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คานา
สหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกั น ทั้ ง 3 ฝ่ า ย คื อ
สถาบันการศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ กระบวนการสหกิจศึกษาก่อให้เกิดความร่วมมื อทาง
วิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน) นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของ
สถาบันการศึกษา ที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึก ษากับสถานประกอบการ
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในอนาคต
ส านั กส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบีย น มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลการดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เห็นความสาคัญในการจัดทา
คู่ มื อ สหกิ จ ศึ ก ษา โดยมุ่ ง หวั ง เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ต รงกั น และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพ และ
ความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รวบรวมสาระสาคัญของแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการดาเนินการสหกิจศึกษา
อย่างครบถ้วน
ในโอกาสนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ขอขอบคุ ณผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ย วข้องในการจัดทาคู่มือสหกิจศึกษาเล่ มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ า
คู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา คณาจารย์ สถานประกอบการ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
ต่อไป

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 1
สหกิจศึกษา คืออะไร
สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) เป็ น การศึ ก ษาที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง
ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมืออย่างมีหลักการและเป็นระบบ ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความ
เข้าใจและเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้มีคุณภาพตรงตามที่สถาน
ประกอบการต้องการมากที่สุ ด โดยมีสหกิจศึกษาเป็นกลไกความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลัย และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน
แบบเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถ
เรียนรู้ได้ในห้องเรียนปกติ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะของงานอาชีพที่ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งลงตั ว อั น จะส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เป็ น ที่ ต้ อ งการข อง
ตลาดแรงงานมากขึ้น และกระบวนการสหกิจศึกษาจะก่อให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาน
ประกอบการ ทาให้มหาวิทยาลัย สามารถพัฒ นาหลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่ วนสถานประกอบการจะได้
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ
1.1 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานหรือ
สถานประกอบการ ได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในด้านการงาน การวางแผนการทางานอย่างมีระบบ
การตั ดสิ น ใจ การแก้ ปั ญ หา ความรู้ ความสามารถในการรับ รู้ มนุษ ยสั มพั น ธ์ ศี ล ธรรม จริย ธรรม
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้นา เป็นต้น และสิ่งที่ท้าทายส าหรับบัณฑิตใน
ปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการทางาน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะ
ด้านวิชาการ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็ว เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาจึ ง เปรี ย บเสมื อ นผู้ แ ทนที่ เ ป็ น ความภาคภู มิ ใ จของ
มหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มุ่งเน้นผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติการต่อ
บุคคล หน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานาร่อง พบว่า องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้
ประโยชน์จากโครงการสหกิจศึกษา ทั้งจากการนิเทศของอาจารย์ รายงานวิชาการของนักศึกษาโครงงาน
และงานประจาที่นักศึกษาปฏิบัติ เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการและใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
คัดเลือกพนักงานใหม่ ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ คือ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่า บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตร
สหกิจศึกษามีศักยภาพมากกว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการฝึกงานภาคฤดูร้อน (สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา , 2551 – 2555)
1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
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1.2.2 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ในการพั ฒ นาคุณ ภาพบั ณฑิ ต พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตร การวิ จั ยและนวั ตกรรมในอนาคต อย่า งได้
มาตรฐานและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.2.3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ การปรับตัวเข้ากับสังคมการทางาน
จริงในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
1.2.4 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา
และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา อันจะนาไปสู่ความร่วมมือที่ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้น
1.3 ประโยชน์จากสหกิจศึกษา
1.3.1 ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ มีดังนี้
1.3.1.1 ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
1.3.1.2 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านทักษะวิชาชีพ การทางานร่วมกับผู้อื่น
ความรับผิดชอบในหน้าที่การทางาน ความมีระเบียบวินัย มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
1.3.1.3 เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skill) จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากพนักงานที่ปรึกษา การประชุม การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการนาเสนองานหรือ
เสนอความคิด
1.3.1.4 รู้จักการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง เมื่อพบกับปัญหาต่างๆ
ทีแ่ ท้จริงในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.3.1.5 มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลั งจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องจากมีความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
1.3.1.6 สามารถเลือกสาขาอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเอง
มากขึ้น
1.3.1.7 เมื่อสาเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทางานเป็นอย่างดี และมี
โอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษาอีกด้วย
1.3.2 ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ
1.3.2.1 พนั ก งานประจามี เวลามากขึ้ น ที่จ ะปฏิบั ติง านในหน้า ที่อื่ นที่ มี ความยากและ
ซับซ้อนมากกว่า
1.3.2.2 เป็ น วิธีการหนึ่งในการสรรหาคัดเลื อกบัณฑิตเพื่อเข้าเป็นพนักงานประจาที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกับตาแหน่งงาน ซึ่งช่วยลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้
1.3.2.3 อาจารย์นิเทศกับนักศึกษามีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการ ซึ่งเป็น
การลดภาระภายในองค์กร
1.3.2.4 เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
1.3.2.5 ได้นักศึกษาที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวขึ้นกว่าการฝึกงาน คือ 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน)
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1.3.2.6 เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และให้
ทันสมัยกับเทคโนโลยีของสถานประกอบการตลอดไป
1.3.3 ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
1.3.3.1 เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3.3.2 การผลิตบัณฑิตมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.3.3.3 มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ อันก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง
1.3.3.4 อาจารย์ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคลากรของสถานประกอบการ
1.4 การจัดหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา
1.4.1 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคใน 1 ปี
การศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา และใน 1 ภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งหลักสูตรระบบสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้
1.4.1.1 เป็นวิชาชีพเลือก (บังคับ) มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต โดยสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเข้า
ระบบสหกิจศึกษา
1.4.1.2 จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี
และหรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทียบโอน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี
1.4.1.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผลสหกิจศึกษา มีระดับคะแนน ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)
1.4.2 การประเมินผล
เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์การประเมินผล

