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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง ด้วยการประชุมกลุ่ม (Focus Group)  จากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม โดยการใช้กลุ่ม
แบบเจาะจง (random sampling specific) ได้แก่ ผู้บริหารของสถานประกอบการ (จ านวน 4 คน) และผู้บริหารสหกิจ
ศึกษา (จ านวน 5 คน) โดยใช้แบบสอบถามที่นัยส าคัญ 0.05 และมีความเช่ือมั่น 0.85 และอธิบายเชิงพรรณนา 
(Description Research) จากการสรุปผลจากวิจัย ที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณา แนวทางการจัดการเรียนมีด้วยกัน 2 
แนวทาง คือ 1) การเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1  และ 2) 
การเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ันปี (แบบอัตราส่วน) พบว่า ทั้ง 2 แนวทางการศึกษามีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนในรานวิชาสหกิจศึกษา  
ค าส าคัญ : แผนการเรียน, ประสิทธิผล, รายวิชาสหกิจศึกษา 
 

Abstract 
 The Research of purpose is Study  of  Course  to  Teaching Cooperative   Education of 
Rajamangala University of Technology in The  Central  Region. Were the two group meeting with a 
group of (Focus Group). The random sampling specific Include: management of workplaces (studied in 
4 People) and management of cooperative (studied in 5 people). It questionnaire had statistically 
significant at the 0.05 level. and confidence 0.85. Lectures with descriptive research (Description Research) . 
The group meetings were considered. Course  in this with two. 1) the lesson plan of teaching 
cooperative education. Classroom in the 2nd semester of year 3 and year 4 in the 1st and 2) the 
lesson plan of teaching cooperative education at all ages.(Aspect ratio) The result showed that; The 
appropriability course two for teaching and learning in cooperative education. 
Keyword : Lesson Plan , Effectiveness, Teaching cooperative education. 
 
1. บทน า 
     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 [1] ได้ให้

ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์และ

ARU Research Journal, Vol.4, No.3, September 2017                        วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน 2560 

mailto:Dumnoen.c@gmail.com


56                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กันยายน 2560         
 

รองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทาย ที่เป็นพลวัต
ของโลกศตวรรษที่ 21 การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไก
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี
และมีคุณภาพ มีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถและมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และด ารงชีวิต
ในสังคมอย่างเป็นสุข รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของ
เศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 ตรงตามาตรฐาน
ของหลักสูตร มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานการวัดและประเมินผล ฯลฯ 
ตอบสนองแผนการศึกษาของชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
เรื่องยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลงัคนรวมทั้งงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศและ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่อง ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตที่  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่างยั่งยืนมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการเรียนรู้หลายหลาก และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุ
ว่าหน้าที่ส าคัญของการศึกษาเป็นการผลิตบัณฑิต/
แรงงานความรู้ (Knowledge Workers) มีคุณภาพเพียง
พอที่จะพัฒนาประเทศ และการสามารถเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  [2] กล่าวว่า 
ควรจัดให้ผู้ เ รียนได้ เรี ยนรู้ จริ ง ฝึกปฏิบัติ งานจริ ง        
จากแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551 - 2565) 
ระบุว่า ควรจะพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่อยอดการศึกษา
เพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะความรู้ด้านอาชีพ ในส่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีนโยบายที่จะ
น าเอาการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยลักษณะเด่นของสหกิจศึกษา
เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
[3]  โดยทั่วไปรายวิชาสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์คือ     
1) เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ (Professional 
Experience) แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา สามารถ
น าเอาทักษะประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
การพัฒนาตนเองก่อนการเข้าท างานจริงในอนาคต      
2) เพื่อการเสริมทักษะให้นักศึกษาในการน าทฤษฎีไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 3) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน     

4) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 5) เพื่อให้เกิด
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
และ 6) เพื่อเป็นการส่งเสริมและโอกาสในได้สร้าง
ความสั มพันธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งสถานศึกษา  กั บสถาน
ประกอบการ [4] ในงานวิจัย [5] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พบว่า รายวิชาสหกิจ
ศึกษา มีการด าเนินการในหลายลักษณะ เช่น การฝึกงาน 
(Internships) การเรียนรู้จากงานจริง (On the Job 
Training/Learning) การฝึกภาคสนาม (Field 
Placement) การศึกษาโครงงาน (Work/Study 
Assignment) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การฝึก
ทดลองปฏิบัติ (Experiential Exercises)  [7] กล่าวว่า
รายวิชาสหกิจศึกษา สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับผิดชอบด้าน
การศึกษาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการ
สอนวิชาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองตลาดแรงงาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาเข้า
ท างานหรือประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา 
การด าเนินการที่ผ่านพบว่า สถานประกอบที่จะเข้าร่วม
การจัดการเรียนการสอน มีอุปสรรคในการด าเนินงานที่
คณาจารย์ต้องรับภาระดูแลนักศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและผู้ปกครองยังไม่ให้ความส าคัญ ผู้ปกครอง
ต้องการให้บุตรหลานให้ส าเร็จการศึกษาจึงหางานท า    
ในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุก
แห่งได้จัดแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา [8] 
กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรครายวิชาสหกิจศึกษา มาจาก
แผนการเรียนการสอนด้วย เนื่องจากสาระรายวิชาที่
แตกต่ า งกั น  ในสาขา วิ ช าด้ านศิ ลปศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจในบางหลักสูตร การออก
ปฏิบัติงานในช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 มีความเป็นไปได้
มาก ส่วนในสาขาวิชาของวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เหมาะสม
ในช่วงเวลาดังกล่าว   เพราะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สมาคมวิชาชีพก าหนด ดังนั้น หากจะมีการทบทวน
แผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่
ละหลักสูตร หรือแต่ละสาขาวิชา จะเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและ
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ท า ให้ ร ายวิ ชาสหกิจศึ กษามีความ เป็นธรรมชาติ         
และสามารถปฏิบัติได้และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง 
    จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการการเรียนรายวิชาสห
กิจศึกษา เพื่อให้ได้แนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับรายวิชาสหกิจศึกษา จึงได้ก าหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบเจาะจง  (Specific) เพื่อมาประชุมกลุ่ม (Focus 
Group) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านรายวิชาสหกิจศึกษา  ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ด าเนินการวิจัยการศึกษาแนวทางการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กลุ่มภาคกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กลุ่มภาคกลาง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ด้วยการ
ประชุมกลุ่ม (Focus group) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ความเช่ือมั่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 
4. ผลการวิจัย 
    จากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูล 
จ านวน 9 คน พบว่า เพศชาย จ านวน 5 คน ร้อยละ 
55.55 เพศหญิง จ านวน 4 คน ร้อยละ 44.44 
    ผลการประชุม จากการประชุมกลุ่ม (Focus group)  
ผู้บริหารทั้ง 2 กลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการ
เรียนที่จะน าไปปฏิบัติงานหลังจากที่ได้มีการอภิปรายถึง
แผนการเรียนโดยเห็นว่าแนวทางการเรียนมีการใช้งาน
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความ
เหมาะสมและให้น้ าหนักผลการประเมิน ดังตารางที่
น าเสนอ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 และใน 
              ช้ันปี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

รายการ  S,d. ระดับความส าคัญ 
1  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 1 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให ้โดยเพื่อให้มีความด้านวิชาชีพ 

4.44 .726 
 

มาก 
2  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 2 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให ้โดยเพื่อให้มีความด้านวิชาชีพท่ีเน้นทักษะ 
    วิชาชีพ 

4.56 .527 
 

มากท่ีสุด 

3  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 3 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดใหใ้นภาคเรียนที่ 1 ที่เน้นทักษะวิชาชีพ 

