงินสมทบจากสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียงกัน และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเช่น
กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนสนับสนุน มูลนิธิและผู้ปกครองของนักศึกษามากกว่าสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในประเทศกลุ่มอาเซียนนั้น สถาบันการศึกษาเอง 
ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนท้ังการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศและนานาชาติมากกว่า
ในประเทศไทย การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนจึงเป็นสิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรเรียนรู้จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียน  

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนยังสนับสนุนงบประมาณให้
นักศึกษาของตนและนักศึกษาต่างชาติมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง    
การให้ความสําคัญกับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนากําลังคนไปสู่นานาชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มยังมี
น้อยมาก ทําให้จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมีน้อยอยู่ในระดับ 1,000 คน เท่านั้น ในทํานอง
เดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ก็รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศของตนน้อยมาก
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาท่ีส่งออกไปต่างประเทศ อยู่ในระดับ 100 คนต่อปีการศึกษา
เท่านั้น สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจึงควรหาแนวทางในการพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติโดย
การพัฒนาการดําเนินงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวกันเป็น 
ประชาคมอาเซียน การจัดสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนจะเป็นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียนและสู่ระดับโลกต่อไปในอนาคต  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มส่งนักศึกษากระจายไปใน 4 ทวีปใกล้เคียงกันคือทวีป
เอเชียและแปซิฟิก ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป ท้ังนี้ ไม่มีข้อมูลท่ี
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในทวีบแอฟริกาและกลุ่มประเทศละติน
อเมริกา  
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สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องการส่งนักศึกษาในหลากหลายสาขา
วิชาชีพไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติรวมปีการศึกษาละ 200 คน โดยส่งนักศึกษาไป
ภายในประเทศอาเซียนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
อังกฤษ ออสเตรเลีย ประเทศในทวีปยุโรป เช่น เนเทอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เป็นต้น ส่วนสาขาวิชาท่ี
ต้องการส่งนักศึกษามากท่ีสุดคือ Business and Administration รองลงมาเป็น ภาษาต่างประเทศ 
เช่น English French และ Japanese เป็นต้น   

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีความต้องการในการรับ
นักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศของตน โดยเฉลี่ยปีการศึกษาละ 300 คน โดย
เน้นการรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง ส่วนสาขาวิชาท่ีต้องการรับนักศึกษามากท่ีสุด
คือ Business and Administration รองลงมาเป็น Education   

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้นให้ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีต้องการส่งไปหรือรับ
มาสหกิจศึกษานานาชาติน้อยมาก อยู่ในระดับ 10 คนต่อปีการศึกษา เท่านั้น ข้อมูลนี้ทําให้ทราบว่า
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการจัดสหกิจศึกษานานาชาติน้อยมาก สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงควรพัฒนาส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือพัฒนาบัณฑิตหรือกําลังคน
ของประเทศต่อไป 

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนระบุเง่ือนไขการรับนักศึกษาจากต่างประเทศ
มาปฏิบัติงานในประเทศของตน ดังนี้ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้นักศึกษามาปฏิบัติงานมากกว่า 6 เดือน
ข้ึนไป โดยนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติต้องมี Work Permit สําหรับประเภท VISA ท่ีต้องขอนั้น
โดยส่วนใหญ่เป็น Education VISA  ท้ังนี้ต้องมีเอกสารรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับแลกเปลี่ยน
และเอกสารรับรองจากสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาด้วย สําหรับภาษาท่ีต้องใช้ในการสื่อสารโดย
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่านักศึกษาควรได้รับการสนับสนุน
สวัสดิการและค่าครองชีพข้ันตํ่า  
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2.2 กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

2.2.1 การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

เกณฑ์ท่ีสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ 3 อันดับแรกคือ ทักษะภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพ และผลการเรียน โดยใช้เกณฑ์
มากกว่า 1 ข้อในการคัดเลือกนักศึกษา 

2.2.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในรูปแบบการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย 
การสาธิต  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการให้คําปรึกษาส่วนตัว ส่วนเนื้อหาท่ีใช้ในการเตรียม     
ความพร้อมมีมากกว่า 1 หัวข้อ เช่น วัฒนธรรมองค์กร ทักษะการแก้ปัญหา การเขียนรายงานวิชาการ 
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจในประเทศท่ีต้องไปปฏิบัติงาน ทักษะการดํารงชีวิตในต่างประเทศ 
(Survival Skill)   ทักษะการนําเสนอ ทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพ การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
ความปลอดภัยในการทํางาน และหลักการบริหารงานคุณภาพ  

2.2.3 การจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงงานมากกว่า

ทํางานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงตรงกันข้ามกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

2.2.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานและการดูแลนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษานานาชาต ิ

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจัดให้มีการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยใช้วิธีการ
นิเทศท่ีหลากหลาย เช่น การไปนิเทศ ณ สถานประกอบการ การโทรศัพท์ และการใช้ email โดยอาจ
ใช้หลายวิธีพร้อมๆ กัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้มีการนิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นจัดจํานวนครั้งในการนิเทศท่ีหลากหลายและมีการ
กระจายใกล้เคียงกัน  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นผู้นิเทศ
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ และผู้แทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดย
สาขาวิชา การให้คณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศเป็นผู้นิเทศทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนิเทศ 
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สถาบันอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากจะจัดผู้นิเทศเหมือนสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ยังให้เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาเป็นผู้นิเทศด้วย ซ่ึงให้ผลเช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่ยังติดตามดูแลนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติภายในประเทศ โดยให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชาและเจ้าหน้าท่ี   
สหกิจศึกษาเป็นหลัก และใช้ ICT ในการติดตามฯ เช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

2.2.5 การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษานานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้มีกิจกรรมหลังกลับจาก         
สหกิจศึกษาและใช้รูปแบบการสัมมนาเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษานานาชาติน้อย
กว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยู่มาก และสถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ยังไม่ให้ข้อมูลวิธีการท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษานานาชาติเช่นเดียวกับการจัด  
สหกิจศึกษาภายในประเทศ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ยังมีน้อย และอาจ
ยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2.2.6 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ไม่มีความหลากหลายของการประเมินผลมากเท่ากับการจัดสหกิจศึกษา
ภายในประเทศ อาจเนื่องมาจากมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนน้อยมากท่ีจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ ให้การประเมินผลเป็น S หรือ U ในขณะท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ ประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษร A – F 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะให้ค่าน้ําหนักการประเมินของสถานศึกษาและ       
สถานประกอบการเท่ากันเช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะให้ค่าน้ําหนักของการประเมินท่ีหลากหลายมากกว่า   

2.3 การสร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจะใช้ช่องทางผ่านสถาบันการศึกษาท่ีตกลงความร่วมมือ
มากท่ีสุด รองลงมาคือการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยการทํา MOU และการส่ง
นักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจะใช้
วิธีการเพ่ิมเติมหลากหลายมากกว่า เช่น การเชิญบุคคลจากหน่วยงานต่างประเทศมาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ รองลงมาเป็นการส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ การเชิญเป็น
คณะทํางานหรือกรรมการในกิจกรรมของสถาบัน และการมอบของท่ีระลึกและการ์ดอวยพรในโอกาส
ต่างๆ  
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2.4 ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

ประโยชน์ ท่ีนักศึกษาได้รับจากการไปสหกิจศึกษานานาชาติ 3 อันดับแรกท่ี
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มเห็นตรงกันคือ นักศึกษามีโลกทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน      
มีศักยภาพด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Competency) และมีความม่ันใจใน
ความสามารถของตนเองและมีวุฒิ ภาวะสู ง ข้ึน  ซ่ึ งแตกต่ างจากประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รั บจาก                   
การจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ประโยชน์ ท่ี ส ถานประกอบการ ไ ด้ รั บจากการจั ดสห กิจ ศึกษานานาชา ติ มี               
ความหลากหลาย และไม่แตกต่างกันมากนัก เช่น ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมา
พัฒนาองค์กรมากท่ีสุด มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา    
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา มีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาช่วย
ทํางาน สร้างความเป็นนานาชาติให้กับองค์กร พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ
บุคลากร ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ เป็นต้น  

สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มเห็นประโยชน์ตรงกันมากอันดับแรกคือได้พัฒนา
คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพและตลาดแรงงานในระดับสากล ส่วนประโยชน์อ่ืนๆ คล้ายคลึง
กัน เช่น เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาข้ามวัฒนธรรม ได้รับ    
การยอมรับจากตลาดแรงงานในระดับสากล นักศึกษาในสถาบันการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือไปปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน     
การสอนในบริบทท่ีแตกต่างออกไปจากสถานประกอบการในประเทศ  

นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มยังให้ความเห็นว่าการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ
ทําให้เกิดความร่วมมือต่อยอดได้เช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษาในประเทศ โดยมีความเห็นตรงกันใน 
3 อันดับแรก คือเกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ       
ต่างประเทศ และความร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติ  

2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติมีความหลากหลายมากกว่า   
การดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มตอบคําถามกระจาย
เกือบทุกประเด็น แต่ให้ความเห็นตรงกันเก่ียวกับปัญหา เช่น หาสถานประกอบการในต่างประเทศได้
น้อยมาก ปัญหาการขอและต่อ VISA ให้นักศึกษา ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ มีปัญหาใน
การดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางาน นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใน     
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การเดินทาง นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) และสถานประกอบการ
ในต่างประเทศปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา เป็นต้น  

3.  การจัดประสบการณ์วิชาชีพภายในประเทศ 

3.1 การบริหารจัดการ การจัดประสบการณ์วิชาชีพ 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ท้ังในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนเรียก        
การจัดประสบการณ์วิชาชีพว่า การฝึกงาน หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ Internship, 
Practicum, On the Job Training หรือ Industrial Training โดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดประสบการณ์วิชาชีพ 3 รูปแบบ คือ 1) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิชา ภาควิชาหรือ
สาขาวิชา 2) หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น สํานักงานการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
งานพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น หรือ 3) หน่วยงานสหกิจศึกษา โดยมีภารกิจของหน่วยงานสอดคล้องกับ
กระบวนการการจัดประสบการณ์วิชาชีพ 

จากการสํารวจพบว่าจํานวนนักศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีจํานวนมากกว่า
นักศึกษาสหกิจศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ประเทศส่วนใหญ่ไม่เกิน 500 คนต่อปี และมีเพียง 2 - 3 แห่ง ท่ีมีนักศึกษาอยู่ระหว่าง 2,501 - 5,000 
คน/ปี เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีจํานวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในประเทศส่วนใหญ่ไม่เกิน 1,000 คน/ปี  มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนเพียง 1 - 2 แห่ง เท่านั้น 
ท่ีมีนักศึกษาอยู่ระหว่าง 2,501 - 5,000 คน/ปี อย่างไรก็ตาม จํานวนนักศึกษาท่ีได้นี้ ไม่ใช่ตัวเลขท่ี
สามารถนําไปวิเคราะห์หรือสรุปผลได้ เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาอีกเป็นจํานวนมากท่ีไม่ได้ตอบ
แบบสอบถาม  

3.2 กระบวนการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาภายในประเทศ 

ในการหางานให้นักศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มใช้ช่องทางและวิธีการใน  
การเข้าถึงสถานประกอบการไม่แตกต่างจากการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ เช่น การเข้าพบ       
สถานประกอบการโดยตรง การติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทาง
ไปรษณีย์ เป็นต้น ลักษณะงานท่ีจัดให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นเหมือนกับการจัด       
สหกิจศึกษาภายในประเทศคือ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดให้นักศึกษาไปทํางานโครงงาน
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นงานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนนั้นจัดให้นักศึกษาไปทํางานประจําท่ีเน้นประสบการณ์วิชาชีพ รองลงมาเป็นโครงงาน  

สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาโดย
ส่วนใหญ่จัดเป็นรายวิชาให้แก่นักศึกษา  
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เม่ือนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่ จัดให้มี
การนิเทศงานนักศึกษา โดยส่งคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีไปนิเทศมากท่ีสุด และจัดให้อาจารย์ไปนิเทศ
หนึ่งครั้ง สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวนเท่ากันจัดให้อาจารย์ไปนิเทศมากกว่าหนึ่งครั้ง       
มีการติดตามดูแลนักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษา โดย
ใช้ ICT สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้มีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา 
แต่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจํานวนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นท่ีมีการประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุให้นักศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปในทิศทาง
เดียวกันคือการให้ระดับคะแนน A-F มากท่ีสุด รองลงมาประเมินเป็นระดับคะแนน S (Satisfactory) 
หรือ U (Unsatisfactory)  

3.3 ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์กับสถานประกอบการในประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความร่วมมือหรือความสัมพันธ์กับ      
สถานประกอบการอยู่ในระดับมาก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีความร่วมมือหรือ
ความสัมพันธ์ กับสถานประกอบการอยู่ ในระดับปานกลาง สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมี          
ความร่วมมือต่อยอดจากการจัดประสบการณ์วิชาชีพคือมีการกิจกรรมอ่ืนๆ กับสถานประกอบการ
มากข้ึน มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน และ มีความร่วมมือในการทํางานวิจัยมากข้ึน 

3.4 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มเห็นว่าประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คือ การได้รับประสบการณ์วิชาชีพ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ได้รับการเสนองานก่อนจบ
การศึกษา และนักศึกษาได้รับค่าตอบแทน  นอกจากนี้แต่ละแห่งยังเห็นว่านักศึกษาได้ประโยชน์อ่ืนๆ 
เช่น ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพและความประพฤติท่ีเหมาะกับวัย
ทํางาน สามารถเป็นผู้จัดโครงการและผู้วิจัยได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพ่ิมทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีนักศึกษาไม่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย และได้รับหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน
ในหลักสูตร  
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3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาภายในประเทศ 

ท้ั งสองกลุ่ มพบ ปัญหาแตก ต่า ง กัน บ้ า ง ในการจั ดฝึ กประสบการ ณ์ วิ ช าชี พ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยพบปัญหาและอุปสรรคจากการขาดความชัดเจนเก่ียวกับนโยบาย ไม่
มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิด และขาด
การวางแผนเพ่ือรองรับการดําเนินงานภายในสถาบันการศึกษา ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนพบปัญหาไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน  และขาดแนวทางและวิธีการใน
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  

4. การจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

4.1 การบริหารจัดการ การจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาจํานวน
ครึ่งหนึ่งมีนโยบายจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ ซ่ึงมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีมี
จํานวนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่ต่ืนตัวใน
การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ เช่นเดียวกับการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ ในประเทศไทยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่
นักศึกษาไม่มีชื่อเรียก เนื่องจากส่วนใหญ่ให้คณะวิชารับผิดชอบ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
กลุ่มอาเซียนเรียกชื่อตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น International Relation Office หรือ College 
Coordinator เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติจาก
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีภารกิจท่ีเหมือนกัน เช่น การเตรียมความพร้อมนักศึกษา และ       
การนิเทศหรือติดตามดูแลนักศึกษานานาชาติ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนจะเน้น
ภารกิจการสร้างเครือข่ายจัดหางานนานาชาติมากกว่าประเทศไทย  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณการจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติจากค่าหน่วยกิตเป็นส่วนใหญ่  ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
ได้รับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในภายนอกในจํานวนท่ีใกล้เคียงกัน ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีมากกว่าประเทศไทย 
สอดคล้องกับผลการสํารวจท่ีได้จากการจัดสหกิจศึกษาท้ังภายในประเทศและนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษาท่ี
เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ ในทางกลับกัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนส่วนใหญ่สนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีมีกองทุนให้นักศึกษากู้ยืม และ
ให้สถานประกอบการสนับสนุน ค่า เ ดินทางและค่า ใช้ จ่ า ย ท่ีจํ า เ ป็น ด้ วย  อย่ า ง ไ ร ก็ตาม 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศของตน  
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สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ
น้อยมากเช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ และไม่ให้ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติและจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ อาจ
เนื่องมาจากไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือยังมีการดําเนินการไม่มากนัก สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติแต่ละปีกระจายใน 4 ภูมิภาค 
เช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมี          
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ัง 6 ภูมิภาค โดยแลกเปลี่ยนนักศึกษามากท่ีสุดกับประเทศในทวีปเอเชีย
และแปซิฟิกอ่ืนๆ รองลงมาคือประเทศในกลุ่มอาเซียน  