ผู้ประเมิน

ร้อยละ

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

พนักงานที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สหกิจศึกษา

50

การนิเทศงานสหกิจศึกษา

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

50

รวมคะแนนการประเมินผล
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน (S)

100

บทที่ 2
บทบาทและหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษา
กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลั ย ได้แก่ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/สาขาวิชา และ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
กลุ่มที่ 3 สถานประกอบการ
2.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา
หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา และสาขาวิชาจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา
2.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1.1.1 เป็นนักศึกษาในสังกัดของสาขาวิชาที่จัดหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา
2.1.1.2 นั ก ศึก ษาจะต้อ งผ่ า นการเรีย นตามรายวิ ช าพื้ น ฐานที่ ก าหนดในหลั กสู ต รของ
สาขาวิชา จึงจะได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา
อื่นได้ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.1.1.3 นั กศึกษามีผ ลการเรียนเฉลี่ ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (ข้ อบังคับ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 ข้อ 7(2))
2.1.1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติ เรียบร้อย มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
2.1.2 หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1.2.1 ติดตามข่าวสารการจัดหางาน ปรึกษาและประสานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับลักษณะ
งานที่จะทาและปรึกษากับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทุกครั้งที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทันที
2.1.2.2 ต้องผ่านการเข้าร่วมปฐมนิเทศและเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ส่วนนักศึกษาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องผ่าน
รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2.1.2.3 หมั่น ฝึ กฝนและเพิ่ มพู นความรู้ ทางวิช าการอย่ างต่อเนื่อง ก่ อนไปปฏิบั ติ งาน
สหกิจศึกษา
2.1.2.4 รายงานตัวภายในและเวลาที่กาหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว
2.1.2.5 ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถานประกอบการ อย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ
2.1.2.6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย หรือข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
และหลี กเลี่ย งการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี หากมีความขัดแย้ง เกิดขึ้นต้องแจ้ง
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทันที
2.1.2.7 ติดต่อส่งเอกสารที่กาหนด และให้รายงานข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
2.1.2.8 ประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้ามานิเทศงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
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2.1.3 การเตรียมตัวไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1.3.1 นักศึกษาเดินทางถึงสถานประกอบการที่ตนเองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันที่
กาหนด โดยอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะจะประสานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า
2.1.3.2 กรณีนั กศึกษาต้องการไปปฏิบัติงานก่อนวันที่กาหนด หรือเกิดเหตุขัดข้องใน
ระหว่างการเดินทาง ทาให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานประกอบการได้ตามกาหนด ให้นักศึกษาติดต่อ
สถานประกอบการทางโทรศัพท์ โ ดยด่ ว นที่สุ ด พร้ อมทั้ง แจ้งอาจารย์ ประสานงานสหกิจ ศึกษาประจ า
สาขาวิชาทราบ
2.1.3.3 หลีกเลี่ยงการเดินทางในวันหยุด เพราะไม่สะดวกในการติดต่อและจองที่พัก
2.1.3.4 เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมี
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หรือพี่เลี้ยง คอยให้ การดูแล และชี้แนวนักศึกษา นักศึกษาต้อง
ตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อพนักงานที่ปรึกษา เสมือนเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของ
นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานที่ปรึกษาและพนักงานทุกคน ระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
2.2 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/หัวหน้างานสหกิจศึกษาประจาคณะ
หมายถึง อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ให้ทาหน้าที่ประสานงานระหว่าง
นักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้
2.2.1 สารวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
2.2.2 คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สถานประกอบการได้เสนองานมา
2.2.3 ให้คาแนะนาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆด้าน
2.2.4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดหาแหล่งงานที่มีคุณภาพให้แก่
นักศึกษา
2.2.5 จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชาตามสัดส่วนที่คณะกาหนด
2.2.6 จัดประชุมอาจารย์ ประจาสาขาวิชาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกนิเทศการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
2.2.7 ประสานงานการจั ด กิ จ กรรมสหกิ จ ศึ ก ษาภายหลั ง นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษากลั บ จากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีการกาหนดให้นาเสนอผลงาน
2.2.8 ติดตามผลการออกนิเทศงานของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา
2.2.9 รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
2.3 อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor – CA)
หมายถึง อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
สหกิจ ศึกษา และประสานงานด้ านสหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ
นักศึกษา และสถานประกอบการโดยมีหน้าที่ดังนี้
2.3.1 นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ
สถานประกอบการ อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยทาการนัดหมายกับพนักงานที่ปรึกษาตามกาหนดวันและเวลา
ที่จะไปนิเทศงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
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และต้องจัดส่งรายงานผลการนิเทศงานไปที่สาขาวิชา เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลนักศึกษา
ของพนักงานที่ปรึกษา
2.3.2 ให้ ค าปรึ กษา แนะน าแนวทางการพัฒ นาความรู้ เชิ ง วิ ช าการให้ แ ก่ นัก ศึ กษา และการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.3.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การรับรองการปฏิบัติงาน การติดตาม รวมถึงการดูแลและ
แก้ไขปัญหาทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.3.4 ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ส ถานประกอบการ และพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.3.5 ตรวจสาระเนื้อหารายงานสหกิจศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
2.3.6 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา เข้า ร่วมฟัง และประเมินผลการนาเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน ภายหลังนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4 สถานประกอบการ
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยมีการเสนองานให้กับนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยวิธีการของสหกิจศึกษาให้เกิดผลทาง
รูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จาเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก
สถานประกอบการ โดยเฉพาะผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
นักศึกษาประสบความสาเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4.1 ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.4.1.1 ให้รายละเอียดงานที่ต้องการให้นักศึก ษาปฏิบัติงาน ต่อหัวหน้างานสหกิจศึกษา
ประจาคณะก่อนที่คณะจะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ และมอบหมาย
แต่งตั้งให้มีพนักงานที่ปรึกษาเพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.4.1.2 ดาเนินการปฐมนิเทศ อบรม นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบถึงระเบียบวินัย
วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ ความรู้เกี่ยวกั บสถานประกอบการ
โครงสร้างการบริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการ
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
งานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา พนักงานที่ปรึกษาจึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ ที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการ
ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ ดังนั้น พนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่สุดที่จะทาให้การ
ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาของนั กศึกษาสาเร็จไปด้ว ยดี ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ปรึกษา
พิจารณาดาเนินการ ได้แก่
2.4.2.1 กาหนดลักษณะงาน (Job Description) ตาแหน่งงานและขอบข่ายการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจะต้องมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา
2.4.2.2 กาหนดแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) อาจเป็นงานประจาหรือมอบหมาย
โครงการวิจัย และเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการให้มากที่สุด ตลอดระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา
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2.4.2.3 ให้คาปรึกษา คาแนะนาแนวทางในการจัดทารายงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาต้องจัดทารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ได้รับมอบหมายระหว่างการปฏิ บัติงาน ณ
สถานประกอบการเพื่อ น าเสนอสถานประกอบการและอาจารย์ที่ป รึกษาสหกิจ ศึกษา เมื่ อสิ้ นสุ ดการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4.2.4 อานวยความสะดวกในการนิเทศงานสหกิจศึกษา ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีการนัดหมายร่วมกัน เพื่อเยี่ ยมชมการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา การปฏิบัติตนของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานประกอบการ และ
ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
2.4.2.5 ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
- ประเมินจากแบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แนบไปพร้อม
กับหนังสือส่งตัวนักศึกษา) และนาส่งแนบประเมินผลพร้อมปิดผนึกให้มิดชิด หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ประเมิน/ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษา
ได้จัดทาขึ้นก่อนนาไปเผยแพร่ต่อไป

บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาถือเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาชีพเลือกของแต่ละสาขาวิชา โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาหรือไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ และเพื่อให้ดาเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย การดาเนิ นงานสหกิจศึกษา
ของคณะ/สาขาวิชา ต้องดาเนินการตามกระบวนการและกิจกรรม ดังนี้
3.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1.1 การเตรียมความพร้อม
คณะ/สาขาวิชา ต้องดาเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะด้านเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและสร้างความเชื่อถือแก่สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมคณะ/สาขาวิชา
โดยจัดให้มีรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต หรือจัดโครงการอบรมเตรียมความ
พร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาอย่ างน้ อ ย 30 ชั่ ว โมง ทั้ ง นี้ ภ ายหลั ง การเตรี ย มความพร้ อ มคณาจารย์นิ เ ทศควร
ประเมินผลนักศึกษาเพื่อนาผลการประเมินนักศึกษาไปประกอบการพิจารณาสมัครงานต่อไป
การอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1.1.1 การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการอบรมโดยจะเน้น
ความรู้ความเข้าใจหลักการสหกิจศึกษา ความสาคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับกระบวนการและ
ขั้นตอนสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติ
3.1.1.2 การอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิช าชี พเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ คณะ/สาขาวิชา จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการอบรม เนื้อหาการอบรมควรเน้นความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
3.1.1.3 การอบรมทักษะที่ทาให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะดาเนินการจัด การ
อบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานและการใช้ชีวิต เช่น ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สาหรับการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการ
สัมภาษณ์งาน เทคนิคการเขียนรายงานและนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม
จริยธรรมกับการทางาน เป็นต้น
3.1.2 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและตาแหน่งงาน
คณะ/สาขาวิชาต่างๆ ทาการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครงาน ข้อมูลตาแหน่ง
งาน คุณสมบัติ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาการเตรียมความพร้อมทราบ
และด าเนิ น การกรอกใบสมั ค รงานตามต าแหน่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษา ก่ อ นอาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิช าจะต้องพิจารณา คุณภาพงานและรับรองงานให้ แก่ นักศึกษา
ต้องมีลักษณะงานตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน
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3.1.3 การสมัครงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาทีผ่ ่านรายวิชาเตรียมความพร้อม และโครงการอบรมเตรียมความพร้อมต้องกรอก
ใบสมัครงานด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครงานพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานและส่งใบสมัครกับคณะ/สาขาวิชา เอกสารที่นักศึกษาจะต้องแนบ
พร้อมใบสมัครงานมี ใบสมัครงานสหกิจศึกษาพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.1.4 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
สาหรับพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการเป็นการดาเนินการของสถานประกอบการ หรือสถานประกอบการอาจมอบหมายให้คณะ/
สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาเองก็ได้
การพิ จ ารณาคั ดเลื อกนั กศึ กษาอาจพิ จารณาจากใบสมั ครของนั กศึกษาหรื อสั มภาษณ์
นักศึกษา ซึ่งการสั มภาษณ์นั กศึกษานั้ นคณะ/สาขาวิชาจะต้องประสานแจ้งให้ แก่สถานประกอบการส่ ง
แบบฟอร์มแจ้งกาหนดการสัมภาษณ์มายังคณะ/สาขาวิชา และให้คณะ/สาขาวิชาแจ้งกาหนดการสัมภาษณ์
ให้แก่นักศึกษาทราบต่อไป
3.1.5 การประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายหลังการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงานเรียบร้อยแล้ว คณะ/สาขาวิชาต้องดาเนินการ
ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งตาแหน่งงานและสถานประกอบการให้นักศึกษา
ทราบเพื่อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การประกาศ
แจ้ งรายชื่ อนั กศึ กษาควรด าเนิ นการ อย่างน้ อย 15 วั น ก่อนไปปฏิ บัติ งาน ทั้งนี้ ให้ คณะ/สาขาวิ ช า
ทาหนังสือแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย
3.1.6 การประชุมหรือปฐมนิเทศร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ และนักศึกษา
ภายหลังการจัดสรรงานให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงกาหนดเวลาที่
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ คณะ/สาขาวิชาต้องจัดให้มีการ
ประชุมหรือปฐมนิเทศ ณ คณะ/สาขาวิชา เพื่อชี้แจงการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา รวมทั้ง
เพือ่ ยืนยันลักษณะงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
3.1.7 การส่งจดหมายส่งตัวนักศึกษา
คณะ/สาขาวิชา ต้องดาเนินการจัดทาจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาถือไป
ส่งมอบให้กับสถานประกอบการในวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน หรือคณะ/สาขาวิชาอาจดาเนินการส่ง
สาเนาจดหมายส่งตัวนักศึกษาไปล่วงหน้าเพื่อแจ้งสถานประกอบการทราบก่อนก็ได้ โดยให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
3.2 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
กิจกรรมในกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา และอาจารย์
นิเทศต้องประสานงานกันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนินการ อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่นักศึกษา และ
อาจารย์นิเทศจะต้องทราบและดาเนินการ ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ มีดังต่อไปนี้