3.87 ..833 
 

มาก 
4  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 3 ในภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาเข้า 
    ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนื่องจากได้ศึกษามาแล้วไม    
    น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการเรยีนทั้งหมด 

3.67 .707 
 

มาก 

5  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2  นักศึกษา 
    กลับเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาในรายวิชาที่เหลือและทบทวน 
    ผลดีผลเสีย จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

3.44 .882 
 

ปานกลาง 

6  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาเข้า 
    ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

4.44 .527 
 

มาก 
 
 

X
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  
รายการ  S,d. ระดับความส าคัญ 

7  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 2  นักศึกษากลับเข้ามา 
    ศึกษาในสถานศึกษาในรายวิชาท่ีเหลือและทบทวนผลดีผลเสีย 
    จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

4.22 .833 
 

มาก 

8  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 2  นักศึกษาเข้า 
    ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และหางานท าได้ทันที 

3.67 .707 มาก 

รวม 4.00 .272 มาก 

   จากตารางที่ 1 ผลการประชุม พบว่า ความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ใน
ภาพรวม ( =4.00, S.D.=.272) ระดับมากท่ีสดุ คือ ท่าน

เห็นว่า ในช้ันปีท่ี 2 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษาจัดให้ โดยเพื่อให้มีความด้านวิชาชีพท่ีเน้น 
ทักษะวิชาชีพ ( =4.56, S.D.=.527) 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) 
 

รายการ  S,d. ระดับความส าคัญ 
1  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 1 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 80 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 1 อีก 
    ร้อยละ 20 เข้าสังเกตการณ์ในสถานประกอบการเพื่อสร้าง 
    ความคุ้นเคย 

3.78 1.09 
 

มาก 

2  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 2 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 70 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 2 อีก 
    ร้อยละ 30 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3.67 .866 มาก 

3  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 3 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 50 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 3 อีก 
    ร้อยละ 50 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.33 .500 มาก 

4  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 70 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 4 อีก 
    ร้อยละ 30 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.44 .527 มาก 

รวม 4.02 .363 มาก 
 
    จากตารางที่ 2 ผลการประชุม พบว่า ความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาพรวม 
( =4.02, S.D.=.363) ระดับมาก คือ ท่านเห็นว่า ในช้ันปี
ที่ 4 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาจดัให้
ร้อยละ 70 ของแผนการเรียนช้ันปีท่ี 4 อีกร้อยละ 30 เข้า
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ( =4.44, S.D.=.527) 
     สรุป ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสหกิจศึกษาจากการประชุมกลุม่ ได้น าข้อมูล

มาสังเคราะห์และแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษาคือ 
     รูปแบบที่ 1  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาในลักษณะนี้  เป็นไปตามกรอบนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยจัดการเรียน
การสอนในการเรียนปกติ มีการก าหนดรายวิชาสหกิจ
ศึกษาไว้ในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปีที่ 3 หรือ ช้ันปีที่ 4 ใน
ภาคเรียนที่  1  ซึ่ งมีทั้ งข้อดีและข้อจ ากัด  ข้อดีคือ 

X

X
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นักศึกษาได้กลับมาทบทวนจุดบกพร่องต่างๆ อีก 1 ภาค
เรียน ข้อจ ากัด จากการแสดงความคิดเห็นคือ นักศึกษา
พลาดโอกาสในการได้งานท าหรือสถานประกอบการต้อง
รอนักศึกษาอีก 1 ภาคเรียน ซึงไม่เป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการ 
 รูปแบบที่ 2  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาลักษณะนี้ มีการน ามาใช้ยังไม่แพร่หลาย พบใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้อดีของแนว

ทางการเรียนแบบนี้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
ต่อไป ส่วนในข้อจ ากัดจากการประชุมกลุ่ม พบว่า
กลุ่ ม เป้ าหมายนั กศึ กษาและผู้ ปกครอ งยั ง ไ ม่ ใ ห้
ความส าคัญ ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลายเรียนหนังสือ
ให้ส าเร็จการศึกษาจึงหางานท า และนักศึกษาไม่สนใจ
เลือกในแนวทางการเรียนแบบนี้ 
    ดังนั้น สามารถสรุปแนวทางการเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาได้ 2 รูปแบบ ดังรายละเอียดดังนี้ 

