
 



คำนำ 

 

สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่มุ งเนนใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมี

ระบบ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษารวมกับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ

ที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเนนการเรียนรูจากประสบการณการทำงานจริงเปนหลักเพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ประสบการณจากการทำงาน สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตและทำใหนักศึกษามีคุณภาพ

และคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มุงหวังในการพัฒนาบัณฑิตที่ดีสูสังคมและ

ใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน จึงไดนำแนวคิดและหลักการของสหกิจ

ศึกษาเพื่อเปนการสรางประสบการณการปฏิบัติจริงใหแกนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจ

ศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนจะเขาสูระบบการทำงานการพัฒนาทักษะวิชาชีพอาชีพ  

คูมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหงานสหกิจศึกษา

คณะ สาขาวิชา นักศึกษา และสถานประกอบการ ใชเปนแนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษา ใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนด รวมทั้ง เปนการสราง

ความรู ความเขาใจ และการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการประสานงาน

กับสถานประกอบการ นักศึกษา และคณาจารยรวมกัน โดยเนื้อหาภายในเลมประกอบไปดวย  วัตถุประสงค

ของสหกิจศึกษา บทบาทหนาที่ของผูที่เก่ียวของ ข้ันตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และเอกสารประกอบที่ใชในการดำเนินการสหกิจศึกษา ซึ่งหวังเปนอยางยิ ่งวาคูมือสหกิจศึกษาฉบับนี ้จะเปน

ประโยชนแกคณะและหนวยงานที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษาในการดำเนินงานสหกิจศึกษาตอไป 

 

 

 

 

 

กลุมศกึษาทั่วไป หลักสูตร และสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



บทนำ 

1.1 สหกิจศึกษาคอือะไร 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนทานแรกในประเทศไทย ที่ไดบัญญัติศัพท “สหกิจศึกษา” โดย

นำมาจากคำวา “Cooperative Education” ซึ่งหมายถึง “การศึกษาที่ทำรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กับ

องคกร ผูใชบัณฑิตเพ่ือใหเกิดการศึกษาที่ดี” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันที่นำระบบสหกิจ

ศึกษามาใชเปนแหงแรกในประเทศไทย 

สหกิจศึกษาเปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใช

บัณ ฑิ ต  (Work-based Learning) ซึ่ งพั ฒ นาขึ้ น เป น ครั้ งแ รก ใน ป ระเท ศสห รั ฐอ เม ริก า เนื่ อ งจาก

สถาบันอุดมศึกษามีปญหาดานประสิทธิภาพการสอน นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพต่ำ สหกิจศึกษาเปน

การศึกษาที่บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา นักศึกษาได

ทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชนตอองคกรที่ใชบัณฑิต มักกำหนดงานเปนโครงงานพิเศษที่สามารถ

ทำใหสำเร็จไดภายใน 4 เดือน โดยองคกรผูใชบัณฑิตจะจัดหาพ่ีเลี้ยงหรือพนักงานท่ีปรึกษา (Mentor หรือ 

Job Supervisor) ทำหนาที่กำกับและดูแลการทำงานของนักศึกษา สหกิจศึกษา ชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรู

และพัฒนาทักษะที่เปนความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตไดเปนอยางดี  จึงมีการขยายผลและนำสหกิจ

ศึกษาไปใชอยางแพรหลายท่ัวโลก หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรที่มีแบบแผน มักสลับการเรียนระหวาง

การศึกษาในชั้นเรียนกับการทำงานเพื่อสรางประสบการณวิชาชีพที่สัมพันธกับสาขาวิชา ทำใหนักศึกษาเกิด

พัฒนาการทางวิชาชีพเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยชั้นนำ เชน Waterloo University ถือวาสหกิจศึกษาเปน

การสรางความสมดุลระหวางการเรียนรูทางทฤษฎีกับประสบการณการปฏิบัติในสถานประกอบการ ทั้งนี้      

ในประเทศตางๆ อาจเรียกการฝกประสบการณวิชาชีพนี้ตางกัน เชน Berufsakademie Heidenheim-

Baden เรียกวา “On-the-job Training” หรือ Swinburne Technology University เรียกวา การเรียนรู

โดยมีอุตสาหกรรมเปนฐาน (Industry-based Learning Program: IBL) ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหนักศึกษา

ระดับ 

ปริญญาตรีไดปฏิบัติงานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับสาขาวิชา ซึ่งสหกิจศึกษาเปนหนึ่งในวิธีการ

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) อีกดวย  

 การจัดสหกิจศึกษานอกจากจะมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหพรอมทำงาน เมื่อจบ

การศึกษาทันทีแลวยังมีจุดมุงหมายในการพัฒนาพันธกิจสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

อันเปนสวนหนึ่งของการสรางพันธกิจสัมพันธกับสังคม (University Social Engagement) ที่เกิดประโยชน

รวมกันและตอบสนอง ความตองการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยไดดยีิ่งข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงคสหกิจศึกษา 
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 1) ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมสหกิจศึกษาไทย โดยพิจารณาหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2) เพื่อสงเสริม และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษา

กอนจะเขาสูระบบการทำงานในดานการพัฒนาทักษะวิชาชีพอาชีพ (Career Development) การเสริมทักษะ

และประสบการณ 

3) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

4) เพื่อเพ่ิมเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาและอาจารย

ในดานการจัดการเรียนการสอน การนิเทศงาน และการบริหารการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 

 5) เพื่อเปดโอกาสใหสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต รวมทั้งรวมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานและตรงกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น 

