สหกิจศึกษาต่ างกับการฝึ กงานอย่ างไร ?
ที่ผ่านมานั้นในการจัดระบบการศึกษาของสาขาวิชาที่ตอ้ งมีปฏิบตั ิงานวิชาชีพตามหลักสู ตรนั้นเรามักจะใช้คาว่า
ฝึ กงานมาโดยตลอด ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะออกไปปฏิบตั ิการฝึ กงานช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนกันเป็ นส่วนมาก แต่ปัจจุบนั เมื่อมี
การจัดระบบการศึกษาสหกิจศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีการยกระดับจากการฝึ กงานเป็ นการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เพราะวิธีการและระบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษามีความละเอียดและมีผลสัมฤทธิ์ เป็ นที่น่าพอใจ แม้วา่ สหกิจศึกษา
กับการฝึ กงานจะมีความเหมือนกันแต่ก็มีประเด็นที่แตกต่างกัน ดังตารางเปรี ยบเทียบต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษากับการฝึ กงาน
ประเด็นการเปรียบเทียบ
การปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การฝึ กงาน
1.รู ปแบบของการขอเข้าไป นักศึกษาต้องเขียนและยืน่ ใบสมัครต่อองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ส่วนใหญ่นกั ศึกษามักไม่มีการยืน่ ใบ
ปฏิบตั ิงาน
ในลักษณะเดียวกันกับการสมัครงานและต้องผ่านการ
สมัครและสัมภาษณ์นกั ศึกษาแต่พิจารณา
สอบสัมภาษณ์และการคัดเลือกจากองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จากหนังสื อ/จดหมายขอความอนุเคราะห์
รับนักศึกษาฝึ กงานจากสถาบันการศึกษา
2.สถานะของนักศึกษาใน นักศึกษาจะเป็ นเสมือนเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานปฏิบตั ิงาน นักศึกษาอยูใ่ นสถานะของนักศึกษา
ององค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ชัว่ คราวในองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในฐานะพนักงานเต็มเวลา ฝึ กงาน
3.คุณสมบัติของนักศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยจะกาหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ โดยส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์การเป็ น
โดยส่วนใหญ่นกั ศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
นักศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน
น้อยกว่า 2.00 ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 3 หรื อ 4 และต้อง 3 ของหลักสูตร
ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
4.ค่าตอบแทน
นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการหรื อค่าจ้างหรื อ
นักศึกษาอาจได้รับค่าจ้างหรื อ
ค่าตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสมจากองค์กรผูใ้ ช้
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
บัณฑิต
5.ลักษณะงาน
เน้นการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานจริ ง
ขึ้นอยูก่ บั องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต บางครั้งงาน
เป็ นหลัก หรื อ work-base learning หรื อโครงงานพิเศษ ที่ ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับสาขาที่เรี ยน
ใช้ความตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของนักศึกษาและ
เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการเรี ยน ฝึ กงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยมี
หรื อ 16 สัปดาห์ และอาจมากกว่า 1 ภาคการศึกษา
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมงทาการ
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 20-25 วันทาการ ขึ้นอยู่
กับการสถาบันการศึกษาจะกาหนด
7.การประสานงานระหว่าง มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรจาก
ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานในช่วง
สถาบันอุดมศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างต่อเนื่อง ก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึ กงานและหลังจบ
องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
สม่าเสมอ
การฝึ กงาน

ตารางเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับการฝึ กงาน (ต่อ)
ประเด็นการเปรียบเทียบ
การปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
8.การดูแลนักศึกษาระหว่าง องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจัดให้มีหวั หน้างานหรื อบุคลากรที่
การปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมกับงานทาหน้าที่พนักงานที่ปรึ กษา ทาหน้าที่
กาหนดงานให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา
แก่นกั ศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั ิงาน
9.การส่งผลการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องทารายงานวิชาการจานวน 1
ของนักศึกษา
เล่มในหัวข้อเนื้อหาที่องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและอาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชากาหนด
10.การติดตามผลการ
อาจารย์นิเทศหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาใน
ปฏิบตั ิงาน
สาขาวิชา/ภาควิชาจะทาหน้าที่ดูแล ติดตามการ
ปฏิบตั ิงานตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งการนิเทศ
งานของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างที่นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิงาน ณ องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
11.การประเมินผล
ต้องผ่านการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมกับ
พนักงานที่ปรึ กษา
12.การสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิงาน

การฝึ กงาน
องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจัดให้มี
หัวหน้างานเพื่อดูแลและสอน
งาน
จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการดาเนินงานฝึ ก
ออกตรวจเยีย่ มนักศึกษาฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาของการฝึ กงาน

พิจารณาจากการประเมินงาน
ขององค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
กรรมการดาเนินงานการฝึ กงาน
เมื่อเสร็ จสิ้นการปฏิบตั ิงานจะมีการสัมมนาและเปลี่ยน
การจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการ
ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทน
ฝึ กงานขึ้นอยูก่ บั แต่ละ
องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทราบ สถาบันอุดมศึกษาเป็ นผูก้ าหนด
ถึงพัฒนาการและความสามารถในการนาเสนอและ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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