4.2 กระบวนการในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้นักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมีการคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติโดยท้ังสองกลุ่มมีเกณฑ์การคัดเลือกสอดคล้องกัน 3 อันดับแรก คือ การพิจารณาจาก
บุคลิกภาพมากท่ีสุด ทักษะภาษาต่างประเทศ ผลการเรียน และพิจารณาจากเกณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่สถานะ
ทางการเงิน การสนับสนุนจากครอบครัว ทักษะความเป็นผู้นําและสังคมและการคิดเชิงบวก  

มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนส่งไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ หัวข้อ
ในการ เตรี ยมความพร้อมไ ม่ มีความแตก ต่า งมากนัก กับการจัดสหกิจ ศึกษานานาชา ติ 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่ม เน้นเนื้อหาแตกต่างกันบ้าง เช่นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียนเน้นทักษะการแก้ปัญหา วัฒนธรรมองค์กร ทักษะการสมัครงาน และความปลอดภัยในการ
ทํางาน มากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะของนักศึกษาใน
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ส่วนรูปแบบการเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่เน้นการบรรยายและ        
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การสาธิตมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา  
สหกิจศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเน้นการพบปะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์
และการให้คําปรึกษาส่วนตัวมากกว่า 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่เน้นให้นักศึกษาได้ทํางานประจํา ท่ีเน้น
ประสบการณ์มากกว่างานโครงงาน ซ่ึงแตกต่างจาการจัดสหกิจศึกษานานาชาติท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยเน้นให้นักศึกษาทําโครงงานมากกว่า 
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สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการนิเทศงานมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้คณาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นผู้นิเทศงานเป็นส่วน
ใหญ่ รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือและตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ัง
โดยสาขาวิชา แต่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ให้สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ท่ีให้ความร่วมมือเป็นผู้นิเทศ   รองลงมาเป็นคณาจารย์ประจําสาขาวิชา ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาท้ัง
สองกลุ่มมีวิธีการนิเทศงานท่ีหลากหลายเช่น ใช้ (E-mail) และการเข้าพบ ณ สถานประกอบการ  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองส่วนใหญ่มีการติดตามดูแลนักศึกษา โดยให้คณาจารย์ประจํา
สาขาวิชาติดตามดูแลนักศึกษา รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ ตัวแทน
ในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ีประสานงานนานาชาติ และศิษย์เก่าท่ีพํานักใน
ต่างประเทศเป็นผู้ติดตามดูแลนักศึกษา นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนยัง
มอบหมายให้คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ และสถานทูตในต่างประเทศ เป็นผู้นิเทศแทนอีกด้วย 
ในการติดตามดูแลนักศึกษาจะใช้ ICT และส่วนใหญ่มีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจัดกิจกรรมหลังกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติให้กับนักศึกษา แต่จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง (Reflection) น้อยมาก กิจกรรมท่ีจัดเช่นการนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
นานาชาติ ในรูปแบบการสัมมนา จัดนิทรรศการ (Poster Session/ Exhibition) เช่นเดียวกับผลท่ีได้
จากการจัดสหกจศึกษา สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่ ประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้ระดับคะแนนเป็น A – F  

4.3 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มใช้ช่องทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติผ่าน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีตกลงให้ความร่วมมือกันมากท่ีสุด สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่ม
อาเซียนมีการใช้ช่องทางท่ีหลากหลายและมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ท้ังนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มเน้นการทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการ/
โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการเชิญเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม่แตกต่าง
กับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
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4.4 ปัจจัยท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเห็นว่าปัจจัยท่ีสนับสนุนการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติ คือ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์และจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน และการ
สร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนเห็นว่าปัจจัยท่ีสนับสนุนคือ ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม และการจัด
ทรัพยากรท่ีจําเป็นเช่น การสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสถานท่ีเป็นสัดส่วนและ
พอเหมาะ และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
ยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ปกครองด้วย มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) และ
การส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่าในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ  

4.5 ความต้องการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพ่ือจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติในอนาคต 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจํานวนน้อยมาก ส่วน
ใหญ่ต้องการส่งนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการระหว่างประเทศ และโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนต้องการส่งนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา
มากกว่า สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มต้องการรับนักศึกษามาปฏิบัติงานในประเทศท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต้ังแต่ 2 - 6 เดือน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนต้องการรับ
นักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้ังแต่ 4 - 12 เดือน และพบว่ามีถึง 3 แห่ง ท่ี
ต้องการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน 12 เดือน โดยนักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติต้อง
มีใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) หรือมี VISA และส่วนใหญ่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเช่นเดียวกับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ   

4.6 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยระบุผลสัมฤทธิ์อันดับแรกเป็น นักศึกษามีความม่ันใจ
ในความสามารถของตนเองและมีวุฒิภาวะสูงข้ึน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนระบุ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 2  อันดับแรกเป็นนักศึกษามี
โลกทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน มีศักยภาพด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural 
Competence) ซ่ึงผลสํารวจไม่แตกต่างมากนักจากการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
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สําหรับประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับนั้น สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มมี
ความเห็นแตกต่างในหลายประเด็น เช่น สถานประกอบการไทยได้รับประโยชน์คือ มีโอกาสสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริม
การศึกษาแต่สถานประกอบการในประเทศกลุ่มอาเซียนไม่ได้รับประโยชน์นี้ ส่วนประโยชน์อ่ืนๆ นั้น
สถานประกอบการท้ังสองกลุ่มได้รับเหมือนกันเช่น ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ
บุคลากร สร้างความเป็นนานาชาติให้กับองค์กร ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ และ
มีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาช่วยทํางาน เป็นต้น  

สถา บัน อุดม ศึกษา ท้ั งสองกลุ่ ม มีคว าม เห็ น ท่ี สอดคล้ อ ง กัน ถึ งประ โ ยชน์ ท่ี
สถาบันการศึกษาได้รับ เช่น เป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพและตลาดแรงงานใน
ระดับสากล ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาข้ามวัฒนธรรม 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังเกิดความร่วมมือต่อยอด สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยคือเกิดความ
ร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนจํานวนมากระบุว่ามีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศ  

4.7 ปัญหาและอุปสรรคในจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้กับนักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยพบปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดในการส่งนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศคือ นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ และ หาสถานประกอบการในต่างประเทศ
ได้น้อยมาก สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนพบปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือนักศึกษา
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ และ ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นดําเนินการ
อย่างไร  

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวนมากพบปัญหาเม่ือรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคือ หาสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษานานาชาติได้น้อยมาก นักศึกษาไม่ได้
รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ และ งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มี
คุณภาพ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยพบปัญหาในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ  

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนพบปัญหาการขอและต่อวีซ่าให้นักศึกษา 
ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางานและนักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ   เช่นเดียวกับการ
จัดสหกิจศึกษานานาชาติ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยพบปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยจึงควรเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่อง ทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มควรได้รับการพัฒนาและเรียนรู้
ร่วมกันในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ การพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในภูมิภาคให้มากข้ึนเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 
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4.8 ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่
นักศึกษาประสบความสําเร็จ  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มระบุปัจจัยแรกคือต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ นั้น สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสอง
กลุ่มมีความเห็นใกล้เคียงกันและหลากหลาย เช่น การวางแผนการดูแลและนิเทศงานนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา มีสถาบัน
พันธมิตรท่ีมีศักยภาพ มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากภาครัฐ ต้องการบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีเครือข่ายหรือช่องทางในการ
ประสานสถานประกอบการต่างประเทศท่ีกว้างขวาง มีงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม   

5. ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย 
ปัญหาหลักของการสํารวจสถานภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดประสบการณ์

วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แม้ว่าคณะวิจัยจะได้กระตุ้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งแบบสอบถามมาก
ข้ึน โดยมีการจับฉลากเพ่ือมอบรางวัล iPad II ก็ตาม ยังปรากฏว่ามีผู้ส่งแบบสอบถามน้อยมาก และมี
ข้อมูลเชิงตัวเลขหลายข้อท่ีสถาบันอุดมศึกษาไม่ตอบเช่นจํานวนนักศึกษาท่ีผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา
และการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความต้องการในการรับหรือส่งนักศึกษาท้ังไปสหกิจศึกษา
นานาชาติหรือไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานานาชาติ เป็นต้น หรือข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการจัดการ
หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสอบถามเก่ียวกับการไปสหกิจศึกษานานาชาติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนานานาชาติ สถาบันอุดมศึกษาจากท้ังสองกลุ่มไม่สามารถให้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์
และครบถ้วน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีคําถามเป็นจํานวนมากหรือสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งยังไม่มีการ
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  รายละเอียดปรากฏในบทท่ี 4  

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อมูล ท่ีไ ด้จากการสํารวจเป็นข้อมูลเชิ งประจักษ์เ บ้ืองต้น ยั งขาดข้อมูลจาก
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่เป็นจํานวนมาก 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบ ประกอบกับบาง
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดสหกิจศึกษาและหรือประสบการณ์วิชาชีพโดยคณะวิชา จึงยังไม่มีการ
รวบรวมข้อมูลในระดับสถาบัน  จึงควรหาแนวทางให้ได้สารสนเทศสหกิจศึกษาท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
สําหรับประเทศไทยควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการบริหารจัดการการจัดสหกิจ
ศึกษาและสามารถรายงานผลข้อมูลในประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการได้  
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ในระดับอาเซียนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ควร
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีกํากับอุดมศึกษาของแต่ละประเทศหรือเครือข่ายนานาชาติท่ี
เก่ียวข้องกับอุดมศึกษาของอาเซียน เช่น ASEAN University Network (AUN), Association of 
Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASIAHL), Southeast Asian Ministers of 
Education Organization (SEAMEO) เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศสหกิจศึกษาหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติหรือประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติต่อไป  

6.2 สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนยังมีประสบการณ์ในการ
จัดสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์น้อยมากในการ
จัดสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจึงควรมีการ
พัฒนาการดําเนินงานจัดสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน  

6.3 ไม่พบความแตกต่างกันมากนักในภาพรวมระหว่างการจัดสหกิจศึกษากับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท้ังภายในประเทศและนานาชาติ ในเรื่องกระบวนการเช่น การเตรียมความพร้อม 
การนิเทศ/การติดตามดูแลนักศึกษา และการประเมินผล เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่า เม่ือ
สถาบันอุดมศึกษาส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะไม่ให้ความสําคัญกับงานโครงงาน อาจ
เป็นงานประจําก็ได้ 

6.4 สถาบันอุดมศึกษาไทยควรพิจารณานําความแตกต่างในรายละเอียดของการจัดสหกิจ
ศึกษาหรือการจัดประสบการณ์วิชาชีพมาใช้เพ่ิมเติม เช่น  

6.4.1 รูปแบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียน เน้น การสาธิต การใช้ e-learning เป็นต้น  

6.4.2 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชนในการจัดท้ังสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
เช่น การสนับสนุนงบประมาณ แสดงให้เห็นถึงการท่ีภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงควรเรียนรู้แนวทางในการเพ่ิมการมีส่วนร่วมจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน 

6.5 ประเทศไทยมีการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศใช้มาตรฐานการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาก็ตาม จากการสํารวจพบว่าสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยมี
รูปแบบกระบวนการท่ีชัดเจนและมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสหกิจศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควรประกาศใช้มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาให้มี
การประกันคุณภาพสหกิจศึกษาต่อไป เพ่ือให้การจัดสหกิจศึกษาไทยล้ําหน้าประเทศอ่ืนๆ แม้ว่า
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สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะได้ดําเนินการสหกิจศึกษามาเพียงช่วงระยะเวลา 10 ปี ก็
ตาม ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดาซ่ึงดําเนินการสหกิจศึกษามา 100 ปีแล้ว 
ก็ยังอยู่ในข้ันตอนการจัดทําการประกันคุณภาพสหกิจศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด
ว่ามีการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนด้วย 

6.6 สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มยังจัดกิจกรรมหลังกลับจากสหกิจศึกษาหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของตนเองได้น้อย 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มจึงควรหาแนวทางในการพัฒนาการสะท้อนผลการเรียนรู้ต่อไป เพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการไปสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากข้ึน 

6.7 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการไปสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ
นั้นแตกต่างจากไปสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ เช่น นักศึกษามีวุฒิภาวะและมี
ความม่ันใจในตนเองมากข้ึน นักศึกษาพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทํางานในพหุสังคมและ
วัฒนธรรม แ ต่การ ดํา เนินงานสหกิจ ศึกษาหรือฝึ กประสบการณ์วิ ชาชีพนานาชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่มยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร
สนับสนุนหรือช่วยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการหาสถานประกอบการนานาชาติ การหาแนว
ปฏิบัติท่ีดี การฝึกอบรมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ การจัด Experience Sharing หรือเรียนรู้
ร่วมกันให้แก่สถาบันอุดมศึกษาท้ังสองกลุ่ม  

6.8 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการต่ืนตัวในการจัดสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษาน้อยมากเม่ือเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควรกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาไทยตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้แข่งขันได้ และเพ่ือรองรับการขยายตัวในการเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ.2558 โดยนําปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการจัดสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์
วิชาชีพนานาชาติมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป เช่น  

6.8.1 การเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตไทยแข่งขันได้ผ่านกระบวนการสหกิจ
ศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ เพ่ือให้บัณฑิตมีวุฒิภาวะเพ่ิมข้ึนและได้เรียนรู้การทํางานใน
พหุสังคมและพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

6.8.2 สถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรหา
แนวทางในการเพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน เช่น ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เพ่ิมการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซ่ึง
มีการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาแต่บัณฑิตไทยยังคงไม่มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะท่ีมีปัญหามากคือ ทักษะการพูดและการฟัง  
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6.9 ควรมีการวิจัยเชิงลึกเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดี และพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือนําไปสู่การ
เรียนรู้และการทํางานร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน  

6.10 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรประสานความร่วมมือและจัดต้ังกลุ่มสมาชิก
จากสถาบันอุดมศึกษาจากแต่ละประเทศเพ่ือเน้นการพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแล้วขยายความร่วมมือระดับอาเซียนต่อไป 
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แบบสอบถาม 
การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันการศึกษาในประเทศ 

กลุ่มอาเซียน 
ชุดที่ 1  

สําหรับสถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษา 
 

คําช้ีแจง 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการดําเนินงาน            

สหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน” เพ่ือศึกษานโยบาย 
กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศและสหกิจศึกษา
นานาชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
วิจัยดังกล่าว           แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลของสถาบันการศึกษา 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย จึงขอความกรุณาท่านได้โปรดกรอกข้อมูลและส่งกลับมายัง

สมาคมฯ  ภายในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 นี้ และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
นิยาม 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียน     
การสอนในสถาบันการศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิ บั ติงานจริง                    
ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง      
เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) 

การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การฝึกงาน          
การทําโครงงาน การอบรมระยะสั้น เป็นต้น  

สถานประกอบการ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีร่วมรับผิดชอบ
จัดสหกิจศึกษากับสถาบันการศึกษาและรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

สถาบันท่ีส่งแบบสอบถามกลับมา 
หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ (www.tace.or.th) ในเวลาท่ีกําหนด  

มีสิทธิได้รับ iPAD หนึ่งเครื่อง  
คณะทํางานฯ จะจับสลากผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2554 



 (42) 

โปรดให้ข้อมูลในช่องว่าง (.................) หรือทําเครื่องหมาย � ในช่อง � หน้าข้อ 
ท่ีเป็นการดําเนินงานการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาของท่านในภาพรวมท้ังสถาบัน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลของสถาบันการศึกษา 

1. ชื่อสถาบันการศึกษา.............................................................................................. 
2. ตําแหน่งผู้ให้ข้อมูล................................................................................................. 