3.2.1 การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาต้องเดินทางไปยังสถานประกอบการเพื่อรายงานตัวเข้า ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย โดยไปติดต่อยื่นเอกสารจดหมายส่งตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยงานที่ระบุ
พร้อมรับฟังรายละเอียดงาน ข้อแนะนาในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบต่างๆ ของสถานประกอบการ
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3.2.2 การส่งข้อมูลที่พักและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งรายละเอียดที่พัก (FM 09-03)
และแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09–04) ของนักศึกษามายังคณะ/สาขาวิชา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการติดต่อประสานงานและการนิเทศ
3.2.3 การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์
นักศึกษาเขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจาวันของตนเอง โดยให้บันทึก
รายละเอี ย ดลั กษณะงาน ภาระงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ ล ะวั นและสรุป เสนอส่ ง อาจารย์ นิเทศ
สหกิจศึกษาทุกสัปดาห์ เพื่อให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการให้คาแนะนา ปรึกษา หรือ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.2.4 การส่งเอกสารการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกั บการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มที่
กาหนดให้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
3.2.4.1 สั ป ดาห์ ที่ 3 ของการปฏิบัติ งาน นั กศึ กษาส่ ง แบบแจ้ง โครงร่ างรายงานการ
ปฏิบัติงาน (FM 09–05) โดยนักศึกษาจะต้องขอรับคาปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา เพื่อกาหนดหัวข้อ
รายงานที่เหมาะสมโดยคานึ งถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลั ก ตัว อย่างรายงานได้แก่
ผลงานที่นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูล เป็นต้น
นอกจากนี้นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจาสั ปดาห์ต่ออาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาด้วยเพื่อรายงานการจัดทาโครงงาน/รายงาน และขอคาแนะนาการแก้ไขปัญหาการทา
โครงงาน/รายงานที่นักศึกษากาลังดาเนินการ
3.2.4.2 ระหว่างสัปดาห์ที่ 14 – 15 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาส่งร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์กลับไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนา ทั้งนี้แต่ละคณะ/สาขาวิชา
กาหนดระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้าของรายงานแต่ละบทอีกครั้งตามความเหมาะสมซึ่ง ต้องไม่ช้า
กว่าสัปดาห์ที่ 15 ของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกาหนดเวลาการส่งร่างฉบับสมบูรณ์ และ
สามารถติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.2.4.3 ระหว่างสั ป ดาห์ ที่ 16 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
พร้ อมแบบยื น ยั น การส่ งรายงานการปฏิบัติงาน (FM 09-06) กลั บไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลให้คะแนนตามแบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-11)
3.2.5 การให้คาปรึกษาของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้
คาแนะน าช่วยเหลื อนักศึกษาในกรณีต่างๆ แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในการ
ติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นจะต้องครอบคลุมทั้งในส่วนของชีวิตส่วนตัว ความเป็นอยู่ และเกี่ยวกับ
งานที่นั กศึกษาปฏิบั ติ ทั้งนี้ ในการให้คาปรึกษาและติดตามนั้นอาจใช้สื่ อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ e-mail
เครือข่าย network ต่างๆ เป็นต้น
3.2.6 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์นิเทศงานสหกิ จศึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสั งกัดจะต้อง
เดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
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สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
- เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
- เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการตลอดจนปรับการทาโครงงานให้
เหมาะสม โดยคานึงถึงพื้นความรู้ของนักศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการ และความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเป็นสาคัญ
- เพื่อขอรั บ ทราบและแลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็ นกับ ผู้ บริห าร พนักงานที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานของนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนความรู้ความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน
- เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพิจารณาคุณภาพนักศึกษา
- เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ปฏิ บั ติ ง าน ณ สถาน
ประกอบการ
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้
3.2.6.1 ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/สาขาวิชาประสานงานกับอาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาเพื่อกาหนดแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชาโดยนักศึกษา
สหกิจศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการ
3.2.6.2 หัวหน้ างานสหกิจศึกษาประจาคณะหรืออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจา
สาขาวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการพร้อมส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM 09-09)
ไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศงาน
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ
3.2.6.3 หัวหน้างานสหกิจศึกษาประจาคณะหรือ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจา
สาขาวิชา ต้องรวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษา พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ รายละเอียด