 

1.3 ความสำคัญและประโยชนของสหกิจศกึษา 

 1.3.1 ความสำคัญ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางจัด

การศึกษาระดับปริญญาอยางกวางขวางข้ึนในเกือบทุกสาขาวิชาโดยเปนกระบวนการเรียนรูทางวิชาการ 

(Academic Process) ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และตรงตาม

ความตองการของสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิต ถือไดวาสหกิจศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่ไดประโยชนท้ัง 3 ฝาย คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการที่เปดโอกาสใหพัฒนาและ

เปนสวนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตใหพรอมที่จะเลือกอาชีพและเขาสูระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา 

ทำใหบัณฑิตสหกิจศึกษา “รูจักตน รูจักคน และรูจักงาน” ทั้งในปจจุบันและอนาคตได 

  

1.3.2 ประโยชนจากสหกิจศึกษา 

      1) นักศกึษา 

 ไดใชวิชาความรูในการเรียนมาประยุกตใชในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 ไดประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอกและเกิดทักษะในการทำงาน ในสถาน

ประกอบการ เชน ทักษะการสื่อสาร รายงานขอมูล ทักษะการทำงานตามสาขา

วิชาชีพ 

 เกิดการพัฒนาตนเองและมั่นใจในตนเองตอการทำงานจริงเพ่ิมมากข้ึน และไดมี

โอกาสเตรียมตัวเขาสูการทำงานในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเลือก เพ่ือตัดสินใจวาสาขา

วิชาชีพนั้นเหมาะกับตนเองหรือไม 
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 ไดรับคาตอบแทน/สวัสดิการขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมทั้งมีโอกาสไดรับการเสนอ

งานกอนสำเร็จการศึกษา 

 พัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการทำงานสูง 

 

  2) สถานศึกษา 

 เกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธท่ีดีกับสถานประกอบการในดาน 

สหกิจศึกษาและดานวิจัย/วิชาการอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 สถานศึกษาไดขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาใหตรงตอความ

ตองการของสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน 

 เพิ่มพันธกิจสัมพันธระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบ การดานภารกิจการสอน

เพื่อการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา อาชีพบัณฑิต 

3) สถานประกอบการ 

 สถานประกอบการไดมีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษาระหวางกันผานการ

จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

 สถานประกอบการสามารถลดคาใชจายในการจัดจางพนักงานมาปฏิบัติงาน 

เนื่องจากมีนักศึกษาชวยปฏิบัติงานรวมทั้งพนักงานประจำมีเวลาที่จะทำงานสำคัญ

ไดมากขึ้น 

 สถานประกอบการสามารถนำคาใชจายในการดำเนินการดานสหกิจศึกษาไป

ลดหยอนภาษีประจำปได 

 สถานประกอบการสามารถนำกระบวนการดานสหกิจศึกษามาใชคัดเลือกพนักงาน

ไดถูกตองเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 สถานประกอบการไดมีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา และ

เกิด  ภาพพจนที่ดีดานการสงเสริมการศึกษา 

 

1.4 หลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดกำหนดกรอบการจัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษาไว ดังตอไปนี้ 

 1) วิชาการฝกสหกิจศึกษา จำนวนหนวยกิต ตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยฝกปฏิบัติไมนอยกวา 16 

สัปดาหอยางตอเน่ืองหรือเทียบเทา จำนวนชั่วโมงฝกปฏิบัติรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 480 ชั่วโมง 

2) คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา กำหนดคำสำคัญ (Keyword) ที่จะตองมีในคำอธิบายลักษณะ

กระบวนวิชา คือ “ปฏิบัติงานเสมือนพนักงาน”, “ฝกปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง” และ “ตอง

ไดรบัการดูแลและควบคุมโดยอาจารยท่ีปรึกษาและพนักงานพ่ีเลี้ยง” 
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3) มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) จำนวนหนวยกิต ตองไมนอยกวา 1 หนวยกิต หรือตอง

มีการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง โดยใหดำเนินการในภาค

การศึกษากอนไปปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  

4) วิธีการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U หรือ ระบุวิธีการวัดและ

ประเมินผล เปนเกรด การประเมินผลคิดเปนเกรด A  B+  B  C+  C และ F (ขึ้นอยูกับเนื้อหาในแตละ

หลักสูตร) 

 

1.5 ลักษณะการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

 ลักษณะการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) การดำเนินงานกอนการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 ตองมีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติ

สหกิจศึกษา 

 มีการทำความตกลงกับสถานประกอบการใหทุกตำแหนงงานมีคาตอบแทนหรือ

สวัสดิการตางๆ ตามความเหมาะสมและจำเปนตามลักษณะงาน 

 เปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศกึษา โดยใหขอมูล 

ลักษณะงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก 

สถานประกอบการ และเปดโอกาสใหนกัศึกษาเลือกสถานประกอบ 

การตามความสมัครใจ 

 ตองกำหนดชวงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมตํ่ากวา 16 

สัปดาหอยางตอเน่ือง โดยตองเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม 

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดไดในชวงปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 ตองมีกระบวนการเตรียมความพรอมนกัศึกษากอนไปปฏิบัติสหกิจ 

ศึกษาโดยใชเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

 ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศกึษาสหกิจศึกษา เพ่ือชี้แจงใหนักศึกษา 

ไดรบัทราบขอมูล และมีความรูความเขาใจกอนออกไปปฏิบัติสหกิจ 

ศึกษา 

 

  2) การดำเนินงานระหวางการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 ตองจัดใหมีการนิเทศของคณาจารยนิเทศ นักศึกษา และสถาน 

ประกอบการอยางนอย 1 ครั้ง ภายในสัปดาหที่ 10 - 14 ของการปฏิบัติ 

สหกิจศึกษา และกำหนดใหกระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติ 

สหกิจศึกษาตองถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินและวัดผล 
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วิชาสหกิจศึกษา 

 มีการจัดหางานที่มีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจำที่ตรงกับสาขา 

วิชาชีพและเนนประสบการณการทำงาน 

 อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเปน 

ผูดำเนินการวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเกณฑของ 

การประเมินผลเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองจัดทำและนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอ

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และคณะกรรมการวัดและประเมินผลของคณะ

และสาขาวิชาที่จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

  3) การดำเนินงานหลังการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 จัดใหมีการนิเทศครั้งท่ี 2 ที่มหาวิทยาลัย ในลักษณะการสัมภาษณนักศึกษา  

สหกิจศกึษาโดยคณาจารยนิเทศและคณาจารยสาขาวิชาภายหลังการปฏิบัติสห

กิจศึกษาเพ่ือนำขอมูลไปประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจ

ศึกษา 

 จัดใหมีการปจฉิมนิเทศ สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศ คณาจารย สาขาวิชา และพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษา 

สหกิจศึกษา เพ่ือจัดทำและปรับปรงุฐานขอมูลสถานประกอบการ 
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1.6 โครงสราง และบุคลากรที่รับผิดชอบ 

โครงสรางในการกำกับดูแลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามโครงสรางของ

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประกอบไปดวย อธิการบดี รองอธิการฝายวิชาการ ผูชวยอธิการบดี 

กลุมศึกษาท่ัวไปและสหกิจศึกษา คณะ และสาขาวิชา ซึ่งจะมีหนาที่ในการคัดเลือก ดูแล จัดสงนักศึกษาไป

ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตาง ๆ โดยมีการจัดหางานและเตรียมความพรอมนักศึกษา และงาน

นิเทศงานนักศึกษา ซึ่งมีอาจารย เจาหนาที่ทำหนาที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับสถาน

ประกอบการ อาจารย นักศึกษา และผูเก่ียวของ ตลอดจนรับรองคุณภาพที่สถานประกอบการเสนอ ให

คำปรึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติงานแกนักศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

โดยมีโครงสราง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ 

ผูชวยอธิการบด ี

สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

คณะ 

กลุมศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา 



บทที่ 2 

การดำเนินงานสหกิจศึกษา 

 

2.1 บทบาทและหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา 

2.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และ

มอบนโยบายสูคณะ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานสหกิจศึกษา   

 2) แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  

2.1.2 ระดับคณะ/สาขาวิชา 

 1) สำรวจสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเสนอตอผูบริหาร  

 2) สรางเครอืขายรวมกับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา 

 3) ติดตอสถานประกอบการหาตำแหนงงานวางใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน   

สหกิจศึกษา 

 4) ประสานงานกับสถานประกอบการในการคัดเลือก และอำนวยความสะดวกแกสถาน

ประกอบการ และ นักศกึษา  

 5) ประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาเขารวม และทำความเขาใจกับสถาน

ประกอบการเก่ียวกับหลักการ และวัตถุประสงคของสหกิจศึกษา และรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 6) ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดำเนินโครงการ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 7) ติดตาม และนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 8) ปจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ 

สถานประกอบการ 

 9) รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา พรอมแบบประเมินผลจากการสง

เอกสารสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประเมินรายงาน ประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ การประเมิน

รายงานนักศึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

 10) พิจารณาอนุมัติเกรดของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

2.2 บทบาทและหนาที่ของสถานประกอบการ 
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2.2.1 คุณสมบัติของสถานประกอบการท่ีเขารวมสหกิจศึกษา 

1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชนที่สถานประกอบการจะ 

ไดรบัในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

2) มีความพรอมในการเขารวมสหกิจศึกษาทั้งในดานนโยบาย บุคลากรงบประมาณทรัพยากร  

สวัสดิการ ฯลฯ 

3) มีตำแหนงงานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และมีความปลอดภัยตอการ 

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4) มีคาตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจำเปนตามลักษณะงาน 

5) จัดบุคลากรของสถานประกอบการที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของทำหนาที่ประสานงานดานสหกิจ 

ศึกษา 

6) มีพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพ 

ของนักศึกษา 

7) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแกสถานศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษากอนที่นักศกึษาจะ 

ไปปฏิบัติงาน 

8) มีกระบวนการและเกณฑการคดัเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 

 

2.2.2 ฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

1) ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

2) อธิบายแนวความคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษาแกผูบริหารของสถานประกอบการ บุคลากร  

พนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3) ใหคำแนะนำปรึกษาแกนักศึกษาในหัวขอดังตอไปนี้ 

- ดานระเบียบวินัย กำหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล 

ของสถานประกอบการนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว เชน กำหนดเวลาการทำงาน การลางาน การ

แตงกาย ฯลฯ 

- การปฐมนิเทศ การเขาปฏิบัติงานในวันแรกและชวงสัปดาหแรกขอความกรุณาได 

ใหความชวยเหลือและใหคำแนะนำแกนักศึกษาในเรื่องที่พักอาศัย การเดินทางมายังสถานประกอบการการเขา

ออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองคกรของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติ การรักษาความ