 3. ชื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
………………………………………………………………………………………… 
3.1 ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน.............................................................................. 
3.2 ตําแหน่ง......................................................................................................... 

 3.3 โทรศัพท์...................................................โทรสาร.......................................... 
E-mail……………………………………… 

 4. จํานวนนักศึกษาของท้ังสถาบันการศึกษา.................................คน 
5. จํานวนคณะวิชาและสาขาวิชา 

5.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย…ี………………………คณะ………สาขาวิชา 
5.2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์................................คณะ………...สาขาวิชา 
5.3 ด้านวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ.........................................คณะ………...สาขาวิชา 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 
 1. นโยบายการจัดสหกิจศึกษา 

1.1 ตามความเห็นของท่าน สถาบันการศึกษาของท่านมีนโยบายสนับสนุนการจัดสหกิจ
ศึกษา ภายในประเทศ  

�  มี  �  ไม่มี 
1.2 การสนับสนุนด้านงบประมาณ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แหล่งงบประมาณ 
สัดส่วน 

การสนับสนุน 

� จากสถาบันการศึกษา 

�จากค่าหน่วยกิต 

�จากเงินสมทบของสถาบันการศึกษา 

 
........................% 
........................% 

� จากหน่วยงานภายนอก (โปรดระบุ)....... 
.................................................................. 
.................................................................. 

........................% 

รวม 100% 
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2. ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษา 
2.1 จัดสหกิจศึกษามาแล้ว.....................................ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ....................................... 
2.2 จํานวนนักศึกษาท่ีผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษาต้ังแต่เริ่มต้น.............................................
คน 
2.3 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ ( 3 ปี

ย้อนหลัง) 
2.3.1 ปีการศึกษา 2550 จํานวน..............................คน 
2.3.2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน..............................คน 
2.3.3 ปีการศึกษา 2552 จํานวน..............................คน 

2.4 จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษา...............สาขาวิชา 
2.5 รายชื่อคณะวิชาและสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษาในปัจจุบัน 

ช่ือคณะวิชา ช่ือสาขาวิชา 
2.5.1.………………………… 1)……………………………………………… 
 2)……………………………………………… 
 3)……………………………………………… 
 4)……………………………………………… 
 5)……………………………………………… 
 6)……………………………………………… 
2.5.2.…………………………… 
 

1)……………………………………………… 
2)……………………………………………… 

 3)……………………………………………… 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 
…………………………………… …………………………………………………. 

 หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 
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2.6 จํานวนครั้งต่อหลักสูตรท่ีจัดสหกิจศึกษา.....................ครั้ง ครั้งละ...............เดือน 
2.7 โปรดใส่ตัวอักษร AT (Academic Term), WT (Work Term) หรือเครื่องหมาย – ใน
ตารางข้างล่าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจัดภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถาบันของท่าน 

AT   หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีเรียนในสถาบันการศึกษา 
WT หมายถึง ภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  
โปรดระบุ ภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคท่ี 1 เป็น WT1 แล้วเรียงตามลําดับไป  

  เช่น WT1, WT2, WT3… กรณีในหลักสูตรกําหนดภาคสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั้ง 
– หมายถึง ไม่ใช่ท้ังภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 

1 
ภาคการศึกษาท่ี 

2 
ภาคการศึกษาท่ี 

3 
ภาคการศึกษาท่ี 

4 

ชั้นปีท่ี 1 ........................... ............................ ............................ ............................ 

ชั้นปีท่ี 2 ........................... ............................ ............................ ............................ 

ชั้นปีท่ี 3 ........................... ............................ ............................ ............................ 
ชั้นปีท่ี 4 ........................... ............................ ............................ ............................ 
ชั้นปีท่ี 5 ........................... ............................ ............................ ............................ 
 
3. รูปแบบการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษา 

3.1 ชื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษา 
.................................................................................................................... 

3.2 บุคลากรผู้รับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� บุคลากรสายวิชาการ..........................คน 
� บุคลากรสายสนับสนุน........................คน 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 

3.3 รูปแบบการบริหารจัดการ 
� รวมศูนย์ระดับสถาบันการศึกษา 
� รวมศูนย์ระดับคณะวิชา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
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3.4 ภารกิจของหน่วยงานสหกิจศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� งานเตรียมความพร้อมนักศึกษา  � งานจัดหางานสหกิจศึกษา 
� งานนิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษา � งานพัฒนาอาชีพ 
� งานสารสนเทศสหกิจศึกษา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 

4. กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษา 
4.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  

4.1.1 รูปแบบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� บรรยาย    � ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

� สาธิต    � เรียนรู้ด้วยตนเอง 

� จัดปฐมนิเทศ   � ให้คําปรึกษาส่วนตัว 

� e-Learning 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
 ......................................................................................................... 

4.1.2 เนื้อหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)… 

 � ทักษะการสมัครงาน  � หลักการบริหารงานคุณภาพ 

 � วัฒนธรรมองค์กร  � ความปลอดภัยในการทํางาน 

 � ทักษะการนําเสนอ  � การเขียนรายงานวิชาการ 

 � ทักษะการแก้ปัญหา  � การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 

 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
................................................................................................... 

4.1.3 ช่วงเวลาท่ีจัด 

� ก่อนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา  

� ก่อนไปปฏิบัติงาน 2 ภาคการศึกษา 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
........................................................................................................ 

4.1.4 ระยะเวลาท่ีจัด 

� จํานวน......ชัว่โมง/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา....สัปดาห์/ภาคการศึกษา 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
........................................................................................................ 
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4.2 องค์กรท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� องค์กรภาครัฐ 
(ระบุ)........................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
� องค์กรเอกชน 
(ระบุ)........................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
� สมาคมวิชาชีพ 
(ระบุ)........................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

� อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)............................................................................................................. 
.................................................................................................................... 

4.3 ช่องทางในการเข้าถึงสถานประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์  
� เข้าพบสถานประกอบการโดยตรง 
� ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร    � ติดต่อทาง E-mail 
� ใช้เครือข่ายศิษย์เก่า/บัณฑิต    � ใช้เครือข่ายคณาจารย์ 
� ใช้เครือข่ายองค์กรการกุศล     
� ใช้เครือข่ายคณาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ 
� เป็นสมาชิกในองค์กรภายนอก/สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสถาน

ประกอบการ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
.................................................................................................................... 

4.4 การพัฒนาความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� จัดทํา MOU   � บริการวิชาการ/โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
� ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  � เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นประจํา 
� ส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง � มอบของท่ีระลึก/การ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ

           � จัด Job Fair เป็นประจํา      
� การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
� จัดกิจกรรมพบปะระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการเป็นประจํา 
� เชิญเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของมหาวิทยาลัย เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
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4.5 ลักษณะงานสหกิจศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� งานโครงงาน    � งานประจําท่ีเน้นประสบการณ์ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
.................................................................................................................... 

4.6 การนิเทศงานนักศึกษา  
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 4.7 
� มี 
 
4.6.1 ผู้นิเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� คณาจารย์ประจําสาขาวิชา � เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
.......................................................................................................... 

4.6.2 จํานวนครั้งในการนิเทศงานต่อภาคสหกิจศึกษา 

� 1 ครั้ง    

� มากกว่า 1 ครั้ง (โปรดระบุ)............ครั้ง 
4.6.3 วิธีการนิเทศงานนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� เข้าพบ ณ สถานประกอบการ  � โทรศัพท์ 
� E-mail     � Teleconference 
� ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
.......................................................................................................... 

4.7 การติดตามดูแลนักศึกษา  
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 4.8 
� มี 
4.7.1 ผู้ติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� คณาจารย์ประจําสาขาวิชา  � เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 

� ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
.......................................................................................................... 

4.7.2 วิธีการติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� โทรศัพท์    � E-mail 

� Bulletin Board    � Social Network  

         � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
.......................................................................................................... 
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4.7.3 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา 
� มี     � ไม่มี 

4.8 กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 4.9 
� มี 
4.8.1 การจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง (Reflection) 

� มี โปรดระบุรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรม......................................... 
.......................................................................................................... 
� ไม่มี 

4.8.2 วิธีการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� จัดสัมมนา  � จัดนิทรรศการ (Poster Session/ Exhibition) 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

4.9 สัดส่วนของคะแนนท่ีใช้ในการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาได้มาจาก 
ผู้ให้คะแนน สัดส่วน 

� สถาบันการศึกษา ........................% 

� สถานประกอบการ ........................% 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

........................% 

รวม 100% 
4.10 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

� S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)  

� ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร (เช่น A-F, หรืออ่ืน ๆ) 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
.................................................................................................................... 
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5. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสหกิจศึกษา 
5.1 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ  
(โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, ….. เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
…………สามารถเข้าใจการทํางานและการเรียนได้ดีข้ึน 
…………มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีข้ึน 
…………เกิดการพัฒนาตนเอง ม่ันใจในตนเองมากข้ึน 
…………เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล 
…………มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสําเร็จการศึกษา 
…………ช่วยค้นหาตนเองและนํามาซ่ึงการเลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง 
…………ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา 
…………เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการทํางานสูง 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
5.2 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ (หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาน
ประกอบการโปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, …. เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุด)  
…………มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 
…………การวางแผนกําลังคน 
…………พนักงานประจํามีเวลาท่ีจะทํางานสําคัญได้มากข้ึน 
…………ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึน 
…………มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา 
…………เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................... 
5.3 ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ  
(โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, …. เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานประกอบการ 
…………ได้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
…………ช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
…………คณาจารย์มีประสบการณ์ทางวิชาชีพมากข้ึน 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 
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5.4 ลักษณะความร่วมมือต่อยอดท่ีสถาบันการศึกษาของท่านดําเนินการกับสถาน
ประกอบการ 

� ดําเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงงานสหกิจศึกษา   

� สถาบันการศึกษาให้บริการวิชาการ 

� มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

โปรดระบุปัญหาและอุปสรรคท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรกในการจัดสหกิจ
ศึกษาให้แก่นักศึกษา (โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, ..... เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมาก
ท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 

…………ขาดความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายสหกิจศึกษา 
…………ขาดการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจตัดสินใจ 
…………ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา 
…………ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
…………เป็นการเพ่ิมภาระงานของผู้ท่ีดูแลโดยตรงแต่ไม่มีการลดภาระงานอ่ืนให้ 
…………ขาดความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง 
…………ขาดการวางแผนเพ่ือรองรับการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 
…………ขาดแนวทางและวิธีการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
…………หลักสูตรสหกิจศึกษาไม่สามารถทําให้นักศึกษาจบการศึกษาตามกําหนด 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………........................................................................ 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษานานาชาต ิ
1. นโยบายในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

1.1 นโยบายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

� ไม่มี (ส้ินสุดการตอบแบบสอบถาม) 
� มี 

1.2 การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
(ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ) 

แหล่งงบประมาณ 
สัดส่วน 

การสนับสนุน 

� จากสถาบันการศึกษา 

� จากค่าหน่วยกิต 

� จากเงินสมทบของสถาบันการศึกษา 

 
........................% 
........................% 

� จากหน่วยงานภายนอก (โปรดระบุ)....... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

........................% 

รวม 100% 
 
1.3 ปัจจัยท่ีสถาบันการศึกษาจัดเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์   � สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

� ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม � จัดสถานท่ีเป็นสัดส่วนและพอเหมาะ 

� จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 

� สร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
.................................................................................................................... 

1.4 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ต่างประเทศ 

� ไม่มี 

� มี โปรดระบุจํานวนเงินต่อนักศึกษา 1 คน 
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� ค่าเดินทาง......................... 

� ค่าเบ้ียเลี้ยง....................... 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
.......................................................................................................... 

1.5 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานใน
ประเทศ 

� ไม่มี 

� มี โปรดระบุจํานวนเงินต่อนักศึกษา 1 คน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ค่าเดินทาง......................... 

� ค่าเบ้ียเลี้ยง........................ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
.......................................................................................................... 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

� สถาบันการศึกษา 

� สถานประกอบการ 
2. ประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

2.1 จัดสหกิจศึกษานานาชาติมาแล้ว....................ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ........................ 
2.2 จํานวนนักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศต้ังแต่เริ่มต้น
..........................คน 
2.3 จํานวนนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ( 3 ปีย้อนหลัง ) 

2.3.1 ปีการศึกษา 2550 จํานวน..............................คน 
2.3.2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน..............................คน 
2.3.3 ปีการศึกษา 2552 จํานวน..............................คน 

2.4 จํานวนนักศึกษาต่างชาติท่ีมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศ (3 ปีย้อนหลัง) 
2.4.1 ปีการศึกษา 2550 จํานวน..............................คน 
2.4.2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน..............................คน 
2.4.3 ปีการศึกษา 2552 จํานวน..............................คน 

2.5 จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดสหกิจศึกษานานาชาติ......................สาขาวิชา 
 

 
 



 (53) 

2.6 จํานวนนักศึกษาแต่ละคณะและสาขาวิชาท่ีจัดหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ 
 ในปีการศึกษา 2550 ถึง ปีการศึกษา 2552 

 

คณะ / สาขาวิชา 

ปีการศึกษา / 
 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ
2550 2551 2552 

1. คณะ.....    
1.1 สาขาวิชา…..    
1.2     
    
    
    

คณะ / สาขาวิชา 

ปีการศึกษา / จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาต ิ

2550 2551 2552 

    
    
    
    
    
    
    

   
  หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 

 
2.7 ภูมิภาคท่ีแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในแต่ละปี  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

� ทวีปอเมริกาเหนือ      � ละตินอเมริกา (อเมริกากลางและใต้) 

� ยุโรป       � แอฟริกา 

� ประเทศในกลุ่ม ASEAN      � ประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกอ่ืนๆ 



 (54) 

2.8 จํานวนนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศในช่วงปีการศึกษา 
2550, 2551 และ 2552 โดยแบ่งเป็นรายประเทศ  
 

ประเทศ 
ปีการศึกษา/จํานวนนักศึกษา 

2550 2551 2552 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 
 

2.9 สถานประกอบการในต่างประเทศท่ีจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
(หากสามารถระบุได้) 
 

ประเทศ ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่และ Website 
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ประเทศ ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่และ Website 
   

   

   

   

   

 
หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 

 
2.10 หากท่านรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติท่านจัดให้นักศึกษา
ต่างชาติไปปฏิบัติงานท่ีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� สถาบันการศึกษาของท่าน 

� สถานประกอบการในความร่วมมือของท่าน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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2.11 สถานประกอบการในความร่วมมือของท่านท่ีรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก
ต่างประเทศ (หากสามารถระบุได้)  
 

ประเทศ ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่และ Website 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
 หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 
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3. รูปแบบการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
3.1 ชื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

............................................................................................................................... 
3.2 บุคลากรผู้รับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ  

� ไม่มี 

� มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� บุคลากรสายวิชาการ..........................คน 

� บุคลากรสายสนับสนุน........................คน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 
   .................................................................................................................... 
3.3 รูปแบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ 

� รวมศูนย์ระดับสถาบันการศึกษา � รวมศูนย์ระดับคณะวิชา 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

3.4 ภารกิจของหน่วยงานสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

� สร้างเครือข่ายจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ 

� นิเทศงานสหกิจศึกษา/ติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

� จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศสหกิจศึกษานานาชาติ 

� จัดต้ังตัวแทนในต่างประเทศเพ่ือนิเทศงานสหกิจศึกษาและติดตามดูแล
นักศึกษา    สหกิจศึกษานานาชาติ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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4. ความต้องการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในอนาคต 
4.1 จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา และประเทศท่ีต้องการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในอนาคตต่อปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
ประเทศ 

(ระบุได้มากกว่า 1 ชื่อ) 
จํานวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
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4.2 จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา และประเทศท่ีต้องการรับนักศึกษามาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในประเทศในอนาคตต่อปีการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ประเทศ 

(ระบุได้มากกว่า 1 ชื่อ) 
จํานวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
       

       

       

       

       

       

 
 หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

4.3 เง่ือนไขการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ระยะเวลาการทํางานไม่เกิน.........................เดือน 

� ต้องมีใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) 

� ประเภท VISA ท่ีต้องขอ………………………………………………… 

� การขอ VISA ต้องมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาท่ีรับนักศึกษา 

� การขอ VISA ต้องมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษา 

� ภาษาท่ีต้องใช้ในการสื่อสาร................................................................. 

� ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ข้ันตํ่า..............................................USD/เดือน 
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� จัดท่ีพักให้นักศึกษาโดย 

� ไม่มีค่าใช้จ่าย  � มีค่าใช้จ่าย.........................USD/เดือน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
............................................................................................................................... 

5. กระบวนการในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ  
5.1 การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

 � ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.2 
 � มี  

5.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ผลการเรียน  � ทักษะภาษาต่างประเทศ 
� บุคลิกภาพ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

5.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.3 
� มี 
5.2.1 รูปแบบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� บรรยาย     � ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
� สาธิต     � เรียนรู้ด้วยตนเอง 
� จัดปฐมนิเทศ    � ให้คําปรึกษาส่วนตัว 
� การพบปะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

5.2.2 เนื้อหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 � ทักษะการสมัครงาน  � หลักการบริหารงานคุณภาพ 
 � วัฒนธรรมองค์กร   � ความปลอดภัยในการทํางาน 
 � ทักษะการนําเสนอ  � การเขียนรายงานวิชาการ 
 � ทักษะการแก้ปัญหา  � การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
 � ทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพ 
 � ทักษะการดํารงชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) 
 � วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจในประเทศท่ีต้องไปปฏิบัติงาน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
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5.2.3 ช่วงเวลาท่ีจัด 
� ก่อนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา 
� ก่อนไปปฏิบัติงาน 2 ภาคการศึกษา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
...................................................................................................................... 

5.2.4 ระยะเวลาท่ีจัด 
� จํานวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์เป็นระยะเวลา...........สัปดาห์/ภาค

การศึกษา 
� อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)...................................................................................... 
....................................................................................................................... 

5.3 องค์กรท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� องค์กรภาครัฐ (ระบุ)........................................................................................ 
................................................................................................................................ 

� องค์กรเอกชน (ระบุ)....................................................................................... 
................................................................................................................................ 

� สมาคมวิชาชีพ (ระบุ)....................................................................................... 
................................................................................................................................ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

5.4 ช่องทางหรือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาไม่แสวงหากําไร 

� ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาแสวงหากําไร 

� ผ่านสถาบันการศึกษาท่ีตกลงความร่วมมือ 

� ผ่านคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ 

� ผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีถ่ินพํานักต่างประเทศ 

� ผ่านสถานประกอบการในประเทศท่ีมีความร่วมมือสหกิจศึกษา 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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5.5 การพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� จัดทํา MOU   � บริการวิชาการ/โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

� ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  � เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นประจํา 

� ส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง         � มอบของท่ีระลึก/การ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ

           � การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

� เชิญเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของมหาวิทยาลัย เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 
................................................................................................................................ 

5.6 ลักษณะงานสหกิจศึกษานานาชาติท่ีนักศึกษาปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� งานโครงงาน   � งานประจําท่ีเน้นประสบการณ์ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 
................................................................................................................................ 

5.7 การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.8 
� มี 
5.7.1 ผู้นิเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� คณาจารย์ประจําสาขาวิชา   � เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 
� สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 
� คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ  � ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 
� ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
....................................................................................................................... 

5.7.2 จํานวนครั้งในการนิเทศงานต่อภาคสหกิจศึกษา 

� 1 ครั้ง     
� มากกว่า 1 ครั้ง (โปรดระบุ)............ครั้ง 

5.7.3 วิธีการนิเทศงานนักศึกษา  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� เข้าพบ ณ สถานประกอบการ  � โทรศัพท์ 
� E-mail     � Teleconference 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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5.8 การติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.9 
� มี 
5.8.1 ผู้ติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� คณาจารย์ประจําสาขาวิชา  � เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 
� สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 
� คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ � ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 
� ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา 
� สถานทูตในต่างประเทศ  
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 
......................................................................................................................... 

5.8.2 วิธีการติดตามดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� โทรศัพท์    � E-mail 
� Bulletin Board      � Social Network  

  
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 
......................................................................................................................... 

5.8.3 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
� มี     � ไม่มี 

5.9 กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.10 
� มี 
5.9.1 การจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง   (Reflection) 

� มี โปรดระบุรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรม.................................................. 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

� ไม่มี 
5.9.2 วิธีการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 

� จัดสัมมนา  � จัดนิทรรศการ (Poster Session/Exhibition) 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
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5.10 สัดส่วนของคะแนนท่ีใช้ในการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติได้มาจาก 
 

ผู้ให้คะแนน สัดส่วน 

� สถาบันการศึกษา ........................% 

� สถานประกอบการ ........................% 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

........................% 

รวม 100% 
 
5.11 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษานานาชาติ 

� S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)  

� ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร (เช่น A-F, หรืออ่ืนๆ) 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
6. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาต ิ

6.1 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ  
(โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, .... เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………มีโลกทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน 
…………มีศักยภาพด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) 
…………มีความม่ันใจในความสามารถของตนเองและมีวุฒิภาวะสูงข้ึน 
…………มีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการในต่างประเทศ 
…………มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายท้ังเพ่ือร่วมงาน หัวหน้างาน รวมท้ังสถาน

ประกอบการแห่งอ่ืนในประเทศนั้น ๆ 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
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6.2 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ  
(หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, ....       
เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………มีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาช่วยทํางาน 
…………ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาพัฒนาองค์กร 
…………สร้างความเป็นนานาชาติให้กับองค์กร 
…………พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร 
…………ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 
…………ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึน 
…………ให้พนักงานได้เห็นถึงการทํางานอย่างประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลมากข้ึน 
…………มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา 
…………เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
6.3 ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ  
(โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, .... เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพและตลาดแรงงานในระดับสากล 
...............เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาข้าม

วัฒนธรรม 
...............ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานในระดับสากล 
...............ได้โจทย์วิจัยท่ีทันสมัยและแปลกใหม่ 
...............ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือไปปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนในบริบทท่ี

แตกต่างออกไปจากสถานประกอบการในประเทศ 
...............นักศึกษาในสถาบันการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับ

นักศึกษาต่างชาติ 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
6.4 ลักษณะความร่วมมือต่อยอดกับเครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ 

� ความร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติ 

� การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

� การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 
................................................................................................................................  
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7. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
7.1 ปัญหาและอุปสรรค 3 อันดับแรกท่ีท่านประสบในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษานานาชาติ (โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3,…. เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจาก    
มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นดําเนินการอย่างไร 
…………ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 
…………หาสถานประกอบการในต่างประเทศได้น้อยมาก 
…………งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ 
…………นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ 
…………ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 
…………การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาไม่เพียงพอ 
…………ปัญหาการขอและต่อ VISA ให้นักศึกษา 
...............ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางาน 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) 
…………นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
…………มีปัญหาในการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ 
…………สถานประกอบการในต่างประเทศปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
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7.2 ปัญหาและอุปสรรค 3 อันดับแรกท่ีท่านประสบในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติมาปฏิบัติงาน (โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3,….เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจาก   
มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………หาสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษานานาชาติได้น้อยมาก 
…………งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ 
…………นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
…………ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 
…………ปัญหาการต่อ VISA ให้นักศึกษา 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) 
…………นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
…………ปัญหาการดูแลนักศึกษาต่างชาติ 
…………สถานประกอบการปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

8. ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติประสบ
ความสําเร็จ (โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, …. เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุด) 
...............สถาบันพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ 
...............ระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
...............งบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
...............การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
...............การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 
...............กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 
...............ความสามารถและทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา 
...............ศักยภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 
...............เครือข่ายหรือช่องทางในการประสานสถานประกอบการต่างประเทศท่ีกว้างขวาง 
...............กระบวนการขอ VISA และใบอนุญาตทํางานท่ีสะดวก 
...............การวางแผนการดูแลและนิเทศงานนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม 
การดําเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

ชุดที่ 2  
สําหรับสถาบันการศึกษาที่จัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

ในรูปแบบอ่ืนที่นอกเหนือจากสหกิจศึกษา 
 

คําช้ีแจง 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการดําเนินงาน            

สหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน” เพ่ือศึกษานโยบาย 
กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศและสหกิจศึกษา
นานาชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
วิจัยดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลของสถาบันการศึกษา 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาภายในประเทศ 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย จึงขอความกรุณาท่านได้โปรดกรอกข้อมูลและส่งกลับมายัง

สมาคมฯ  ภายในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 นี้ และขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
นิยาม 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียน     
การสอนในสถาบันการศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิ บั ติงานจริง                    
ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง      
เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) 

การจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การฝึกงาน         
การทําโครงงาน การอบรมระยะสั้น เป็นต้น  

สถานประกอบการ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีร่วมรับผิดชอบ   
จัดประสบการณ์วิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

สถาบันท่ีส่งแบบสอบถามกลับมา 
หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ (www.tace.or.th) ในเวลาท่ีกําหนด  

มีสิทธิได้รับ iPAD หนึ่งเครื่อง  
คณะทํางานฯ จะจับสลากผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2554 
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โปรดให้ข้อมูลในช่องว่าง (.................) หรือทําเครื่องหมาย � ในช่อง � หน้าข้อ 
ท่ีเป็นการดําเนินงานการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาของท่านในภาพรวม
ท้ังสถาบัน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลของสถาบันการศึกษา 

1. ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................................................................ 
2. ตําแหน่งผู้ให้ข้อมูล.............................................................................................................. 

 3. ชื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………… 
3.1 ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน

............................................................................................ 
3.2 ตําแหน่ง....................................................................................................................... 

 3.3 โทรศัพท์...................................................โทรสาร........................................................ 
E-mail……………………………………… 

 4. จํานวนนักศึกษาของท้ังสถาบันการศึกษา.................................คน 
5. จํานวนคณะวิชาและสาขาวิชา 

5.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย…ี………………………คณะ………………….สาขาวิชา 
5.2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์................................คณะ………………….สาขาวิชา 
5.3 ด้านวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ.........................................คณะ………………….สาขาวิชา 
 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาภายในประเทศ 
1. ชื่อเรียก………………………………………………………………………………………. 
2. โปรดใส่ตัวอักษร AT (Academic Term), WT (Work Term) หรือเครื่องหมาย – ใน
ตารางข้างล่าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจัดภาคการศึกษาและภาคสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพในสถาบันของท่าน 

AT   หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีเรียนในสถาบันการศึกษา 
WT หมายถึง ภาคสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ  
โปรดระบุ ภาคสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ภาคท่ี 1 เป็น WT1 แล้วเรียง

ตามลําดับไป  
เช่น WT1, WT2, WT3…     กรณีในหลักสูตรกําหนดภาคสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ   
มากกว่า 1 ครั้ง 
– หมายถึง ไม่ใช่ท้ังภาคการศึกษาและภาคท่ีใช้เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ 
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 ภาคการศึกษา
ท่ี 1 

ภาคการศึกษา
ท่ี 2 

ภาคการศึกษา
ท่ี 3 

ภาคการศึกษา
ท่ี 4 

ชั้นปีท่ี 1 ......................... ......................... ......................... ......................... 
ชั้นปีท่ี 2 ......................... ......................... ......................... ......................... 
ชั้นปีท่ี 3 ......................... ......................... ......................... ......................... 
ชั้นปีท่ี 4 ......................... ......................... ......................... ......................... 
ชั้นปีท่ี 5 ......................... ......................... ......................... ......................... 
 
3. ช่องทางในการเข้าถึงสถานประกอบการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์  � เข้าพบสถานประกอบการโดยตรง 
� ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร     � ติดต่อทาง E-mail 
� ใช้เครือข่ายศิษย์เก่า/บัณฑิต     � ใช้เครือข่ายคณาจารย์ 
� ใช้เครือข่ายองค์กรการกุศล     
� ใช้เครือข่ายคณาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ 
� เป็นสมาชิกในองค์กรภายนอก/สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสถานประกอบการ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
4. ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 
� ไม่จํากัด ทํางานอะไรก็ได้   � งานประจําตรงตามสาขาวิชาชีพ 
� งานโครงงานตรงตามสาขาวิชาชีพ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................... 

5. การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา  
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 6 
� มีการเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/ทักษะอาชีพ      

� เป็นรายวิชา    � อบรมหลักสูตรพิเศษ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 

6. การนิเทศงานนักศึกษา 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 7 
� มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ส่งคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีไปนิเทศงาน � นิเทศงาน 1 ครั้ง 
� นิเทศงานมากกว่า 1 ครั้ง    � นิเทศงานผ่าน ICT 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 
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7. การติดตามและดูแลนักศึกษา 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 8 
� มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� โทรศัพท์    � E-mail 
� Bulletin Board    � Social Network    
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

8. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา 

� มี     � ไม่มี 
9. การประเมินผลการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ 

� S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)  
� ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร (เช่น A-F, หรืออ่ืนๆ) 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)….................................................................................................... 

................................................................................................................................ 
10. จํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ (3 ปีย้อนหลัง) 

10.1 ปีการศึกษา 2550 จํานวน..........................คน 
10.2  ปีการศึกษา 2551 จํานวน..........................คน 
10.3 ปีการศึกษา 2552 จํานวน..........................คน 

11. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
11.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

� ได้รับประสบการณ์วิชาชีพ 
� การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
� ได้รับการเสนองานก่อนจบการศึกษา 
� ได้ค่าตอบแทน 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 
........................................................................................................................... 

11.2 ระดับความร่วมมือ/ความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ 
� น้อยท่ีสุด  � น้อย  � ปานกลาง   � มาก  � มากท่ีสุด 
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12. การดําเนินงานต่อยอดกับสถานประกอบการ 
� มีความร่วมมือในการทํางานวิจัยมากข้ึน 
� มีความร่วมมือในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ มากข้ึน 
� มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

13. โปรดระบุปัญหาและอุปสรรคท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรกในการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา (โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, .... เพ่ือเรียงลําดับ
ความสําคัญจาก      มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………ขาดความชัดเจนเก่ียวกับนโยบาย 
…………ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิด 
…………ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
…………ขาดการวางแผนเพ่ือรองรับการดําเนินงานภายในสถาบันการศึกษา 
…………ขาดแนวทางและวิธีการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
...............อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 
1. นโยบายในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

1.1 นโยบายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 

� ไม่มี ให้ส้ินสุดการตอบแบบสอบถาม 

� มี 
1.2 การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อการดําเนินงานจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 
(ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ) 
 

แหล่งงบประมาณ 
สัดส่วน 

การสนับสนุน 

� จากสถาบันการศึกษา 

�จากค่าหน่วยกิต 

�จากเงินสมทบของสถาบันการศึกษา 

 
........................% 
........................% 

� จากหน่วยงานภายนอก (โปรดระบุ)....... 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

........................% 

รวม 100% 
 
1.3 ปัจจัยใดบ้างท่ีสถาบันการศึกษาจัดเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการ
จัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ � สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

� ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ิมเติม � จัดสถานท่ีเป็นสัดส่วนและพอเหมาะ 

� จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 

� สร้างเครือข่ายจากคณาจารย์ท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 
................................................................................................................................ 
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1.4 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

� ไม่มี 

� มี โปรดระบุจํานวนเงินต่อนักศึกษา 1 คน 

� ค่าเดินทาง......................... 