งาน และความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งเอกสารข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นส่ง
มอบให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อทาการศึกษาข้อมูลก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทาการ
3.2.6.4 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกาหนดนัดหมาย ซึ่งการเข้า
นิเทศงานสหกิจศึกษานั้นควรได้พบปะพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา นักศึกษา และหาโอกาสหารือร่วมกัน
ทั้ ง 3 ฝ่ า ย ระหว่ า งพนั ก งานที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ นิ เ ทศ และนั ก ศึ ก ษา การออกไปนิ เ ทศในสถาน
ประกอบการอาจารย์นิเทศจะต้องใช้เวลาในการนิเทศอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3.2.6.5 ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์นิเทศสหกิ จศึกษา ประเมินผลการนิเทศตาม
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM 09-10) และส่งข้อมูลไปยังคณะ/สาขาวิชา
3.2.7 การนาเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
ควรส่ งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา ได้มีโอกาสนาเสนอผลการปฏิบัติ สหกิจศึกษาต่อ
ผู้บริหาร พนักงานที่ปรึกษา และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการได้ร่วมรับฟังและ
ให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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3.2.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง ใกล้ ชิ ด โดยตรงและก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษาจะต้องให้ความเห็นโดยทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-14) โดยนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ประสานงานเพื่อนาแบบประเมินผล
ดั ง กล่ า ว ส่ ง มอบแก่ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาท าการประเมิ น ผลและบรรจุ ซ องพร้ อ มผนึ ก ซองให้ เ รี ย บร้ อ ย
ซึ่งนักศึกษาต้องเป็นผู้นาซองส่งมอบแก่คณะ/สาขาวิช าต่อไป ทั้งนี้ซองจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่มี
ร่องรอยของการเปิดอย่างเด็ดขาด
3.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.3.1 การรายงานตัวของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตามระยะเวลาที่กาหนด
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้ารายงานตัวกับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
โดยอาจารย์ จ ะสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สถานประกอบการ
การดาเนินงานสหกิจศึกษา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้านาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไปตามวัน เวลา ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
3.3.2 การนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่จะกาหนดจัดกิจกรรมการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิ เทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ประจาสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าร่วม
กิจ กรรมและรั บ ฟัง แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ทั้งนี้จะมีการประเมิน ผลให้คะแนนการนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชา
3.3.3 การประเมินผล
อาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษาท าการสรุ ป คะแนนในส่ ว นต่ า งๆเพื่ อ ประเมิ น ผลรายวิ ช า
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเกณฑ์ของการประเมินผลกาหนดเป็นระบบ S (Satisfactory – ผ่าน)
และ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) โดยมีสัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้
3.3.3.1 เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษาพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ก่อนออกไปปฏิบั ติงานจริ งในสถานประกอบการ อาทิ การเรียนรายวิช าเตรียมความพร้อม การร่ว ม
สัมมนาการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมของคณะ/สาขาวิชากาหนดไว้
- นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และรายงานวิชาการจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการในระดั บ “ผ่าน” ทั้งนี้ ต้องมีสัดส่วนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์นิเทศ ในระดับ
“ผ่าน”
- การเข้าร่ว มกิจกรรมหลั งการกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างครบถ้ว น
ได้แก่ การร่วมประชุมรับการสัมภาษณ์ การจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการส่ง
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
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3.3.3.2 สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา
สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเป็น
ผู้ดาเนินการกรอกคะแนนตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งกาหนดคะแนนรวม
100 คะแนน ประกอบด้วย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
50 %
- การประเมินผลการนิเทศงานจากอาจารย์นิเทศ
20 %
- การประเมินผลการนาเสนอหลังการปฏิบัติงาน
15 %
- การประเมินผลเล่มรายงานนักศึกษา
15 %
3.3.4 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่ได้จากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ และอาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา แจ้งให้
นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สาย
งานอาชีพต่อไป
3.3.5 การแจ้งผลสะท้อนกลับไปยังสถานประกอบการ
เมื่อการดาเนินการสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะ/สาขาวิชาจะต้องดาเนินการ
รวบรวมและจัดข้อมูลจากการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงานต่อไป และนาข้อมูลที่ได้แจ้งกลับไปยังสถานประกอบการเพื่อเป็นผลสะท้อนกลับสาหรับการ
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ ให้คณะ/สาขาวิชาแจ้งข้อมูลการดาเนินงานสหกิจศึ กษาประจาภาคการศึกษาไปยัง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดทาเป็นหลักฐานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ต่อไป