     รูปแบบที่ 1 แสดงการจดัการเรียนการสอนในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
 
ช้ันป ี ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3 
ช้ันป ี1 ศึกษาตามหลักสตูร ศึกษาตามหลักสตูร  
ช้ันป ี2 ศึกษาตามหลักสตูร ศึกษาตามหลักสตูร  
ช้ันป ี3 ศึกษาตามหลักสตูร ศึกษาตามหลักสตูร หรือปฏิบัติงาน  
ช้ันป ี4 ศึกษาตามหลักสตูร หรือปฏิบัติงาน ศึกษาตามหลักสตูร  

 
     จากตารางที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา อนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติงาน
ในช้ันปี3 ภาคเรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1 

เป็นแนวทางการเรียนการสอนตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีมอบนโยบายให้แต่ละ 
สถานศึกษาน าไปปฏิบัต ิ

 
 รูปแบบที่ 2 แสดงการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) 
 
ช้ันป ี ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3 
ช้ันป ี1 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 80 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 20  
ช้ันป ี2 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 70 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 30  
ช้ันป ี3 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 50 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 50  
ช้ันป ี4 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 30 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 70  

 
      จากตารางที่ 4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสห
กิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) อนุญาตให้นักศึกษา 
ออกปฏิบัติงาน  ในทุกช้ันปีศึกษาตลอดหลักสูตร ในการ
เรียนดังกล่าว นักศึกษาต้องออกปฏิบัติงานตามสัดส่วนที่

มีความตกลงกับสถานประกอบการ ที่มีความร่วมมือกัน
ในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ช้ันปีท่ี  
1 ถึงช้ันปีท่ี 4 

 
5. อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลด้านข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เพื่อ
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกจิ
ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา แบ่งได้       
2 แบบ คือ 1) การจัดเรียนการสอนรายในช้ันปี 3 ภาค

เรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1 และการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบ
อัตราส่วน) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 
และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1   
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 การจัดแผนการเรียนในลักษณะนี้เป็นไปตามกรอบ 
ด้านนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
[4] ที่กล่าวว่า ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
สหกิจศึ กษา  มุ่ ง ให้ มี ความสัมพันธ์ สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา หรือปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ หมั่ นแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี  รวมทั้งให้ เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อย
กว่า 30 ช่ัวโมง จากปรัชญาดังกล่าวนั้น คุณสมบัติ
นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องผ่านเง่ือนไขทางวิชาการของ
นักศึกษาจึงสามารถออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ 
นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 เนื้อหา
ทางวิชาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอาชีพระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่าง
ต่อเนื่องและไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้
และปฏิบัติงานเต็มเวลา มีการจัดหาลักษณะงานที่เป็น
โครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาชาวิชาชีพ มีจ านวน
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและเน้นประสบการณ์ท างาน 
โดยสถานประกอบการสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้
รวมถึงให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการด้วยความ
สมัครใจ การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
หรือสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน สถานศึกษาต้องมีการนิเทศงานนักศึกษา มี
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
สถานศึกษาและสถานประกอบการ กิจกรรมต่างๆ ที่
ด าเนินงาน เช่น การจดบันทึกการปฏิบัติงานเป็นสัปดาห์
หรือรายวันและต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์
นิเทศทุกครั้ง ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
ในช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติงานนักศึกษาควรน าเสนอ
งานต่อผู้นิเทศงานและสถานประกอบการรวมถึงสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
สถานประกอบการหลังสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา มีวิธีการวัดผลความพึงพอใจนักศึกษา และการมี

ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของสถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 จากหลักการดังกล่าว ในช้ันปีที่ 1 ปีที่ 2 และช้ันปีที่ 
3 ภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่ม
ภาคกลาง และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด มีความพร้อมที่เหมาะสมในการออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ในช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 สามารถขอเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษาได้ ซึ่งการอนุญาตให้ออกปฏิบัติ
ในภาคเรียนท่ี 2 เหมาะสมกับนักศึกษานักศึกษาของด้าน
สังคม ด้านศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ที่ไม่มีเง่ือน
อย่างอื่นบังคับ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากแผนการเรียนของ
นักศึกษาและองค์ประกอบทางวิ ชาการอย่ างอื่ น
ประกอบด้วย การอนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานใน
ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เหมาะสมกับสาขาวิชา ในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
สาขาวิชาบัญชี ฯลฯ เนื่องจากมีเ ง่ือนไขทางสมาคม
วิชาชีพก าหนดไว้ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ต้อง
เรียนในรายวิชาชีพตามสมาคมวิชาชีพบังคับก่อนจึง
อนุญาตให้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ ดังนั้น แต่ละ
สาขาวิชาหรือแต่ละมหาวิทยาลัยต้องพิจาณาความ
เหมาะสมเบื้องต้น ข้อดีของการอนุญาตให้นักศึกษาออก
ปฏิบัติงานในช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษามีความ
พร้อมด้านวิชาที่เพิ่มขึ้น มีวุฒิภาวะทางร่างกายที่เป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น และไม่กระทบต่อการจัดแผนการเรียน
ระหว่างภาคเรียน มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่ม
ภาคกลาง จึงมีการใช้แผนการเรียนลักษณะนี้เป็นจ านวน
มาก และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่
ต้องการให้นักศึกษาได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อีก 1 ภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงตนเองก่อนส าเร็จ
การศึกษา จากการด าเนินงานที่ผ่านของกระบวนจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
[10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการสหกิจศึกษาน าร่องของประเทศไทย พบว่า 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาน าร่อง
ของสถาบันการศึกษา 33 แห่ง โดยมีข้อสรุปที่น่าสนใจ 
คือ ประโยชน์ที่สถาบันการศึกษาได้รับที่ส าคัญคือ เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการศึกษาจะได้รับ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาน
ประกอบการ ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับที่เด่นที่สุดได้แก่ 
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นักศึกษาจะมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงจากการท างาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ ทราบแนวทางในการเลือก
สายงานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและผลประโยชน์ที่
คาดว่าจ าได้รับจากสถานประกอบการ ได้รับที่ส าคัญคือ 
งานที่นักศึกษาท ายังช่วยลดต้นทุนการผลิตของสถาน
ประกอบการ ส าหรับประเด็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญ
ของการจัดการการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจของสหกิจศึกษา 
ซึ่งถือว่าเป็นการท างานท่ีแตกต่างจากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ นักศึกษาบางคนมีผลการเรียนต่ าท าให้ไม่
สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้และความไม่พรอ้มเรื่อง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
เป็นต้นและงานวิจัย [9] ได้ท าการวิจัยเรื่ อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
โดยใช้มัลติมีเดีย พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
เห็นว่าเป็นการเรียนที่ดีเพราะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะ
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าว 
     2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาใน
ทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) 
 จากการแสดงความคิดเห็นพบว่า แนวทางการเรียน
ในลักษณะนี้ มีการน ามาใช้กันยังไม่แพร่หลาย ทั้งนี้อาจ
เกิดจาก กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและผู้ปกครองยังไม่ให้
ความส าคัญ ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลายเรียนหนังสือ
ให้ส าเร็จการศึกษาจึงหางานท า และนักศึกษาไม่สนใจ
เลือกในแนวทางการเรียนแบบนี้ จากการสัมภาษณ์ [7] 
กล่าวว่า แนวทางการเรียนแบบนี้ถูกน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามีเป็นจ านวนน้อย 
ในสาขาวิชาค้าปลีกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร       
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) น ามาใช้จัดการเรียนการสอน 
อภิปรายผลได้ดังนี้  ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในช้ันปีที่ 1 นักศึกษามีการเรียนในมหาวิทยาลัยตลอด
สัปดาห์  ในวัน เสาร์ จะ เข้ าสั ง เกตการณ์ ในสถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือจ านวน 1 วัน ในช้ันปีที่ 2 
นักศึกษามีการเรียนในมหาวิทยาลัย จ านวน 4 วัน ในวัน
ศุกร์และวันเสาร์ จะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่