� ค่าเบ้ียเลี้ยง....................... 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
...................................................................................................................... 

1.5 การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานใน
ประเทศ 

� ไม่มี 

� มี โปรดระบุจํานวนเงินต่อนักศึกษา 1 คน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ค่าเดินทาง......................... 

� ค่าเบ้ียเลี้ยง....................... 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
...................................................................................................................... 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

� สถาบันการศึกษา 

� สถานประกอบการ 
2. ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 

2.1 จัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติมาแล้ว..................ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ....................... 
2.2 จํานวนนักศึกษาท่ีผ่านการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศต้ังแต่เริ่มต้น
..............................คน 
2.3 จํานวนนักศึกษาท่ีไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ( 3 ปีย้อนหลัง ) 

1) ปีการศึกษา 2550 จํานวน..............................คน 
2) ปีการศึกษา 2551 จํานวน..............................คน 
3) ปีการศึกษา 2552 จํานวน..............................คน 

2.4 จํานวนนักศึกษาต่างชาติท่ีมาเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ (3 ปีย้อนหลัง) 
1) ปีการศึกษา 2550 จํานวน..............................คน 
2) ปีการศึกษา 2551 จํานวน..............................คน 
3) ปีการศึกษา 2552 จํานวน..............................คน 
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2.5 จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ...............สาขาวิชา 
2.6 จํานวนนักศึกษาแต่ละคณะและสาขาวิชาท่ีมีหลักสูตรการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติในปีการศึกษา 2550 ถึง ปีการศึกษา 2552 

 

คณะ / สาขาวิชา 
ปีการศึกษา / จํานวนนักศึกษา 

2550 2551 2552 

1. คณะ.....    
1.1 สาขาวิชา…..    
1.2     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 หมายเหตุ  หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 

2.7 ภูมิภาคท่ีแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติในแต่ละปี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

� ทวีปอเมริกาเหนือ   � ละตินอเมริกา (อเมริกากลางและใต้) 

� ยุโรป    � แอฟริกา 

� ประเทศในกลุ่ม ASEAN   � ประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกอ่ืนๆ 
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 2.8 จํานวนนักศึกษาท่ีไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศในช่วงปีการศึกษา 
2550, 2551 และ 2552 โดยแบ่งเป็นรายประเทศ  
 

ประเทศ 
ปีการศึกษา/จํานวนนักศึกษา 

2550 2551 2552 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

          
 หมายเหตุ  หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 
 

2.9 สถานประกอบการในต่างประเทศท่ีจัดส่งนักศึกษาไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ  
(หากสามารถระบุได้) 
 

ประเทศ ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่และ Website 
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ประเทศ ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่และ Website 
   

   

   

   

   

   

  
 หมายเหตุ  หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 
 

2.10 หากท่านรับแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ท่านให้นักศึกษาต่างชาติไปปฏิบัติงานท่ี
ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� สถาบันการศึกษาของท่าน 

� สถานประกอบการในความร่วมมือของท่าน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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2.11 สถานประกอบการในความร่วมมือของท่านท่ีรับนักศึกษาจากต่างประเทศ  
(หากสามารถระบุได้) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 

3. รูปแบบการบริหารจัดการการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้แก่นักศึกษา 
3.1 ชื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

............................................................................................................................... 
3.2 บุคลากรผู้รับผิดชอบดําเนินงานจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ  

� ไม่มี 

� มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� บุคลากรสายวิชาการ..........................คน 

� บุคลากรสายสนับสนุน........................คน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 
   .................................................................................................................... 

ประเทศ ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่ 
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3.3 รูปแบบการบริหารจัดการการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

� รวมศูนย์ระดับสถาบันการศึกษา � รวมศูนย์ระดับคณะวิชา 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

3.4 ภารกิจของหน่วยจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

� สร้างเครือข่ายจัดหางานนานาชาติ 

� นิเทศงาน/ติดตามดูแลนักศึกษานานาชาติ 

� จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศนานาชาติ 

� จัดต้ังตัวแทนในต่างประเทศเพ่ือนิเทศงานและติดตามดูแลนักศึกษานานาชาติ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

4. ความต้องการแลกเปล่ียนนักศึกษาเพ่ือจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติในอนาคต 
4.1 จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา และประเทศท่ีต้องการส่งนักศึกษาไปเพ่ิมประสบการณ์
วิชาชีพในอนาคตต่อปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดแนบเอกสาร 

 
�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 

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

สาขาวิชา 
ประเทศ 

(ระบุได้มากกว่า 1 ชื่อ) 
จํานวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
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4.2 จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา และประเทศท่ีต้องการรับนักศึกษามาปฏิบัติงานใน
ประเทศในอนาคตต่อปีการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ประเทศ 

(ระบุได้มากกว่า 1 ชื่อ) 
จํานวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
       

       

       

       

       

       

 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................ 

........................................................................................................................... 
4.3 เง่ือนไขการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ระยะเวลาการทํางานไม่เกิน.........................เดือน 

� ต้องมีใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) 

� ประเภท VISA ท่ีต้องขอ………………………………………………… 

� การขอ VISA ต้องมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาท่ีรับนักศึกษา 

� การขอ VISA ต้องมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษา 

� ภาษาท่ีต้องใช้ในการสื่อสาร................................................................. 

� ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ข้ันตํ่า..............................................USD/เดือน 
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� จัดท่ีพักให้นักศึกษาโดย 

� ไม่มีค่าใช้จ่าย  � มีค่าใช้จ่าย.........................USD/เดือน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
............................................................................................................................... 

5. กระบวนการในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้นักศึกษา 
5.1 การคัดเลือกนักศึกษาไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ 

� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.2 
� มี  

5.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ผลการเรียน  � ทักษะภาษาต่างประเทศ 
� บุคลิกภาพ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

5.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาไปเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.3 
� มี 
5.2.1 รูปแบบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� บรรยาย     � ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
� สาธิต     � เรียนรู้ด้วยตนเอง 
� จัดปฐมนิเทศ    � ให้คําปรึกษาส่วนตัว 
� การพบปะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

5.2.2 เนื้อหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 � ทักษะการสมัครงาน  � หลักการบริหารงานคุณภาพ 
 � วัฒนธรรมองค์กร   � ความปลอดภัยในการทํางาน 
 � ทักษะการนําเสนอ  � การเขียนรายงานวิชาการ 
 � ทักษะการแก้ปัญหา  � การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
 � ทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพ 
 � ทักษะการดํารงชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) 
 � วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจในประเทศท่ีต้องไปปฏิบัติงาน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
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5.2.3 ช่วงเวลาท่ีจัด 
� ก่อนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา 
� ก่อนไปปฏิบัติงาน 2 ภาคการศึกษา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
...................................................................................................................... 

5.2.4 ระยะเวลาท่ีจัด 
� จํานวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา.......สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
....................................................................................................................... 

5.3 องค์กรท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� องค์กรภาครัฐ (ระบุ).......................................................................................... 
................................................................................................................................ 

� องค์กรเอกชน (ระบุ).......................................................................................... 
................................................................................................................................ 

� สมาคมวิชาชีพ (ระบุ)......................................................................................... 
................................................................................................................................ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

5.4 ช่องทางหรือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาไม่แสวงหากําไร 

� ผ่านองค์กรรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาแสวงหากําไร 

� ผ่านสถาบันการศึกษาท่ีตกลงความร่วมมือ 

� ผ่านคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศ 

� ผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีถ่ินพํานักต่างประเทศ 

� ผ่านสถานประกอบการในประเทศท่ีมีความร่วมมือการเพ่ิมประสบการณ์
วิชาชีพ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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5.5 การพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศในการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้กับนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� จัดทํา MOU  � บริการวิชาการ/โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

� ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ � เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นประจํา 

� ส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  � มอบของท่ีระลึก/การ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ 

� การส่งนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

� เชิญเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานของมหาวิทยาลัย เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

5.6 ลักษณะงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติท่ีนักศึกษาปฏิบัติ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� งานโครงงาน   � งานประจําท่ีเน้นประสบการณ์ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
............................................................................................................................... 

5.7 การนิเทศงานนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.8 
� มี 
5.7.1 ผู้นิเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� คณาจารย์ประจําสาขาวิชา � เจ้าหน้าท่ีประสานงานนานาชาติ 
� สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 
� คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ � ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 
� ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
....................................................................................................................... 

5.7.2 จํานวนครั้งในการนิเทศงานต่อภาคการศึกษา 
� 1 ครั้ง    
� มากกว่า 1 ครั้ง (โปรดระบุ)............ครั้ง 

5.7.3 วิธีการนิเทศงานนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� เข้าพบ ณ สถานประกอบการ  � โทรศัพท์ 
� E-mail     � Teleconference 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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5.8 การติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.9 
� มี 
5.8.1 ผู้ติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

� คณาจารย์ประจําสาขาวิชา  � เจ้าหน้าท่ีประสานงานนานาชาติ 
� สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 
� คณาจารย์ท่ีเรียนต่อต่างประเทศ � ศิษย์เก่าท่ีพํานักต่างประเทศ 
� ตัวแทนในต่างประเทศท่ีแต่งต้ังโดยสาขาวิชา 
� สถานทูตในต่างประเทศ  
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
......................................................................................................................... 

5.8.2 วิธีการติดตามดูแลนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� โทรศัพท์    � E-mail 
� Bulletin Board      � Social Network   
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 
......................................................................................................................... 

5.8.3 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 
� มี     � ไม่มี 

5.9 กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

� ไม่มี ให้ข้ามไปตอบข้อ 5.10 
� มี 
5.9.1 การจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง   (Reflection) 

� มี โปรดระบุรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรม.................................................. 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

� ไม่มี 
5.9.2 วิธีการจัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 

� จัดสัมมนา  � จัดนิทรรศการ (Poster Session/ Exhibition)  

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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5.10 สัดส่วนของคะแนนท่ีใช้ในการประเมินผลนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ได้มาจาก 

ผู้ให้คะแนน สัดส่วน 

� สถาบันการศึกษา ........................% 

� สถานประกอบการ ........................% 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

........................% 

รวม 100% 
 
5.11 การประเมินผลรายวิชาการเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

� S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)  

� ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร (เช่น A-F, หรืออ่ืน ๆ) 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
6. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ 

6.1 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ  
(โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, .... เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………มีโลกทัศน์ในบริบทข้ามวัฒนธรรมกว้างข้ึน 
…………มีศักยภาพด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) 
…………มีความม่ันใจในความสามารถของตนเองและมีวุฒิภาวะสูงข้ึน 
…………มีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการในต่างประเทศ 
…………มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายท้ังเพ่ือร่วมงาน หัวหน้างาน รวมท้ังสถานประกอบการ

แห่งอ่ืนในประเทศนั้น ๆ 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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6.2 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ  
(หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, .... เพ่ือ
เรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………มีแรงงานต่างชาติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาช่วยทํางาน 
…………ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาพัฒนาองค์กร 
…………สร้างความเป็นนานาชาติให้กับองค์กร 
…………พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร 
…………ได้ประโยชน์จากงาน/โครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 
…………ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งข้ึน 
…………ให้พนักงานได้เห็นถึงการทํางานอย่างประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลมากข้ึน 
…………มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา 
…………เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
6.3 ประโยชน์ท่ีสถาบันการศึกษาได้รับ  
(โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, .... เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
……………พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพและตลาดแรงงานในระดับสากล 
...............เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาข้าม

วัฒนธรรม 
...............ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานในระดับสากล 
...............ได้โจทย์วิจัยท่ีทันสมัยและแปลกใหม่ 
...............ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือไปปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนในบริบทท่ี

แตกต่างออกไปจากสถานประกอบการในประเทศ 
...............นักศึกษาในสถาบันการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับ

นักศึกษาต่างชาติ 
...............อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
6.4 ลักษณะความร่วมมือต่อยอดกับเครือข่ายนานาชาติ 

� ความร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติ 

� การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

� การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
................................................................................................................................  
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7. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือจัดประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติให้กับนักศึกษา 
7.1 ปัญหาและอุปสรรค 3 อันดับแรกท่ีท่านประสบในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ (โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3,…. เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อย
ท่ีสุด) 
…………ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นดําเนินการอย่างไร 
…………ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 
…………หาสถานประกอบการในต่างประเทศได้น้อยมาก 
…………งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ 
…………นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ 
…………ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 
…………การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาไม่เพียงพอ 
…………ปัญหาการขอและต่อ VISA ให้นักศึกษา 
............ปัญหาการขอใบอนุญาตการทํางาน 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) 
…………นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
…………มีปัญหาในการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ 
…………สถานประกอบการในต่างประเทศปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา 
............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (88) 

7.2 ปัญหาและอุปสรรค 3 อันดับแรกท่ีท่านประสบในการรับนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงาน 
(โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3,….เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
…………หาสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษานานาชาติได้น้อยมาก 
…………งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติไม่มีคุณภาพ 
…………นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
…………ปัญหาในการคัดเลือกนักศึกษา 
…………ปัญหาการต่อ VISA ให้นักศึกษา 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
…………นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ (Survival Skill) 
…………นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
…………ปัญหาการดูแลนักศึกษาต่างชาติ 
…………สถานประกอบการปฏิบัติไม่ดีต่อนักศึกษา 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

8. ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีผลักดันให้การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพนานาชาติ
ให้แก่นักศึกษาประสบความสําเร็จ (โปรดใส่หมายเลข 1, 2, 3, …. เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญ
จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด) 
...............สถาบันพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ 
...............ระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
...............งบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
...............การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
...............การสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 
...............กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 
...............ความสามารถและทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา 
...............ศักยภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี 
...............เครือข่ายหรือช่องทางในการประสานสถานประกอบการต่างประเทศท่ีกว้างขวาง 
...............กระบวนการขอ VISA และใบอนุญาตทํางานท่ีสะดวก 
...............การวางแผนการดูแลและนิเทศงานนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
...............อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
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Questionnaire Survey 

International Cooperative Education Operations in                                                     

ASEAN Higher Education Institutions 
 

Questionnaire 1: For Institutions offering Cooperative Education 

Objectives: 

The Thai Association for Cooperative Education (TACE) is conducting a 

survey on “International Cooperative Education Operations in ASEAN Higher 

Education Institutions” to study the processes, challenges and obstacles in domestic 

and international cooperative education operations in ASEAN higher education 

institutions. This questionnaire serves as a tool to collect data for the survey. It 

consists of three main parts, namely;  

Part 1: Institution Information 

Part 2: Information on Domestic Cooperative Education Provisions 

Part 3: Information on International Cooperative Education Operations 

To assist us with this survey, would you kindly finish the questionnaire 

and return it to TACE by April 15th, 2011. Your help and time are highly appreciated. 

In case you prefer to answer the questionnaire online, please go to 

http://www.tace.or.th. 

Definitions: 

Cooperative Education: An education scheme that systematically integrates 

traditional learning in an academic institution with work experiences from the actual 

workplace through cooperation by relevant bodies and units. In other words, work-

integrated learning is incorporated into the curriculum. 

Other forms of professional experience enrichment: Other educational schemes 

including training, study visit, and project-based activities. 

Workplace: An organization, either governmental or a private, that participates in 

cooperative education by accepting students to work. 

All respondents who have returned the completed questionnaire or who have done 

the online questionnaires (on www.tace.or.th) will have an opportunity to win an 

iPAD. The survey team will draw this lucky prize on May 9th, 2011 
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Part 1: Institution Information 

1. Name of Institution.......................................................................................................... 