ภาพ 3.1 กระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
- ด้านวิชาการ
- ด้านทักษะต่างๆ
การประชาสัมพันธ์ การสมัครงาน
และรับรองคุณภาพงาน
นักศึกษายืนใบสมัคร/
พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกและ
นักศึกษาลงทะเบียน

กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 4 เดือน (16 สัปดาห์)
สัปดาห์ที่ 1

นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ

สัปดาห์ที่ 2

ส่งแบบฟอร์มรายละเอียดที่พัก (FM 09–03)/
แบบฟอร์มแจ้งแผนปฏิบัติงาน (FM 09–04)/
ตาแหน่งงาน/พนักงานที่ปรึกษา

สัปดาห์ที่ 3

ส่งแบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงาน (FM 09-05)

สัปดาห์ที่
2 - 15

นิเทศงานนักศึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้ง

นักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และพบอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสัมภาษณ์
ส่งรายงานวิชาการสหกิจศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการ
เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานสหกิจศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ทาหนังสือส่งตัวนักศึกษา

กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่ 16

ส่งแบบยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (FM 09-06)
และนาเสนอรายงาน ณ สถานประกอบการ/พนักงานที่
ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ
(ส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา/
สาขาวิชา รายงานผลการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาให้คณะ