มีความร่วมมือจ านวน 2 วัน ในช้ันปีที่ 3 นักศึกษามีการ
เรียนในมหาวิทยาลัย จ านวน 2-3 วัน ในวันท่ีเหลือจะเข้า
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความร่วมมือ ในช้ัน
เรียนปีที่ 4 นักศึกษามีการเรียนในมหาวิทยาลัย จ านวน 
1 -2 วัน  ในวันที่ เ หลื อจะ เข้ าปฏิบั ติ ง านในสถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือ และจากข้อมูล [8] กล่าวว่า 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าแผนการเรียนแบบน้ีถูกน ามาใช้
กับกลุ่มนักศึกษาที่จบช้ันเรียนมัธยมปลาย (ม.6) ไม่
ประสบผลสัมฤทธิ์ที่ดี เนื่องจากสถานประกอบที่จะเข้า
ร่วมการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนนี้มีจ านวน
น้อยและมีอุปสรรคในการด าเนินงานที่คณาจารย์ต้อง
รับภาระดูแลนักศึกษาตลอด 4 ปี แต่พบว่าความส าเร็จใน
หลักสูตรต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีเขา้
มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษามี
ความพร้อมด้านอาชีพมาแล้วในระดับหนึ่ง จึงมองเห็น
อนาคตของตนเองได้ ในการประกอบอาชีพ และ
ระยะเวลาศึกษาใช้ เวลา 2 ปี  ถึง 2 ปีครึ่ ง  ดั งนั้น 
นักศึกษากลุ่มจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการเรียนแบบนี้ โดย
อาศัยกรอบการแบ่งสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ [11] ได้
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู วิชา
จิตวิทยาสังคม โดยใช้ชุมชนและประสบการณ์เป็นฐาน 
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เกิด ขึ้นกับนิสิต
ภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี ด้านทักษะทุกทักษะมีค่าคะแนน เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นทักษะการสังเกตอยู่ในระดับมากที่สุด 
[12] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการด าเนินสหกิจ
ศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร:ี การวิจัยแบบผสมผสานพบวา่ 
สิ่งที่ท าให้สหกิจศึกษาประสบผลส าเร็จคือนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน [13] ได้วิจัยเรื่อง The Synergy of 
workplace Learning Perspective of cooperative 
Education Directors. พบว่า รูปแบบการเรียนเพื่อเป็น
การสอนงาน(Coaching) การลองผิดลองถูก (Trial 
Error) และการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อให้ได้เป็นมือ
อาชีพ  
 จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวทางการเรียนสหกิจศึกษาที่
น าเสนอต้องมีการพิจาณาในรายละเอียดที่แตกต่างกัน 
ของสาขาวิชาชีพ ดังนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคล กลุ่มภาคกลางต้องพิจารณาในรายละเอียดใน
การด าเนินงานในการจัดท าแนวทางการเรียนการสอน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรมี
มหาวิทยาลัยอื่นๆ คณะ หรือสาขาวิชา ท่ีจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสหกิจศึกษา ศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับแนว
ทางการเรี ยนที่ค้นพบไปเป็นฐานข้อมูลและปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนการ
บริหารด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวทางการ
เรียนรูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น   
 2. ควรมีการศึกษาผลกระทบด้านอื่นๆ ที่มีต่อแนว
ทางการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาของสถาบันอื่นๆ เช่น 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่จัดการเรียนการสอนด้าน
รายวิชาสหกิจศึกษา 
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