2. Name of questionnaire respondent …………………………………………………………………. 

3. Name of the institutional unit responsible for student’s professional 

experience enrichment:…………………………………………………………………............................ 

3.1 Name of corresponding person: ..……………………………………………………………… 

3.2 Position………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 Tel……………………………………………………..…… Fax……………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Total number of students………..…………………………………………………………............... 

5. Academic faculties and departments information: 

5.1 Science and Technology ………………..…..…Faculties………...….Departments 

5.2 Humanities and Social 

Sciences.....................Faculties……….…...Departments 

5.3 Other academic and professional disciplines.....Faculties...Departments 

Part 2: Information on Domestic Cooperation Education Provision 

1. Cooperative Educative Provision Policy 

1.1 Your institution has a policy to support domestic Cooperative 

Education 

� Yes    � No     

1.2 Support in terms of budget allocated (You may answer more than one.) 

Budget sources Proportion of support 

� From the institution 

     � from tuition fees 

     � from matching fund from the institution 

 

……………………………….% 

……………………………….% 

� From external sources (Please specify)  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

………………………………% 

Total 100% 
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2. Experience in Cooperative Education Provision in Institution: 

2.1 Number of years that Cooperative Education has been 

provided............................  since....................................................... 

2.2 Total number of students participating in the Cooperative Education 

since the beginning …………………………………. 

2.3 Number of students who carried out Cooperative Education in your 

country (2007-2009) 

2.3.1 Academic year 2007 …………….. students 

2.3.2 Academic year 2008 …………….. students 

2.3.3 Academic year 2009 …………….. students 

2.4 Number of departments that offer Cooperative Education 

………………………… 

2.5 Faculties and departments that currently offer Cooperative Education 

Faculty Department 

1.…………………………………………… 1.1……………………………………………… 

 1.2……………………………………………… 

 1.3……………………………………………… 

 1.4……………………………………………… 

 1.5……………………………………………… 

 1.6……………………………………………… 

2.…………………………………………… 2.1……………………………………………… 

…………………………………………… 2.2……………………………………………… 

…………………………………………… 2.3……………………………………………… 

…………………………………………… ………………………………………………….. 

…………………………………………… ………………………………………………….. 

…………………………………………… ………………………………………………….. 

…………………………………………… ………………………………………………….. 

…………………………………………… ………………………………………………….. 

…………………………………………… ………………………………………………….. 

…………………………………………… ………………………………………………….. 

 Note: Please attach a supplementary document in case you have more information. 
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2.6 Number of Cooperative Education Provisions per One Programme 

……………..................session. Each session lasts for ……………………… months. 

2.7 Please assign AT (Academic Term) , WT (Work Term), or – in the table 

below to indicate your institution’s academic terms and cooperative 

education sessions at workplace 

AT     signifies   academic terms when the student study at the institution 

WT    signifies   cooperative education session at workplace 

Please put WT1 into the slot of the first cooperative education session, 

followed by WT2, WT3, and WT4 in case cooperative education is offered 

more than once. 

-  signifies   neither academic term nor cooperative education sessions 
   

 Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 

Academic Year 1 ....................... ....................... ....................... ....................... 

Academic Year 2 ....................... ....................... ....................... ....................... 

Academic Year 3 ....................... ....................... ....................... ....................... 

Academic Year 4 ....................... ....................... ....................... ....................... 

Academic Year 5 ....................... ....................... ....................... ....................... 
 

3. Administration and Management of Cooperative Education Provision 

3.1 Name of responsible unit or body 

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

3.2 Number of responsible persons (You may answer more than one.) 

� Academic staff............................ 

� Supporting staff.......................... 

� Others (Please 

specify)...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………. 
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3.3 Administration and management structure: 

� Centralized unit at the institution level 

� Centralized unit at the department level 

� Others (Please specify)................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.4 Responsibilities of the Cooperative Education Unit  

(You may answer more than one.) 

� Preparing the students for undertaking Cooperative Education 

� Looking for Cooperative Placements for the students  

� Providing student monitoring and supervision 

� Providing support for career development 

� Gathering and providing Cooperative Education information 

� Other (Please specify)..................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Processes of Cooperative Education Provision  

4.1 Student preparations  

4.1.1 Activities (You may answer more than one.) 

� Lectures    � Workshop 

� Demonstration   � Self-study 

� Orientation    � One-on-one guidance 

� e-Learning 

� Other (Please specify).......................................................................... 

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

4.1.2 Content (You may answer more than one.) 

 � Job application skills  � Principles of quality administration 

 � Corporate culture  � Work safety 

 � Presentation skills  � Academic report writing 

 � Problem solving skills � Successful work completion 

 � Other (Please specify)...................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
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4.1.3 Time of the activities 

� 1 term prior to the placement 

� 2 term prior to the placement 

� Other (Please specify)....................................................................... 

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

4.1.4 Duration of the activities 

� ………….. hours/week for ………………… weeks/term 

� Other  (Please specify)..................................................................... 

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

4.2 External bodies that play a role in supporting Cooperative Education 

provision (You may answer more than one.) 

� Government bodies (Please specify).............................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Private bodies (Please specify)....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Profession associations or organizations (Please specify)........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Other (Please specify)...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 Ways to gain access to the workplace 

 (You may answer more than one.) 

� Support request letter by mail  

� Walk-in meeting with the workplace 

� Telephone/Fax    � E-mails 

� Alumni network    � Faculty member network 

� Charity organization network 

� Guest lecturers network from workplaces  

� Membership of professional associations related to the workplace 

� Others (Please specify).................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.4 Relationship development with the workplace 

 (You may answer more than one.) 

� Establishing an MOU 

� Conferring honorary degrees 

� Keeping them updated about Cooperative Education 

� Organising Job Fair regularly 

� Placing efficient students to work with them continuously 

� Organising meetings activities between workplace and students 

regularly 

� Inviting members of the workplace to be the institution’s working 

committee member e.g. curriculum development committee 

� Offering academic services/collaborated research projects 

continuously 

� Inviting to be a regular guest lecturer 

� Sending souvenirs and cards on festive seasons 

� Other (Please specify).................................................................................... 

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

4.5 Types of Cooperative Education work the students engage in:  

(You may answer more than one.) 

� Projects 

� Real Experiential Work 

� Other (please specify) .................................................................................... 
................................................................................................................................... 

4.6 Cooperative Education Student Supervision  
       Provision of student supervision? 

� No Please go to item 4.7 

� Yes 

4.6.1 Who may be supervisor? (You may answer more than one.) 

� Faculty members � Cooperative Education personnel 

� Others (please specify)..................................................................... 
....................................................................................................................... 
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4.6.2 How often is supervision per term? 

� Once    

� More than one times (Please specify) …………………………………… 

4.6.3 Supervision methods (You may answer more than one.) 

� Student visit at the workplace � Telephone 

� E-mail     � Teleconference 

� Visit by assigned representative from the university 

� Others (please specify)...................................................................... 
....................................................................................................................... 

4.7 Provision of student monitoring in place? 
� No. Please go to Item 4.8 
� Yes 

4.7.1 Who are the Monitoring persons?  

(You may answer more than one.) 

� Faculty staff members � Cooperative Education personnel 

� Assigned representatives from the university 

� Other (please specify)...................................................................... 
....................................................................................................................... 

4.7.2 Monitoring methods (You may answer more than one.) 

� Telephone             � E-mail 

� Bulletin Board    � Social Network   

� Other (Please specify)...................................................................... 
....................................................................................................................... 

4.7.3 Provision of student health and accident insurance 

� Yes    � No 

4.8 Post placement activities 

� No. Please go to item 4.9 

� Yes 
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4.8.1 Activities to promote student’s reflections on their learning 

through Cooperative Education 

� Yes. Please specify the activities, the format, and the 

organization of the 

activities..................................................................................................... 

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

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

� No 

4.8.2 Format of post placement activities (You may answer more than 

one.) 

� Seminar � Poster presentation  

� Other (Please specify)......................................................................... 

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

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

4.9 Proportion of scoring for student evaluation 

From Proportion 

� Institution ……………………% 

� Workplace ……………………% 

� Other (please specify) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

............................% 

Total 100% 

 

4.10 Cooperative Education subject Grades: 

� S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory)� Letter Grades (e.g. A to F) 

� Other (Please specify)............................................................................... 

.............................................................................................................................. 
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5. Results and outcomes of Cooperative Education 

5.1 Benefits for the students  

(Please rank these items from 1-10 according from the most to the least.)  

………… Receiving professional experience directly related to their major 

………….Gaining better understanding about study and work 

………… Better grades after returning from workplace 

………… Fostering self-development, increasing self-confidence 

………… Gaining communication and presentation skills 

………… Receiving job offers before graduating 

………… Gaining realization of own potential useful for choosing the right 

profession 

………… Earning money while still studying 

………… Becoming a graduate with high potential and employability 

...............Other (Please specify)........................................................................... 

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

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

5.2 Benefits for the workplace (In case there is collection of information 

from workplace/ Please rank these items from 1-7 in order from the most 

to the least.)  

………… Having student staff to work all year round 

………… Informing planning on human resources 

………… Releasing permanent staff to have more time for more important 

jobs 

……….…Using the placement as a more efficient way for staff selection 

………… Creating more opportunities for academic and research 

collaborations with academic institutions 

………… Creating a positive image for the workplace in terms of promotion 

of education 

...............Other (Please specify)........................................................................... 

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

................................................................................................................................ 
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5.3 Benefits for the institution  

(Please rank these items from 1-5 in order from the most to the least.)  

………… Creating more academic collaboration and better relationships with 

the workplace 

………… Receiving feedback to improve the curriculum and teaching 

………… Helping the institution gain recognition from the labor market 

………… Increasing professional experience for faculty members 

...............Other (please specify)............................................................................. 

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

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

5.4 Further collaboration that your institution has with the workplace  

(You may answer more than one.) 

� Continuing or furthering research that was conducted during the student 

placement 

� Offering academic services 

� Sharing resources 

� Other (please specify).................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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6. Problems and obstacles in Cooperative Education operations 

Please identify 5 biggest problems or obstacles in Cooperative Education 

provision encountered at your institution (Please rank them from the 

severest.)  

………… Lack of clarity about the Cooperative Education policies. 

………… Lack of support from administrators and executives 

………… Lack of knowledge and understanding about the principles and 

concept of Cooperative Education 

………… Absence of the central unit responsible for Cooperative Education 

Operations 

………… Increasing workload for staff without reducing the other responsibilities 

………… Lack of continuation in terms of responsible staff 

………… Lack of planning and preparations for Cooperative Education 

operations in the institution 

………… Lack of directions and instructions on student preparations 

………… Students failing to graduate within the timeframe due to the 

Cooperative Education curriculum 

...............Other (please specify) …………..................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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Part 3: Information on International Cooperative Education Provision 

1. Policy for International Cooperative Education Provision 

1.1 Your institution has a policy to support student exchange for 

international  Cooperative Education. 

� No. (Please stop here.) 

� Yes 

1.2 Support in terms of budget allocated 

 (You may answer more than one.) 

Budget sources Proportion of support 

� From the institution 

     � from tuition fees 

     � from matching fund from the institution 

 

……………………………….% 

……………………………….% 

� From external sources (Please specify)  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………% 

Total 100% 
 

1.3 What does the institute provide to promote international Cooperative 

Education operations? (You may answer more than one.) 

� Providing international affairs personnel 

� Promoting more training among the staff 

� Allocating budget for the operations 

� Creating a network of faculty members who graduated from abroad 

� Providing Information Technology system support 

� Allocating appropriate office space and facilities 

� Other (Please specify).................................................................................... 

................................................................................................................................ 
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1.4 Financial support for students undertaking international Cooperative 

Education? 

� No 

� Yes, please specify the amount spent on one student on the 

average: 

� Travelling expenses …………………….. 

� Allowance …………………. 

� Other (Please specify)..................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 Financial support for international students undertaking Cooperative 

Education at your institution? 

� No 

� Yes, please specify the amount spent on one student on the 

average: 

 � Travelling expenses …………………….. 

 � Allowance …………………. 

� Others (Please specify)............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

The support comes from 

� Your institution 

� The workplace 

2. Experience in International Cooperative Education Provision 

2.1 Number of years that international Cooperative Education has been 

provided:...................  since..................... 

2.2 Number of students participating in international Cooperative Education 

since the beginning: …………………………………. 
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2.3 Number of students who carried out international Cooperative 

Education  (years 2007-2009) 

2.3.1 Academic year 2007 …………... students 

2.3.2 Academic year 2008 …………... students 

2.3.3 Academic year 2009 ……….….. students 

2.4 Number of international students who carried out international 

Cooperative Education through your institution (years 2007-2009) 

2.4.1 Academic year 2007 …………….. students 

2.4.2 Academic year 2008 …………….. students 

2.4.3 Academic year 2009 …………….. students 

2.5 Number of departments that offer international Cooperative Education 

………………………………………………………………………………………… 

2.6 Number of students from each faculty and department who undertook 

international Cooperative Education in academic years 2007-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Note: Please attach a supplementary document if you have more information, 

Faculty/Department 
Academic year/ Number of students 

2007 2008 2009 

1. Faculty …………………    

1.1Department ……………    

1.2     
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2.7 Region where the students have gone to undertake international 

Cooperative Education (You may answer more than one.) 

� North America 

� Central and South America 

� Europe 

� Africa 

� ASEAN countries  

� Other countries in Asia and the Pacific 

2.8 Countries and number of students who went to undertake 

international Cooperative Education in the academic years of 2007-2009 
 

Country 
Academic year/Number of students 

2007 2008 2009 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Note: Please attach a supplementary document in case you have more information, 
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2.9 Workplace abroad where the students were placed for international 

 Cooperative Education  
 

Country Workplace Address and Website 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Note: Please attach a supplementary document in case you have more 

information, 
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2.10 In case you have accepted international students to undertake 

Cooperative Education in your country, where did you place these students to 

work?  

(You may answer more than one.) 

�  At your institution  

� At a workplace that has Cooperative Education collaboration with your 

institution 

� Other (Please specify).................................................................................. 

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

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

2.11 Workplaces with Cooperative Education collaboration with your 

institution that have accepted international students to work with them 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Note: Please attach a supplementary document in case you have more 

information, 

Country Workplace Address and Website 
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3. Administration and Management of International Cooperative Education 

Provision 

3.1 Name of responsible unit or body 

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

3.2 Number of responsible persons  

� No 

� Yes (You may answer more than one.) 

� Academic staff.......................... 

� Supporting staff......................... 

� Other (Please specify)............................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3.3 Administration and management structure: 

� Centralized unit at the institution level   

� Centralized unit at the department level 

� Other (Please specify).................................................................................... 

3.4 Responsibilities of the international Cooperative Education Unit 

(You may answer more than one.) 

� Preparing the students for undertaking Cooperative Education 

� Looking for Cooperative placements for the students  

� Providing student monitoring and supervision 

� Gathering and providing Cooperative Education information 

� Appointing representatives abroad to provide supervision and 

monitoring for the students 

� Other (Please specify).................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



(108) 
 

4. Needs for student exchange for international Cooperative Education in 

the future 

4.1 Number of students, departments, and the countries where your 

institution wishes to place the students for cooperative education in the future 
 

Department 

Country 

(You may answer more 

than one.) 

Number of students/Year 

2011   2012 2013 2014 2015 

       

       

       

       

       

Note: Please attach a supplementary document in case you have more 

information 

� Other (Please specify)..................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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4.2 Number of students, departments, and the countries that your institution 

wishes to accept for cooperative education in the future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Please attach a supplementary document in case you have more information 

� Other (Please specify).................................................................................... 
........................................................................................................................... 

4.3 Conditions on accepting international Cooperative Education students  

(You may answer more than one.) 

� Length of the placement not more than ………… months 

� Students with Work Permit 

� Types of VISA required ……………………….. 