บทที่ 4
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานสหกิจศึกษาด้านนักศึกษาได้กาหนดมาตรฐานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องจัดทาและ
ส่งรายงานสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
จึงเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาหรับ นักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อฝึกฝน
ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และเพื่อจัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับ
สถานประกอบการ
4.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
รายงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Report) เป็นรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานวิจัยหรือโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติ งานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติหรือที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต้การกากับดูแล
ของพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรขอรับคาปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา
เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดหัวข้อรายงานที่มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้อง โดยคานึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อสถานประกอบการเป็นหลัก สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาและสามารถ
สะท้อนองค์ความรู้ในสาขาวิชา ทั้งนี้รายงานสหกิจศึกษาอาจจะจัดทาเป็นกลุ่ มมากกว่า 1 คนก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงานปริมาณ และคุณภาพของงาน ตัวอย่างของหัวข้อรายงาน ได้แก่
- ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ
- โครงงานหรือชิ้นงานที่นักศึกษาปฏิบัติ
- รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
- รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาและได้รับรองทั้งจากพนักงานที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการที่เกี่ยวข้องและสะท้อนองค์ความรู้ในสาขาวิชา
- การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเป็นต้น
ภายหลั ง จากการร่ ว มพิ จ ารณาก าหนดหั ว ข้ อ รายงานกั บ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาได้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
นักศึกษาจะต้องจัดทาโครงร่างเนื้อหารายงานตามแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(FM 09-05) ตามตั ว อย่ า งเอกสารในภาคผนวก และจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วกลั บ ไปยั ง อาจารย์ นิ เ ทศ
สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตามในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน กระชับ และมี
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะนาเสนอ สาหรับรูปแบบของรายงานสหกิจศึกษาควรจะต้องประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
4.1.1 ส่วนหน้า เป็นส่วนประกอบตอนต้นของเล่มรายงานสหกิจศึกษาก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของ
รายงาน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและเข้าถึงรายละเอียดเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ ของรายงาน โดยในส่วน
นาจะประกอบด้วย
- ปกนอก
- ปกใน
- จดหมายนาส่งรายงาน
- กิตติกรรมประกาศ
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- บทคัดย่อภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อควรเป็นการนาเสนอเฉพาะใจความที่
สาคัญ ที่สามารถนาเสนอความคิดของบทความชิ้นนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน
200 คา โดยภายในบทคัดย่อจะต้องแจ้งให้ทราบถึงปัญหานาวิจัย หรือที่มาและความสาคัญของงานวิจัย
(Problem of Studied) วิธีการศึกษาหรือระเบียบวิ ธีวิจัย (Method of methodology) ผลการศึกษาที่
สาคัญ (The main results) และสรุปความสาคัญของงานวิจัย (Main conclusion) ท้ายบทคัดย่อควรใส่
คาสาคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้องกับงานไว้เป็นดัชนีไม่ต่ากว่า 3 คา
บทคัดย่อช่วยอธิบายเนื้อหาของโครงงาน ในเนื้อที่กระดาษเพียงหน้าเดียว อีกนัยหนึ่งการอ่าน
บทคัดย่อต้องทาให้ผู้อ่านรู้ว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร ผู้ที่ทาเรื่องนี้ต้องการอะไร และได้ผลลัพธ์อะไร
- สารบัญเรื่อง
- สารบัญตาราง
- สารบัญรูปภาพ
ตัวเลขที่ใช้กากับตารางหรือกากับรูปภาพนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ให้ใส่คาว่า ตารางที่........ไว้เหนือตาราง และใส่คาว่า รูปที่........ไว้ใต้รูป
- ชื่อรูปและชื่อตาราง จะอยู่ในลักษณะตัวเลขดังนี้
รูปที่ 1.1............หมายถึง รูปนี้เป็นรูปที่ 1 ในบทที่ 1
รูปที่ 2.3............หมายถึง รูปนี้เป็นรูปที่ 3 ในบทที่ 2
ตารางที่ 3.2............หมายถึง ตารางนี้เป็นตารางที่ 2 ในบทที่ 3
ตารางที่ยาวมากๆ หรือภาพที่เป็นเนื้อหาต่อเนื่องหลายๆ ภาพ ควรยกไปไว้ภาคผนวก จะทาให้
เนื้อหาของบทน่าอ่านมากขึ้น
4.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนสาคัญที่สุด มีรูปแบบการเขียนเป็น 2 ลักษณะให้นักศึกษาสอบถาม
ความต้องการของคณะ/ภาควิชาว่าให้เลือกทาแบบใดดังต่อไปนี้
รายงานการปฏิบัติงาน
บทที่ 1 บทนา
- ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
- ประวัติองค์กร
- ลักษณะการประกอบการ
- การให้บริการหลักขององค์กร
- รูปแบบและการบริหารงานขององค์กร
ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย
- ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

งานวิจัย / โครงงาน
บทที่ 1 บทนา
- ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์ของงานวิจัย / โครงงาน
- ขอบเขตของงานวิจัย / โครงงาน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- นิยามศัพท์