ปลอดภัยในการทำงาน ความรูเก่ียวกับสถานประกอบการโครงสรางการบริหารงานและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

  4) กำหนดภาระงานหรือหัวขอโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณการทำงาน 

5) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

6) ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสเผชิญปญหาที่ทาทายไดไตรตรอง ไดสรางความรูใหม  

และประยุกตใชความรูในสภาพการปฏิบัติงานจริงได 
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2.2.3 พนักงานที่ปรึกษานักศกึษาสหกิจศึกษา (Job Supervisor) 

พนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ พนักงานพ่ีเลี้ยง หมายถึง บุคลากรที่สถาน 

ประกอบการมอบหมายใหทำหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจเปนผูบังคับบัญชาหรือเปน

หัวหนางานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห โดยมีคุณสมบัติ คือ ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวา 

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียว/ใกลเคียงกับนักศึกษาหรือใกลเคียงหรือเปนผูมีความชำนาญในสาขา

วิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 

พนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปนเสมือนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาในสถาน 

ประกอบการ เปนผูที่ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาทั้งทางดานการปฏิบัติงานและการปรับตัวเขากับการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้น พนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปนผูที่ทำใหการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาสำเรจ็ไดดวยดี โดยขอความกรุณาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

1) กำหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน (Work Plan) 

ในชวงสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจพิจารณา 

กำหนดตำแหนงงานของนักศึกษาและขอบเขตหนาที่ของนักศึกษาที่จะตองปฏิบัติ ซึ่งควรมีลักษณะงานตรง

ตามสาขาวิชาของนักศึกษาและแจงใหนักศึกษาไดทราบประเภทงานที่ปฏิบัติ อาจจะเปนงานประจำท่ีตองการ

ใหนักศึกษาชวย หรือโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเนนการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการให

มากที่สุดโดยมิใชการเวียนไปฝกงานหรือดูงานในแผนกตาง ๆ โดยมีภาระงานที่จะตองรับผิดชอบโดยตรง และ

กำหนดแผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาหใหแกนักศึกษาตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห เพื่อใหเห็นชัดเจนวา

นักศึกษาจะตองดำเนินการอะไรและเม่ือใด ในแผนงานควรระบุข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมีการ

อบรมตามดวยการทดลองฝกหัดและดำเนินการจริงตามลำดับ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและ

การประเมนิผลตามที่กำหนดดวย 

  2) กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน (Supervision and Monitoring Operations) 

พนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองมีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะ 

งานและคุณภาพงานใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาที่เปนประโยชนกับสถานประกอบการมี

กระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยพิจารณา

ดำเนินการ ดังน้ี 

- จัดทำรายงานสหกิจศึกษา/โครงการสหกิจศึกษาที่กำหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะ 

ดานการสื่อสาร โดยกำหนดใหจัดทำรายงานวิชาการ 1 ฉบับ เสนอตอสถานประกอบการ เนื้อหาของรายงานน้ี

อาจประกอบดวยเนื้อหาที่สถานประกอบการสามารถนำไปใชประโยชนตอไป รายงานอาจจะมีลักษณะ ดังน้ี 

โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายเปนงานโครงการหรือ 

งานวิจัย นักศึกษาจะตองทำรายงานในหัวขอของโครงการหรืองานวิจัยดังกลาวในกรณีท่ีงานที่ไดรับมอบหมาย

เปนงานประจำ (Routine Work) เชน งานในสายการผลิต งานบำรุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพรายงานของ

นักศกึษาสามารถกำหนดหัวขอได ดังน้ี 
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• รายงานวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำที่ไดรับมอบหมาย 

• รายงานหัวขอพิเศษ (Special Assignment หรอื Project) เปนหัวขอท่ีสถาน 

ประกอบการสนใจในลักษณะโครงการหรือปญหาพิเศษใหนักศึกษาคนควา สรุปและวิจารณ รวบรวมไวเปน

เลมเพ่ือใชประโยชน ซึ่งหัวขอรายงานอาจไมสัมพันธกับงานประจำของนักศึกษาก็ได 

• จัดทำคูมือปฏิบัติงานหรือวิเคราะห ขอมูล เชน การรวบรวมสถิติ วิเคราะหผล การ 

แปลผลทางสถิติ เปนตน ทั้งนี้ ลักษณะรายงานจะเปนรายงานท่ีมีรูปแบบตามรายงานวิชาการนักศึกษาจะตอง

จัดพิมพรายงานดังกลาวใหเรียบรอย และสงใหพนักงานที่ปรึกษาเพื่อตรวจและประเมินผลอยางนอย 2 

สัปดาหกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนักศึกษาจะจัดทาํ Report Outline แลว้จัดส่งให้

โครงการสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา เพ่ือสงมอบใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาใหความ

เห็นชอบและจัดสงคืนใหแกนักศึกษาตอไป 

3) การนเิทศงาน (Student Visiting)  

ระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษาผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษา (COOP  

Coordinator) จะขอนัดหมายเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเขามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดย

จะมีหัวขอการหารือกับเจาหนาที่ฝายบุคคลหรือพนักงานท่ีปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาในระหวางการนิเทศ

งาน ดังน้ี 

รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดำเนินการของโครงการ 

- สหกิจศึกษา 

- ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ 

- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา 

- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 

- ปญหาตาง ๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

นักศกึษา 

- ขอเสนอแนะตาง ๆ จากสถานประกอบการ 

4) การประเมินผลนักศึกษาหกิจศึกษา  

  โดยพนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาชวยทำการตรวจแกไขรายงานให

นักศึกษา และประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงานภายในสัปดาหสุดทายและทำการการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตาม

แบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจจะชี้แจงใหนักศึกษา

ทราบ จากนั้นจึงมอบผลการประเมินใหนักศึกษานำสงมหาวิทยาลัย 

 

2.3 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

2.3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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คณะ/สาขาวิชาจะคัดเลือกนักศึกษาท่ีจะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาจะตองมี 

เกณฑ/คณุสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1) ควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป หรอืตามเกณฑของคณะ/สาขาวิชาที่ 

กำหนด 

2) ผานเงื่อนไขรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 

3) มีความประพฤติเรียบรอย มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ และไมอยูระหวางการ 

ลงโทษทางวินัย 

4) ตองเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2.3.2 การเตรียมความพรอมของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1) ผานการปฐมนิเทศ 

2) ผานการอบรมเตรียมความพรอม เชน การอบรมภาษาตางประเทศการอบรมการ 

ใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ 

3) ทบทวนความรูทางวิชาการกอนไปปฏิบัติงาน 

4) ศึกษาการดำเนินงานของสถานประกอบการ 

5) มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ 
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2.4 คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

2.4.1 คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

อาจารยที่จะเปนคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองมีเกณฑ/คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1) คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศกึษา และ 

ผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยและสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

2) คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจำคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู  

และควรจัดระบบพี่เลี้ยงใหแกคณาจารยนิเทศ ที่ยังไมมีประสบการณการนิเทศงาน 

   * เพิ่มตามมาตรฐานข้ันต่ำของสหกิจ 

  2.4.2 หนาที่ของคณาจารยนิเทศนักศกึษาสหกิจศึกษา 

ดำเนินการนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจัดใหคณาจารยนิเทศในสาขาวิชาไป 

นิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้ง โดยเปนการไปพบนักศึกษาและจัดใหมีการประชุม 

(พบปะ - หารือ) ระหวางพนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษากับคณาจารยนิเทศ นักศึกษากับคณาจารย

นิเทศ และประชุมรวมกันทั้งสามฝาย และใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง ทั้งนี้ คณาจารย

นิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษา ประเมินผล และใหขอเสนอแนะแกนักศกึษาตามความจำเปน

ของแตละคณะ/สาขาวิชา 

นอกจากนี้ คณาจารยนิเทศควรเปนผูตรวจรูปแบบการจัดทำและนำเสนอผลงาน/โครง 

งานสหกิจศึกษา พรอมใหขอเสนอแนะแกนักศกึษา ทั้งน้ี ควรเขารับฟงการนำเสนอความกาวหนาและผลการ

ดำเนินการของผลงาน/โครงงาน หรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษารวมกับพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา

เพื่อประเมนิผลงานพรอมใหขอเสนอแนะ 

 

2.5 ข้ันตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา * ยึดแคข้ันตอนหลักกอน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดจัดงานสหกิจศึกษาเพื่อทำหนาที่

พัฒนารูปแบบระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา รับผิดชอบในการประสานงานระหวางนักศึกษา อาจารย 

สถานประกอบการ และเตรียมความพรอมนักศึกษาสำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อ

ดำเนินงานสหกิจศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปน 12 

ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ท่ี กิจกรรม 

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

2 งานประชาสัมพันธสหกิจศึกษา 

3 การเปดรบันักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษา 
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4 จัดหางานใหนักศึกษาสหกิจศึกษา 

5 การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

6 เปดรายวิชาสหกิจศึกษาและใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา 

7 จัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา 

8 สงนักศกึษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

9 นเิทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

10 ปจฉิมนิเทศ แสดงผลงานนักศึกษา และมอบวุฒิบัตรใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

11 ประเมินผลและสงผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

12 รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 2.5.1 ขั้นตอนท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

  การดำเนินงานสหกิจศึกษา ตองมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ 

โดยคณะกรรมการจะมาจากประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชาที่มีหลักสูตรรายวิชาสหกิจศึกษา  โดยมีหนาที่

กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานสหกิจศึกษาตลอดจนใหคำแนะนำ ปรึกษา เพื่อใหการดำเนินงานสห

กิจศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดำเนินการใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย

มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1) จัดทำแผนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ โดยมีการ

ประชุมทุก ๆ 2 เดือน เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และติดตาม

ความกาวหนาของการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

2) จัดหองประชุม 

3) จัดทำวาระการประชุม และเอกสารการประชุม  

4) จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม และแนบวาระประชุม สงใหกับ

คณะกรรมการ อยางนอยประมาณ 7 วัน  

5) ประสานไปยังคณะกรรมการฯ กอนประชุม 2 วัน เพื่อยืนยันการเขารวมประชุม  

6) ติดตอประสานงานผูที่เก่ียวของในการประชุม ดังนี้ ผูดูแลอาหารวางและ

เครื่องดื่ม ใบเสร็จรับเงิน และผูดูแลสถานที่ประชุม 

7) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ 

8) จัดทำรายงานประชุมพรอมมติที่ประชุม สงใหคณะกรรมการภายใน 7 วัน และ

ติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม และจัดทำรายงานเสนอท่ีปะชุมครั้ง

ตอไป 
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2.5.2 ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติงานประชาสัมพันธเขารวมสหกิจศึกษาไปยังสาขาวิชา และนักศึกษา 