� Letter of acceptance from the host institution for visa application 

� Letter of acceptance from the host workplace for visa application 

� Language for communication ………………………………… 

� Minimum daily expenses ……………………………. USD/Month 

� Accommodation for the students 

� Free of charge 

� Paying.....................................USD/month 

� Other (Please specify).................................................................................... 

Department 

Country 

(You may answer 

more than one.) 

Number of students/Year 

2011   2012 2013 2014 2015 
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5. Procedure of International Cooperative Education Provision 

5.1 Student selection for international Cooperative Education?  

� No. Please go to Item 5.2  
� Yes 
5.1.1 Criteria for the selection (You may answer more than one.) 

� Grade point average  � Foreign language skills 
� Personality 
� Other (Please specify)...................................................................... 
...................................................................................................................... 

5.2 Student preparations for international Cooperative Education? 

� No. Please go to Item 5.3 

� Yes 

5.2.1 Activities (You may answer more than one.) 

� Lectures    � Workshops 

� Demonstrations   � Self-study 

� Orientation   � One-on-one guidance 

� Meeting and experience sharing with other students 

� Other (Please specify)....................................................................... 
..................................................................................................................... 

5.2.2 Content (You may answer more than one.) 

� Job application skills � Principles of quality administration 

� Corporate culture  � Work safety 

� Presentation skills � Academic report writing 

� Problem solving skills � Successful work completion 

� Discipline-specific language skills 

� Survival skills abroad    

� Culture, society, and economy of the host country 
� Other (Please specify).......................................................................... 
 ........................................................................................................................ 
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5.2.3 Time of the activities 
� 1 term prior to the placement    
� 2 term prior to the placement 
� Other (Please specify)....................................................................... 
.................................................................................................................... 

5.2.4 Duration of the activities 
� ………….. hours/week for ………………… weeks/term 
� Other  (Please specify)..................................................................... 
.................................................................................................................... 

5.3 External bodies that play a role in supporting Cooperative Education 

provision (You may answer more than one.) 

� Government bodies (Please specify)........................................................... 

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

� Private bodies (Please specify)..................................................................... 

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

� Profession associations or organizations (Please specify)...................... 

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

� Other  (Please specify)................................................................................... 

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

5.4 Ways to seek for collaboration on student exchange for international 

Cooperative Education (You may answer more than one.) 

� Through non-profit student exchange organizations 

� Through commercial student exchange organizations 

� Through educational institutions that have an agreements to 

collaborate 

� Through faculty members that are studying abroad 

� Through the alumni network abroad 

� Through workplaces that have Cooperative Education 

collaboration 

� Other (Please specify).................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.5 How do you develop relationships with workplaces abroad for 

international Cooperative Education? (You may answer more than one.) 

� Establishing an MOU 

� Conferring an honorary degree 

� Keeping them updated about Cooperative Education 

� Placing efficient students to work with them continuously 

� Inviting them be the institution’s working committee member e.g. 

curriculum development committee 

� Offering academic services/collaborated research projects 

continuously 

� Inviting them to be regular guest lecturers 

� Sending souvenirs and cards on festive seasons 

� Others (Please specify)................................................................................... 

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

 
5.6 Types of international Cooperative Education work the students engage 

in: (You may answer more than one question.) 

� Projects    � Real Experiential Work 

� Other (Please specify).................................................................................... 
.............................................................................................................................. 

5.7 Cooperative Education Student Supervision  
Provision of student supervision?  

� No Please go to item 5.8 

� Yes 
5.7.1 Who serves as supervisor? (You may answer more than one.) 

� Faculty members   

� Educational institutions with collaboration in the host country 

� Faculty members who are studying in the host country 

� Assigned representatives in the host country from the university  

� Cooperative Education personnel 

� Alumni in the host country 

� Other (Please specify)...................................................................... 
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5.7.2 How often does supervision takes place per term? 

� Once    

� More than one times (Please specify)……………………………………… 
5.7.3 Supervision methods (You may answer more than one.) 

� Student visit at the workplace � Telephone 

� E-mail     � Teleconference 

� Other (Please specify).......................................................................... 
......................................................................................................................... 

5.8 Student monitoring provided?  

� No. Please go to Item 5.9 

� Yes 
5.8.1 Who serves as monitoring persons?  
(You may answer more than one.) 

� Faculty staff members  � Cooperative Education personnel 

� Educational institutions with collaboration in the host country 

� Faculty members who are studying in the host country 

� Alumni in the host country 

� Assigned representatives in the host country from the 
university 

� Your country’s embassy in the host country 

� Other (Please specify)......................................................................... 
........................................................................................................................ 

5.8.2 Monitoring methods (You may answer more than one.) 

� Telephone             � E-mail 

� Bulletin Board    � Social Network   

� Other (please specify)......................................................................... 

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

5.8.3 Provision of student health and accident insurance 
� Yes      � No 

5.9 Post placement activities 

� No. Please go to item 5.10 

� Yes 
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5.9.1 Activities to promote student’s reflections on their learning 

through Cooperative Education 

� Yes. Please specify the activities, the format, and the 

organization of the 

activities..................................................................................................... 

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

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

� No 

5.9.2 Format of post placement activities 

� Seminar  � Poster presentation 

� Other (Please specify)......................................................................... 

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

5.10 Proportion of scoring for international Cooperative Education student 

evaluation 

From Proportion 

� Institution …………………………% 

� Workplace …………………………% 

� Others (please specify) 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

................................% 

Total 100% 

5.11 Cooperative Education subject grading: 

� S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory)  

� Letter Grades (e.g. A to F) 

� Other (Please specify)............................................................................... 

.............................................................................................................................. 
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6. Results and outcomes of International Cooperative Education 

6.1 Benefits for the students  

(Please rank these items from 1-6 according from the most to the least.)  

………… Expanding their horizon in terms of inter-cultural work experience 

………… Equipping them with cultural competence 

………… Increasing their confidence in their own potential and maturity 

………… Receiving opportunities to get job offers abroad 

………… Receiving opportunities to create a network of colleagues,  

             supervisors and workplaces abroad 
…………Other (Please specify)............................................................................ 
................................................................................................................................ 
6.2 Benefits for the workplace (In case there is collection of information 
from workplace/ Please rank these items from 1-10 according from the 
most to the least.)  
………… Having legal foreign workers to work for them 
………… Gaining varied knowledge and experience for organizational 

development 
………… Creating international environment in the workplace 
………… Developing international communication skills among the staff 
………… Gaining benefits from the student’s work or project 
………… Using cooperative education as a recruiting method for suitable 

Personnel 
………… Showing to current personnel the effective and efficient way of work 
………… Creating opportunities for academic and research collaboration with 
             educational institutions 
…………. Creating an image of commitment to education development 
...............Other (Please specify)........................................................................... 
................................................................................................................................ 
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6.3 Benefits for the institution  
(Please rank these items from 1-7 according from the most to the least.)  
………… Improving the quality of the graduate in line with the international 

profession standards and labour market 
............... Creating inter-cultural relationship between workplace and 

institution 
............... Gaining recognition from the international labor market 
............... Getting new and timely research questions 
............... Receiving feedback to improve the curriculum and teaching that 

is different from the feedback from local workplace 
…………. Allowing opportunities for language practice and cultural 

exchange for the students 
...............Other (Please specify).............................................................................. 
................................................................................................................................... 

6.4 Further collaborations that your institution has with international 

Cooperative Education network (You may answer more than one.) 

� International research collaborations 

� Staff exchange 

� Scholarships for students to study abroad 

� Other (Please specify)................................................................................. 

............................................................................................................................... 
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7. Problems and obstacles in international Cooperative Education 

operations 

7.1 Please identify 3 biggest problems or obstacles in placing the student 

for international Cooperative Education 

 (Please rank them from the severest.) 

…………Not knowing how to start the process 

………… Not having international connections 

………… Knowing only a few host workplaces abroad 

………… Having low-quality jobs for student placement 

………… The student not getting paid or not receiving benefits 

………… Having problems in student selection 

………… Having insufficient student preparation 

………… Having problems with student visa application and renewal 

………… Having problems with student applying for work permit 

………… The student having poor foreign language skills 

……….…The student not having survival skills when living abroad 

……….…The student not having enough money to cover the travel expense 

………… Having problems in looking after the student abroad 

………… The workplace abroad not treating the student well enough 

...............Other (Please specify) ………….......................................................... 

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

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

 
 
 
 
 
 



(118) 
 

7.2 Please identify 3 biggest problems or obstacles in accepting international 
students for international Cooperative Education (Please rank them from the 
severest.)   
………… Having difficulties in having only a few workplaces for international 
students 
………… Having low-quality job for student placement 
………… The student not getting paid or welfare 
………… Having problems in student selection 
………… Having problems with student visa application 
………… The student having poor foreign language skills 
…………The student not having survival skills when living abroad 
………… The student not having enough money to cover the travel expense 
………… Having problems in looking after the international student 
………… The workplace abroad not treating the student well enough 
............... Other (Please specify) ......................................................................... 
................................................................................................................................ 

8. Factors affecting the success of international Cooperative Education  
(Please rank these items from the most important to the least.) 
............... Allied institutions with high potential 
............... Effective student selection system 
............... Sufficient and appropriate budget 
............... Support from the top administrative people of the institution and 

workplace 
............... Financial support from the government 
............... Suitable international labor laws 
............... Student’s skills and competency in intercultural communication 
............... Potential of Cooperative Education personnel 
............... Broad networking with and accesses to workplaces abroad 
............... Convenient visa and work permit application processes 
............... Efficient planning for student monitoring and supervision 
...............Other (Please specify)................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

 

Thank you for your time and effort in filling out our survey.  Should 
you have any questions, suggestions, or concerns, please feel free to let us 
know at the contact address at below. 

Thank you again. 
Dr. Alongkot Yawai 

Thai Association for Cooperative Education 
111 University Ave., Tambon Suranaree,Muang District, Nakhon Ratchasima,Thailand, 

30000 Tel: +6644 223051, Fax: +6644 223053 Email: alonggod@g.sut.ac.th 
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Questionnaire Survey 
Professional Experience Enrichment Operations in  

ASEAN Higher Education Institutions 
Questionnaire 2: For Institutions offering other forms of professional 

experience enrichment than Cooperative Education 
Objectives: 

The Thai Association for Cooperative Education (TACE) is conducting a 
survey on “Professional Experience Enrichment Operations in ASEAN Higher 
Education Institutions” to study the processes and problems and obstacles in 
domestic and international professional experience enrichment operations in ASEAN 
higher education institutions. This questionnaire serves as a tool to collect the data 
for our survey. It consists of three parts, namely;  

Part 1: Institution Information 
Part 2: Information on Domestic Professional Experience Enrichment 

Operations 
Part 3: Information on International Professional Experience Enrichment 

Operations 
To assist us with this survey, would you be so kind to finish the 

questionnaire and return it to TACE by April 15th, 2011. Your help and time are 
highly appreciated. In case you prefer to answer the questionnaire online, please go 
to http://www.tace.or.th. 
Definitions: 
Cooperative Education: An education scheme that systematically integrates 
traditional learning in an academic institution with work experiences from the actual 
workplace through cooperation by relevant bodies and units. In other words, work-
integrated learning is incorporated into the curriculum. 
Other forms of professional experience enrichment: Other educational schemes 
including training, study visit, and project-based activity 
Workplace: An organization, either governmental or private, participating in 
professional experience enrichment by accepting students to work with it 
 

All respondents who have returned the completed questionnaire or who have done 
the online questionnaires (on www.tace.or.th) will have an opportunity to win an 
iPAD. The survey team will draw this lucky prize on May 9th, 2011 
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Part 1: Institution Information 

1. Name of Institution.......................................................................................................... 

2. Name of questionnaire respondent ………………………………………………………. 

3. Name of the unit responsible for student’s professional experience 

enrichment 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.1 Name of corresponding person………………………………………………………….. 

3.2 Position……………………………………………………………………………………… 

3.3 Tel……………………………………………..…… Fax………………………………….. 

Email………………………………………………………………………………………... 

4. Total number of the students………………………………………………………………... 

5. Number of academic faculties and departments 

5.1 Science and Technology ………………...…Faculties……………..Departments 

5.2 Humanities and Social Sciences.................Faculties…………...Departments 

5.3 Other academic and professional disciplines......Faculties….Departments 
 

Part 2: Information on Domestic Professional Experience Enrichment Operations 

1. Title of the professional experience enrichment programme at your 

institution………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Please assign AT (Academic Term) , WT (Work Term), or – in the table 

below to indicate your institution’s academic terms and professional 

experience enrichment terms at workplace 

AT     signifies   academic terms when the student study at the institution 

WT    signifies   professional experience enrichment session at workplace 

Please put WT1 into the slot of the first professional experience 

enrichment session, followed by WT2, WT3, and WT4 in case professional 

experience enrichment is offered more than once. 

-  signifies   neither academic term nor professional experience 

enrichment term 
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 Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 

Academic Year 1     

Academic Year 2     

Academic Year 3     

Academic Year 4     

Academic Year 5     

 

3. Ways to gain access to the workplace (You may answer more than one.) 

� Support request letter by mail  

� Walk-in meeting with the workplace 

� Telephone/Fax    � E-mails 

� Alumni network    � Faculty member network 

� Charity organization network 

� Guest lecturers network from workplaces  

� Membership of professional associations related to the workplace 

� Other (Please specify)....................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………............................ 

4. Types of work the students do (You may answer more than one 
question.) 

� Projects 
� Real Experiential Work 
� No specify 
� Other (please specify).................................................................................... 
................................................................................................................................... 

5. Student preparations 
� No. Please go to item 6  
� Yes.  
� Subject in Curriculum  � Special Training 
� Other (please specify)................................................................................. 

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



 (122) 

6. Professional experience enrichment supervision  
  Provision of student supervision? 
� No. Please go to item 7 
� Yes. (You may answer more than one.) 

� Faculty members or staff conducting supervision   
� Supervision through ICT 
� Once        
� More than one times 
� Other (Please specify).................................................................................. 
............................................................................................................................ 

7. Provision of student monitoring  
 � No. Please go to Item 8  
� Yes. (You may answer more than one.) 

� Telephone   � E-mail 
� Bulletin Board    � Social Network    
� Other (please specify)............................................................................ 
...................................................................................................................... 

8. Provision of student health and accident insurance 
� Yes    � No 

9. Professional experience enrichment grades: 

� S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) � Letter Grades (e.g. A to F) 

� Other (Please specify)................................................................................... 
.............................................................................................................................. 

10. Number of students who participated in professional experience 
enrichment in the country (2007-2009) 

10.1 Academic year 2007 …………….. students 
10.2 Academic year 2008 …………….. students 
10.3 Academic year 2009 …………….. students 
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11. Results and outcomes of professional experience enrichment 
11.1 Benefits for the students 

� Receiving professional experience directly related to  
their major 

� Knowing team work skills 

� Receiving job offers before graduating 

� Earning money while still studying 

� Other (Please specify)............................................................................ 
........................................................................................................................... 

11.2 Degree of relationship between your institution and the workplace 

  � very little  � little  � moderately  � much  � very much  
12. Further collaborations that your institution has with the workplace  

 � Creating more research collaborations 

� Creating other forms of collaboration 

� Sharing resources 

� Other (please 
specify)......................................................................................... 
................................................................................................................................... 

13. Problems and obstacles in professional experience enrichment 
operations Please identify 5 biggest problems or obstacles in professional 
experience enrichment provision encountered at your institution  
(Please rank them from the most serious.)  
………… Lack of clarity about the policy 
………… Lack of knowledge and understanding about the principles and 

concept 
………… Absence of the central unit responsible for professional experience 
          enrichment operations 
………… Lack of planning and preparations for professional experience 

enrichment operations in the institution 
………… Lack of directions and instructions on student preparations 
...............Other (please specify) …………..................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Part 3: Information on International Professional Experience Enrichment 

Operations 

1. Policy for International professional experience enrichment provision 

1.1 Your institution has a policy to support student exchange for 

international  professional experience enrichment 

� No. (Please stop here.) 