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
บทที่ 4 (วิจัย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(โครงงาน) ผลการทดลอง
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
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ในบทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องอธิบายขั้นตอนงานหรือขั้นตอนปฏิบัติ ในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
- แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จาเป็นประกอบคาอธิบาย
- แสดงการคานวณ หรือที่ มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องตามหลั ก
วิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ
- หากเป็นการปฏิบัติการในห้องทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน
อย่ า งไรก็ ต ามในส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ งของรายงานสหกิ จ ศึ ก ษา อาจแตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานประกอบการ และเพื่อให้เขียนรายงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษามีรูปแบบและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอกาหนดรายละเอียดการจัดทารูปเล่มรายงานสหกิจ
ศึกษาดังต่อไปนี้
ก. จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (80 แกรม) สีขาวคุณภาพ พิมพ์หน้าเดียว
ข. จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ยกเว้นหัวข้อหรือส่วนที่ต้องการเน้น
(ชื่อบททุกบทให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 และเป็นตัวหนา)
ค. พิมพ์แนวตั้ง ยกเว้นรูปภาพบางรูป หรือ บางตาราง
ง. การเว้นขอบกระดาษ
ขอบบน 1.0 นิ้ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (สาหรับการเข้าเล่มรายงาน)
ขอบขวา 1.0 นิ้ว
จ. การใส่เลขหัวข้อ จะมีรูปแบบของเลขกากับหัวข้อดังนี้
ตัวอย่างการใส่เลขหัวข้อ

บทที่ 1
บทนา
1.1 ....................................................
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ......................................................
1.2.1…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
1.2.2…………………………………………………………………………………………………………..……….…….………………
1.2.2.1..................................................................................................................................
1.2.2.2..................................................................................................................................
1.2.3…………………………………………………………………………………………………………..…………….….……………
1.3 .......................................................
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ช. การใส่เลขหน้า ให้ใส่เลขหน้าไว้ที่ด้านบน ตรงกลางหน้ากระดาษ โดยที่
- จดหมายนาส่งรายงาน ให้ใส่เลขหน้า -ก- กิตติกรรมประกาศ
ให้ใส่เลขหน้า -ข- บทคัดย่อ
ให้ใส่เลขหน้า -คโดยจะเริ่มนับเลขหน้าที่เป็นตัวเลขในบทที่ 1 เป็นต้นไป หน้าแรกของแต่ละบท ไม่ต้องใส่เลขหน้า
4.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย
- บรรณานุกรม รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมคือ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์. สานักพิมพ์. ปีที่พิมพ์.
ในส่วนของผู้แต่งถ้ามี 2 – 3 คน ใช้ “และ” ถ้ามีมากกว่า 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคน
แรกแล้วตามด้วย “และคณะ”
ในส่วนของชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ ให้ใช้ตัวหนา หรือ ตัวเอน หรือ ขีดเส้นใต้
ในส่วนของครั้งที่พิมพ์ ให้เขียนเฉพาะในกรณีที่พิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง
ในส่วนของสถานที่พิมพ์ ให้เขียนชื่อเมืองที่พิมพ์ เช่น กรุงเทพ ขอนแก่น London
ในส่วนของสานักพิมพ์ หากไม่มี ให้ใส่ โรงพิมพ์ แทน
ในส่วนของปีที่พิมพ์ ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คาว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.
- ภาคผนวก (ถ้ามี) เป็นการอธิบายบางส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น นักศึกษาอาจจะมี
ตารางข้อมูลหรือรูปประกอบเพิ่มเติม หรือเป็นการอธิบายศัพท์เพิ่มเติม เป็นต้น
การนาเสนอรายงานด้วยวาจา ให้นารายงานต่อ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพนักงานที่
ปรึกษา โดยมีวิธีการนาเสนอ ดังนี้
- Power Point
- เอกสาร หรือ บอร์ด หรือ ภาพโปสเตอร์
- นาเสนอ 20 นาที
- ตอบข้อซักถาม 10 นาที
- รายงานฉบับสมบูรณ์
4.2 แนวปฏิบัติการทารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิ ช าอาจกาหนดรู ป เล่ มรายงานเองได้ตามความเหมาะสม โดยในการจัดท ารายงานนั้ น
กาหนดให้นักศึกษาจัดทารายงาน 1 คนต่อเล่ม ส่งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาพร้อม CD ที่มีไฟล์เนื้อหา
รายงานทั้งหมด และไฟล์การนาเสนอผลการปฏิบัติงาน เล่มรายงานทั้งหมดคณะรวบรวม เพื่อประเมินผล
ให้คะแนนนักศึกษา พร้อมเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่น
ต่อไปและผู้สนใจทั่วไป ส่วน CD ข้อมูลให้บรรจุซอง CD พร้อมระบุชื่อ รหัสนักศึกษา รุ่นของสหกิจศึกษา
สาขาวิชา คณะ เบอร์โทรติดต่อ E-mail ชื่อรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่ออาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา และให้นาส่งที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาแต่ละรุ่น
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