 การดำเนินงานสหกิจศึกษา ตองมีการประชาสัมพันธไปยังสาขาวิชา และนักศึกษา 

เพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษาใหแกสาขาวิชา และนักศึกษาที่

สนใจเขารวมการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำโครงการประชาสัมพันธสหกิจศึกษา 

2) รองคณบดีฝายวิชาการเสนอโครงการตอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ  

3) จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธสหกิจศึกษา และแบบตอบรับ

การเขารวมโครงการ ไปยังสาขาวิชา 

4) สงหนังสือขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธสหกิจศึกษา และแบบตอบรับการ

เขารวมโครงการ ไปยังสาขาวิชา 

5) จัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับงาน จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ เอกสาร

ประกอบการบรรยายวิทยากร กำหนดการ คำกลาวเปด กลาวรายงาน หนังสือ

เชิญวิทยากร และแบบประเมินการจัดโครงการประชาสัมพันธ 

6) ติดตอประสานงานผูที่เก่ียวของในการจัดโครงการ ดังนี้ สาขาวิชา ผูดูแลอาหาร

วางและเครื่องดื่มระหวางจัดโครงการ และผูดูแลสถานที่จัดโครงการ 

7) ดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ 

8) รวบรวมแบบประเมินโครงการหลังเสร็จโครงการ เพ่ือนำผลไปพัฒนาในการจัด

โครงการครั้งตอไป 

9) จัดทำรายงานสรุปโครงการ โดยสรุปผลจากการจัดโครงการตามวัตถุประสงค 

พรอมสรุปผลจากแบบประเมิน และขอเสนอแนะ 

10) เสนอรูปเลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ ไปยังคณบดี 

 

2.5.3 ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติงานเปดรับนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษา 

 การดำเนินงานสหกิจศึกษา ตองมีการเปดรับสมัครนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาจะเขารวมสหกิจศึกษาจะตองมีการสมัครดวยตนเองกับฝายสหกิจศึกษาของคณะ ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำหนังสือกำหนดการเปดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา พรอมแจง

รายละเอียดคณุสมบัติของนักศึกษาที่จะเขารวมสหกิจศึกษา 

2) สงหนังสือกำหนดการเปดรับนักศึกษาโดยระบุวันเร่ิมสมัคร และสิ้นสุดรับสมัคร

ใหชัดเจน พรอมแนบรายละเอียดคณุสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาไปยังสาขาวิชา 

พรอมประกาศขึ้นบนเว็บไซต 

3) ประชาสัมพันธกำหนดการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา พรอมชี้แจง

รายละเอียดคณุสมบัติใหนกัศึกษาที่ตองการเขารวมทราบ 
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4) นักศึกษาท่ีจะเขารวมสหกิจศึกษาทพการกรอกขอมูลการสมัครเขารวมสหกิจ

ศึกษาผานเว็บไซต และกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบเอกสารประกอบการ

สมัครสหกิจศึกษา โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดงัน้ี 

- แบบแจงรายละเอียดการเขารวมสหกิจศึกษา ซึ่งผานอาจารยประจำ

สาขาวิชาลงชื่อรับรอง 

- ประวัติสวนตัว พรอมติดรูปถาย 2 ชุด 

- ใบแสดงผลการเรียน 2 ชุด 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2 ชุด 

- สำเนาทะเบียนบาน 2 ชุด 

- ขอมูลสถานประกอบการที่ตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5) นักศึกษาปริ้นใบสมัครเขารวมสหกิจศึกษาเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสม 

6) อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาลงนามโดยผลพิจารณามีดังน้ี 

- ใหปฏิบัติงานสหกิจศกึษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

- รอพิจารณาในโอกาสตอไป 

- เหตุผลอื่น ๆ 

กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาไมพิจารณาใหเขารวมสหกิจศึกษา นักศึกษา

ดังกลาวถือวาไมไดเขารวมสหกิจศึกษา 

7) นักศึกษาสงใบสมัครเขารวมสหกิจศึกษา พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร

เขารวมสหกิจศึกษามายังฝายงานสหกิจศึกษา 

8) ฝายงานสหกิจศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเขารวมสห

กิจศึกษา รายละเอียดดังน้ี 

- เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือชั้นปที่ 4 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต 2.00 เปนตนไป 

- เปนผูมีความประพฤตเิรียบรอย ไมเคยผิดวินัยนักศึกษา 

- มีวุฒภิาวะและสามารถพัฒนาตนไดดี 

- มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามลักษณะงานที่

สถานประกอบการตองการ 

 

2.5.4 ขั้นตอนท่ี 4 การจัดหางานใหนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ดำเนินงานได 2 กรณ ีดังนี้ 

กรณีท่ี 1 การหาตำแหนงงานตามความตองการของนักศึกษา 
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 การดำเนินงานสหกิจศึกษา ตองมีการหาตำแหนงงานตามความ

ประสงคของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดสมัครงาน โดยอิสระตามความสมัครใจ 

ทั้ งนี้  อาจารย ท่ีปรึกษาอาจใหคำแนะนำเก่ียวกับงานท่ีเหมาะสม โดยมีการ

ดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำหนังสือถึงสถานประกอบการ เพ่ือขอความอนุเคราะหพิจารณา

นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยกำหนดชวงระยะเวลาในการ

ออกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา พรอมทั้ งระบุชื่ อ สาขาวิชา คณะ 