� Yes  

1.2 Support in terms of budget allocated (You may answer more than one.) 
 

Budget sources Proportion of support 

� From the institution 

     � from tuition fees 

     � from matching fund from the 
institution 

 
........................% 
........................% 

� From external sources (Please specify)  
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

........................% 

Total 100% 
 

1.3 What does institute provide to promote international professional 

experience enrichment operations? (You may answer more than one.) 

� Providing international affairs personnel  

� Encouraging training among the staff 

� Allocating budget for the operations 

� Creating a network of faculty members who graduated from 

abroad 

� Providing Information Technology systems support 

� Allocating appropriate office space and facilities  

� Other (Please specify).................................................................................... 

................................................................................................................................ 
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1.4 Financial support for students undertaking international professional 
experience enrichment 

� No 

� Yes, please specify the amount spent on one student 

� Travelling expenses …………………….. 

� Allowance …………………. 
� Other (Please specify)............................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

1.5 Financial support for international students undertaking professional 
experience enrichment at your institution  

 � No 

� Yes, please specify the amount spent on one student 

� Travelling expenses …………………….. 

� Allowance …………………. 

� Other (Please specify)............................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
The support comes from 

� Your institution 

� The workplace 
2. Experience in International professional experience enrichment 
Provision 
2.1 Number of years that international professional experience enrichment 
has been provided...................  since..................... 
2.2 Number of students participating in international professional 
experience enrichment since the beginning …………………………………. 
2.3 Number of students who carried out international professional 
experience enrichment (years 2007-2009) 

2.3.1 Academic year 2007 …………... students 
2.3.2 Academic year 2008 …………... students 
2.3.3 Academic year 2009 ……….….. students 
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2.4 Number of international students who carried out international 
professional experience enrichment through your institution (years 2007-
2009) 

2.4.1 Academic year 2007 …………….. students 
2.4.2 Academic year 2008 …………….. students 
2.4.3 Academic year 2009 …………….. students 

 2.5 Number of departments that offer international professional experience 
enrichment ………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 Number of students from each faculty and department who 
undertook international professional experience enrichment in academic 
years 2007-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Note: Please attach a supplementary document in case you have more information, 
 

Faculty/Department 
Academic year/ Number of students 

2007 2008 2009 

1. Faculty …………………    

1.1Department ……………    

1.2     

    

Faculty/Department 
Academic year/ Number of students 

2007 2008 2009 
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2.7 Regions where the students have gone to undertake international 

professional experience enrichment (You may answer more than one.) 

� North America   � Central and South America 

� Europe    � Africa 

� ASEAN countries  � Other countries in Asia and the 

Pacific 

 2.8 Countries and number of students who went to undertake international 

professional experience enrichment in the academic years of 2007-2009 

Country 
Academic year/Number of students 

2007 2008 2009 

    

    

    

    

Country 
Academic year/Number of students 

2007 2008 2009 

    

    

    

    

    

    

    

    

      

Note: Please attach a supplementary document in case you have more   

information, 
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2.9 Workplaces abroad in which students were placed for international 

professional experience enrichment 

Country Workplace Address and Website 

   

   

   

   

   

   

   

 

Note: Please attach a supplementary document in case you have more 

information, 

 

2.10 In case you have taken international students to undertake 

professional experience enrichment in your country, where do you place 

these students to work? 

� At your institution  

� At a workplace that has professional experience enrichment 

collaboration with your institution 

� Other (Please specify).................................................................................. 

................................................................................................................................ 
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2.11 Workplaces with professional experience enrichment collaboration 

with your institution that have accepted international students to work 

with them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Please attach a supplementary document in case you have more 

information, 

 

 

Country Workplace Address and Website 
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3. Administration and Management of International Professional 
Experience Enrichment Provision 
3.1 Name of responsible unit or body 
............................................................................................................................... 

3.2 Number of responsible persons  

� No 

� Yes (You may answer more than one.) 

� Academic staff.......................... 

� Supporting staff......................... 

� Other (Please specify)......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 

3.3 Administration and management structure 

� Centralized unit at the institution level 

� Centralized unit at the department level 

� Other (Please specify).................................................................................... 
3.4 Responsibilities of the international professional experience enrichment 

Unit (You may answer more than one.) 

� Preparing the students for undertaking professional experience 
enrichment 

� Creating a network for international professional experience 
enrichment    placements for the students 

� Providing student monitoring and supervision 

� Gathering and providing professional experience enrichment 
information 

 � Appointing representatives abroad to provide supervision and 
monitoring for the students 

� Other (Please specify)................................................................................... 
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4. Needs for student exchange for international professional experience 
enrichment in the future 
4.1 Number of students, departments, and the countries where your institution 
wishes to place for professional experience enrichment in the future 

 

Department Country 
Number of students/Year 

2011   2012 2013 2014 2015 

       

       

       

       

Note: Please attach a supplementary document in case you have more 

information 

� Other (Please specify)................................................................................... 

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

4.2 Number of students, departments, and the countries that your 
institution wishes to accept the students for professional experience 
enrichment in the future 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Please attach a supplementary document in case you have more 
information 

� Other (Please specify)......................................................................................... 
............................................................................................................................................ 

Department Country 
Number of students/Year 

2011   2012 2013 2014 2015 
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4.3 Conditions on accepting international professional experience enrichment 

students  

(You may answer more than one.) 

� Length of the placement not more than ………… months 

� Students with Work Permit 

� Types of VISA required ……………………….. 

� Letter of acceptance from the host institution for visa application 

� Letter of acceptance from the host workplace for visa application 

� Language for communication ………………………………… 

� Minimum daily expenses ……………………………. USD/Month 

� Accommodation for the students 

� Free of charge 

� Paying.....................................USD/month 

� Other (Please specify).................................................................................... 

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

5. Procedure of International professional experience enrichment 

Provision 

5.1 Student selection for international professional experience enrichment 

� No. Please go to Item 5.2 

� Yes 

5.1.1 Criteria for the selection (You may answer more than one.) 

� Grade point average  � Foreign language skills 

� Personality 

� Other (Please specify)...................................................................... 

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

5.2 Student preparations for international professional experience 

enrichment 

� No. Please go to Item 5.3 

� Yes 
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5.2.1 Activities (You may answer more than one.) 

� Lectures    � Workshop 

� Demonstration   � Self-study 

� Orientation   � One-on-one guidance 

� Meeting and experience sharing with other students 

� Other (Please specify)...................................................................... 
..................................................................................................................... 

5.2.2 Content (You may answer more than one.) 

� Job application skills  � Principles of quality 
administration 

� Corporate culture   � Work safety 

� Presentation skills  � Academic report writing 

� Problem solving skills  � Successful work completion 

� Discipline-specific language skills 

� Survival skills abroad    

� Culture, society, and economy of the host country 

� Other (Please specify).......................................................................... 
 ........................................................................................................................ 

5.2.3 Timing of the activities 

� 1 term prior to the placement 

� 2 terms prior to the placement 

� Other  (Please specify)..................................................................... 
.................................................................................................................... 

5.2.4 Duration of the activities 

� ………….. hours/week for ………………… weeks/term 

� Other  (Please specify)...................................................................... 
.................................................................................................................... 

5.3 External bodies that play a role in supporting professional experience 
enrichment provision (You may answer more than one.) 

� Government bodies (Please specify)........................................................... 
................................................................................................................................... 

� Private bodies (Please specify).................................................................... 
................................................................................................................................... 
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� Profession associations or organizations (Please specify)....................... 
................................................................................................................................... 

� Other  (Please specify)................................................................................... 
................................................................................................................................ 

5.4 Ways to seek for collaboration on student exchange for international 
professional experience enrichment (You may answer more than one.) 

� Through non-profit student exchange organizations 

� Through commercial student exchange organizations 

� Through educational institutions that have an agreement of 
collaboration 

� Through faculty members that are studying abroad 

� Through alumni network abroad 

� Through workplaces that have professional experience enrichment 
collaboration 

� Other (Please specify)....................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.5 Relationship development with the workplaces abroad for 

international professional experience enrichment (You may answer more 

than one.) 

� Establishing an MOU 

� Conferring an honorary degree 

� Keeping them updated about professional experience enrichment 

� Placing efficient students to work with them continuously 

� Inviting them to be the institution’s working committee member e.g. 

curriculum development committee 

� Offering academic services/collaborated research projects 

continuously 

� Inviting them to be regular guest lecturers 

� Sending souvenirs and cards on festive seasons 

� Other (Please specify).................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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5.6 Types of international professional experience enrichment work the 

students do (You may answer more than one question.) 

� Project    � Real Experiential Work 

� Other (Please specify)..................................................................................... 

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

5.7 Professional Experience Enrichment Student Supervision  

Provision of student supervision (You may answer more than one.) 

� No Please go to item 5.8 

� Yes 

5.7.1 Supervisor (You may answer more than one.) 

� Faculty members  

� Educational institutions with collaboration in the host country 

� Faculty members who are studying in the host country 

� Assigned representatives in the host country from the university  

� International professional experience enrichment personnel  

� Alumni in the host country 

� Other (Please specify)...................................................................... 

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

5.7.2 Frequency of supervision per a term 

� Once    

� More than one times (Please specify) ………………   

5.7.3 Supervision methods (You may answer more than one.) 

� Student visit at the workplace � Telephone 

� E-mail     � Teleconference 

� Other (Please specify).......................................................................... 
......................................................................................................................... 

5.8 Provision of student monitoring  

� No. Please go to Item 5.9 

� Yes 
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5.8.1 Monitoring persons (You may answer more than one.) 

� Faculty staff members   

� Educational institutions with collaboration in the host country 

� Faculty members who are studying in the host country 

� Assigned representatives in the host country from the university 

� Your country’s embassy in the host country 

� International professional experience enrichment personnel 

� Alumni in the host country 

� Other (Please specify)......................................................................... 
........................................................................................................................ 

5.8.2 Monitoring methods 

� Telephone             � E-mail 

� Bulletin Board    � Social Network   

� Other (please specify).......................................................................... 
......................................................................................................................... 

5.8.3 Provision of student health and accident insurance 

� Yes      � No 
5.9 Post placement activities 

� No. Please go to item 5.10 

� Yes 
5.9.1 Activities to promote student’s reflections on their learning 
through professional experience enrichment 

� Yes. Please specify the activities, the format, and the 
organization of the 
activities........................................................................................................ 
......................................................................................................................... 

� No 

5.9.2 Format of post placement activities (You may answer more 

than one.) 

� Seminar � Poster Session/ Exhibition 

� Others (Please specify)....................................................................... 

......................................................................................................................... 
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5.10 Proportion of scoring for international professional experience 

enrichment student evaluation 

From Proportion 

� Institution …………………………% 

� Workplace …………………………% 

� Other (please specify) 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

................................% 

Total 100% 

5.11 Grading of the professional experience enrichment 

� S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory)  

� Letter Grades (e.g. A to F) 

� Other (Please specify)............................................................................... 
......................................................................................................................................... 

6. Results and outcomes of International professional experience 

enrichment  

6.1 Benefits for the students 

(Please rank these items from 1-6 according from the most to the least.)  

………… Expanding their horizon in terms of inter-cultural work experience 

………… Equipping them with cultural competence 

………… Increasing their confidence in their own potential and maturity 

………… Receiving opportunities to get job offers abroad 

………… Receiving opportunities to create a network of colleagues,  

             supervisors and workplaces abroad 

…………Other (Please specify).................................................................................... 

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

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

........................................................................................................................................ 
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6.2 Benefits for the workplace (In case there is collection of information 

from workplace/ Please rank these items from 1-10 according from the 

most to the least.)  

………… Having legal foreign workers to work for them 

………… Gaining varied knowledge and experience for organizational 

development 

………… Creating international environment in the workplace 

………… Developing international communication skills among the staff 

………… Gaining benefits from the student’s work or project 

………… Using professional experience enrichment as a recruiting method 

for suitable personnel   

………… Showing to current personnel the effective and efficient way of work 

………… Creating opportunities for academic and research collaboration 

with educational institutions 

…………. Creating an image of commitment to education development 

...............Other (Please specify)................................................................................. 

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

........................................................................................................................................ 
6.3 Benefits for the institution  
(Please rank these items from 1-7 according from the most to the least.)  
………… Improving the quality of the graduate in line with the international 

profession standards and labour market 
............... Creating inter-cultural relationship between workplace and 

institution 
............... Gaining recognition from the international labor market 
............... Getting new and timely research questions 
............... Receiving feedback to improve the curriculum and teaching that is 

different from the feedback from local workplace 
…………. Allowing opportunities for language practice and cultural 

exchange for the students 
...............Other (Please specify)............................................................................... 
................................................................................................................................... 
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6.4 Further collaborations that your institution has with international 
professional experience enrichment network 

� International research collaborations 

� Staff exchange 

� Scholarships for students to study abroad 

� Other (Please specify).................................................................................. 
................................................................................................................................ 

 

7. Problems and obstacles in international professional experience enrichment 

operations 

7.1 Please identify 3 biggest problems or obstacles in placing the student 

for international professional experience enrichment (Please rank them 

from the biggest.) 

…………Not knowing how to start the operation 

………… Not having international connection    

………… Having only a few host workplaces abroad 

………… Having low-quality job for student placement 

………… The student not getting paid or welfare 

………… Having problems in student selection 

………… Having insufficient student preparation 

………… Having problems with student visa application and renewal 

………… Having problems with student applying for work permit 

………… The student having poor foreign language skills 

 …………The student not having survival skills when living abroad 

 ………… The student not having enough money to cover the travel expense  

………… Having problems in looking after the student abroad 

………… The workplace abroad not treating the student well enough 
...............Other (Please specify) ………….................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7.2 Please identify 3 biggest problems or obstacles in accepting 

international students for international professional experience 

enrichment (Please rank them from the biggest.)   

………… Having only a few workplaces for international students 

………… Having low-quality jobs for student placement  

………… The student not getting paid or receiving benefits. 

………… Having problems in student selection 

………… Having problems with student visa application 

………… The student having poor foreign language skills 

 …………The student not having survival skills when living abroad 

 ………… The student not having enough money to cover the travel expense  

………… Having problems in looking after the international student 

………… The workplace abroad not treating the student well enough 

............... Other (Please specify) ......................................................................... 

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

................................................................................................................................ 
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8. Factors affecting the success of international professional experience 

enrichment  

(Please rank these items from the most important to the least.) 

............... Allied institutions with high potential 

............... Effective student selection system 

...............Sufficient and appropriate budget 

...............Support from the top administrative people of the institution and 

workplace 

............... Government’s financial support 

............... Suitable international labor laws 

............... Student’s skills and competency in intercultural communication  

............... Potential of professional experience enrichment personnel  

............... Broad networking with and accesses to workplaces abroad 

............... Convenient visa and work permit application processes 

............... Efficient planning for student monitoring and supervision 

...............Other (Please specify).................................................................................... 

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

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

Thank you for your time and effort in filling out our survey.  Should 

you have any questions, suggestions, or concerns, please feel free to let us 

know at the contact address at below. 

Thank you again. 

 
Dr. Alongkot Yawai 
Thai Association for Cooperative Education 
111 University Ave., Tambon Suranaree, 
Muang District, Nakhon Ratchasima, 
Thailand, 30000  
Tel: +6644 223051, Fax: +6644 223053 
Email: alonggod@g.sut.ac.th 
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รายนามคณะผู้วิจัย 
 

1. ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น     ท่ีปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   หัวหน้าโครงการวิจัย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ  นักวิจัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชยั  วิจิตรเสถียร  นักวิจัย 
5. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย    นักวิจัย 
6. ดร.นฤมล  รักษาสุข    นักวิจัย 
7. ดร.อิศรา  ประมูลศุข    นักวิจัย 
8. ดร.อลงกต  ยะไวทย์    นักวิจัยและเลขานุการ 
9. ดร.เกษวดี  พุทธภูมิพิทักษ์    นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวธนัชพร  ศิริจีระชัย    ผู้ช่วยนักวิจัย 
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