มหาวิทยาลัย ท่ีนักศึกษาสังกัด และระบุตำแหนงที่นักศึกษามีความ

ประสงคไปปฏิบัติงานใหชัดเจน 

2) สงหนังสือขอความอนุเคราะหรับสมัครนักศึกษาเขารับปฏิบัติงาน     

สหกิจศึกษา โดยมีเอกสารดังนี้ 

- หนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 

- แบบเสนองานจากสถานประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ 

3)  สถานประกอบการพิจารณารับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กรณีสถานประกอบการปฏิเสธการรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

นักศึกษาจะตองเสนอรายชื่อสถานประกอบการแหงใหมมายังฝายงานสห

กิจศึกษา 

4) สถานประกอบการจัดสงเอกสารแบบเสนองานจากสถานประกอบการ

มายังฝายงานสหกิจศึกษา 

5) ฝายงานสหกิจศึกษาแจงผลการตอบรับจากสถานประกอบการไปยัง

นักศึกษา กรณีตอบรับ/ ปฏิเสธ พรอมแจงสถานะการตอบรับผานเว็บไซต

สหกิจศึกษาใหนักศกึษาทราบ 

6) ทำการบันทึกโดยกรอกขอมูลนักศึกษาลงในฐานขอมูลการสงนักศึกษา

ออกปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา มีขอมูลดังนี้ 

 - ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 

 - มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา  

 - สถานประกอบการที่ตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 - รุนการออกปฏิบัติงาน 

 - สถานะการตอบรับ 

กรณีท่ี 2 การจัดคูระหวางสถานประกอบการกับนักศกึษาสหกิจศึกษา 

 การดำเนินงานสหกิจศึกษา จะตองมีการจัดคูระหวางสถาน

ประกอบการกับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหสถานประกอบการให
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คัดเลือกนักศึกษาอยางมีอิสระ โดยคัดเลือกจากใบสมัคร การสอบ ขอเขียนและ/

หรือสัมภาษณ มีข้ันตอนดังน้ี 

1) รวบรวมรายละเอียดขอมูลสถานประกอบการที่จะสงนักศึกษา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2) จัดทำแบบสำรวจความประสงคของสถานประกอบการในการรับ

นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสงแบบสำรวจไปยังสถาน

ประกอบการ 

3) สถานประกอบการกรอกแบบสำรวจพรอมจัดสงแบบสำรวจในการรับ

นักศกึษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสงคืนมายังฝายงานสหกิจศึกษา 

4) ฝายงานสหกิจศึกษาจัดทำขอมูลสรุปรายละเอียดสถานประกอบการที่

ประสงครบันักศึกษาสหกิจศึกษา 

5) จัดทำประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ประสงครับนักศึกษาเขา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสงไปยังคณะ/สาขาวิชา เพื่อประชาสัมพันธให

นักศกึษาที่สนใจเขารวมสหกิจศึกษารับทราบ โดยมีราละเอียดตำแหนง

งาน รายละเอียดลักษณะงาน และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาใหนักศึกษาทราบ 

6) นักศึกษาทำการคัดเลือกสถานประกอบการ การสมัครงานของ

นักศึกษาควรเปนไปโดยอิสระตามความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งนี้ให

อาจารยที่ปรึกษาเปนคนแนะนำเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับความรู 

ความสามารถของนักศึกษาโดยคำนึงถึงความถนัดดานวิชาการ ความ

ปลอดภัย สุขภาพ และศักยภาพของนักศึกษา เพื่อจัดสงใบสมัคร

งานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาใหสถานประกอบการพิจารณา 

7) ฝายงานสหกิจศึกษารวบรวมขอมูลการสมัครของนักศึกษา พรอม

จัด เตรียมเอกสารขอ มูลการสมัครของนักศึกษา เพื่ อจั ดส งให

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนักศกึษาเขารวมสหกิจศึกษา 

8) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาใหความเห็นชอบ แลว

จัดสงเอกสารขอมูลการสมัครของนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ 

กรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบ ใหแจงไปยังนักศึกษาและอาจารยที่

ปรึกษาทราบเพื่อพิจารณาเลือกสถานประกอบการใหม 

9) สถานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีประสงคเขา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กรณีสถานประกอบการไมพิจารณาคัดเลือก

นักศึกษา ใหแจงไปยังนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาทราบเพ่ือ

พิจารณาเลือกสถานประกอบการใหม 
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10) สถานประกอบการแจงกำหนดการ เพื่อนัดสัมภาษณงานนักศึกษาที่

ผานการคดัเลือก 

11) ฝายงานสหกิจศึกษาประกาศผลการคัดเลือกงานใหนักศึกษาทราบ

อยางนอย 2 สัปดาหกอนไปปฏิบัติงานจริง เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียม

ตัวใหพรอมสำหรับการปฏิบัติงาน 

12) บันทึกขอมูลนักศึกษาที่ผานการสัมภาษณจากสถานประกอบการ 

พรอมผลการตอบรับเขาปฏิบัติงานสหกิจศกึษา ลงในฐานขอมูล 

 

2.5.5 ขั้นตอนท่ี 5 การเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

การดำเนินงานสหกิจศึกษา จะตองมีเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจ

ศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดทราบบทบาทหนาที่

ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลังจากผานการเตียมความพรอม โดยวิชาการ

เตรียมความพรอมการฝกสหกิจศึกษา หรือผานการอบรมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง    

ซึ่งใหเปนไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ตาม

สำนักงานการอุดมศกึษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนด  

และ ในข้ันตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  มีขั้นตอนดังนี้ 

1) จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาสหกิจศึกษา 

2) รองคณบดีฝายวิชาการเสนอโครงการตอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ไม

อนุมัติ  

3) ติดตอประสานงานในการจัดหอง สถานท่ีในการจัดงาน เจาหนาที

พิธีกร พิธีการ พรอมทำหนังสือขอความอนุเคราะห และสงหนังสือไป

ยังฝายตางๆ 

4) ประสานวิทยาการและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร เพื่อบรรยายให

ความรูกับนักศึกษา 

5) สงหนังสือเชิญใหกับวิทยากรพรอมแนบกำหนดการ 

6) จัดทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ ไดแก กำหนดการ คำกลาวเปด 

คำกลาวรายงาน คูมือสหกิจศึกษา แบบลงทะเบียน แผนพับ แฟมใส

เอกสาร ปฏิทินสหกิจศึกษา และแบบประเมนิการจัดงาน  

7) ดำเนินการจัดโครงการ พรอมแจกเอกสารประกอบการบรรยายของ

วิทยากรและแบบประเมินโครงการใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

8) รวบรวมแบบประเมินโครงการหลังเสร็จโครงการ เพื่อนำผลไปพัฒนา

ในการจัดโครงการครั้งตอไป 
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9) จัดทำรายงานสรุปโครงการ โดยสรุปผลจากการจัดโครงการตาม

วัตถุประสงค พรอมสรุปผลจากแบบประเมิน และขอเสนอแนะ 

10) เสนอรูปเลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ ไปยังคณบดี 

11) ทำหนังสือขอบคุณไปยังทุกๆ ฝาย 

 

2.5.6 ขั้นตอนที่ 6 การเปดรายวิชาสหกิจศึกษา และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา  สหกิจ

ศึกษา 

การดำเนินงานสหกิจศึกษา ตองขอเปดรายวิชาสหกิจศึกษาจำนวน 6 

หนวยกิต ใหแกนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน

ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยกำหนดในปฏิทินการปการศึกษา ดำเนินการ

ดังน้ี 

1) จัดทำหนังสือขอเปดรายวิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต ไปยัง

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2) จัดสงหนังสือขอเปดรายวิชาสหกิจศึกษาไปยังสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน พรอมทั้งแนบรายชื่อนักศึกษา 

3) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำการเปดรายวิชาสหกิจศึกษา 

ใหแกนักศึกษาพรอมแจงมายังฝายงานสหกิจศึกษา 

4) งานสหกิจศึกษา แจงไปยังนักศึกษาผานทางเว็บไซตสหกิจศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษาทำการลงทะเบียน รายวิชาสหกิจศึกษาตามปฏิทิน

การศึกษาของมหาวิทยาลัย  พรอมชำระเงินคาหน วยกิตและ

คาธรรมเนียมการศกึษา จึงจะถือวาการลงทะเบียนสมบรูณ  

 

2.5.7 ขั้นตอนท่ี 7 การจัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา 

การดำเนินงานสหกิจศึกษา จะตองทำการประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อแจงไปยัง 

สาขาวิชา อาจารย รับทราบถึงจำนวน และรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา โดย

ดำเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูลรายชื่อนักศึกษาท่ีสมัครเขารวมสหกิจศึกษาผานเว็บไซต

สหกิจศึกษา เพ่ือนำขอมูลมาจัดทำประกาศ 

2) จัดทำประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศกึษาสหกิจศึกษา 

3) เสนอไปยังคณบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม  

4) ทำหนังสือขอสงประกาศนักศึกษาสหกิจศึกษาพรอมแนบรายชื่อ

นักศึกษาสหกิจศึกษา เสนอไปยังคณบดีเพื่อพิจารณาลงนาม แจงไปยัง

สาขาวิชาที่สงนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษา 
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5) จัดสงหนังสือประกาศนักศึกษาสหกิจศึกษา พรอมแนบรายชื่อ

นักศึกษาสหกิจศึกษา แจงไปยังสาขาวิชาที่สงนักศึกษาเขารวมสหกิจ

ศึกษาทราบ 

2.5.8 ขั้นตอนท่ี 8 การสงนักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 การดำเนินงานสหกิจศึกษาตองมีการดำเนินการสงตัวนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาไปยังสถานประกอบการ เพ่ือเปนการแจงยืนยัน และรายงานตัวการไปปฏิบัติงาน     

สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ มีการดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำหนังสือขอสงตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษานำไปรายงานตัว  

ณ สถานประกอบการ 

2) เสนอหนังสือไปยังคณบดีเพื่อพิจารณาลงนาม 

3) ประสานใหนักศึกษามารับหนังสือสงตัวจากฝายงานสหกิจศึกษา หรือแจงกับ

นักศึกษาในวันจัดโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ

ศกึษา 

4) นักศึกษาติดตอขอรับหนังสือสงตัวจากฝายงานสหกิจศึกษา พรอมตรวจสอบ

ขอมูล รายละเอียดขอมูลในเอกสารสงตัว เพื่อยื่นรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน      

สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

 

2.5.9 ขั้นตอนท่ี 9 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

การดำเนินสหกิจศึกษาตองจัดใหมีการนิเทศงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง     

โดยกำหนดชวงเวลานิเทศที่เหมาะสม หรือชวงเวลาที่เหมาะสม ควรเปนชวงสัปดาหที่ 5-12 

สำหรับการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห โดยมีการดำเนินการดังน้ี 

1) จัดทำหนังสือขอวามอนุเคราะหแจงรายชื่อนิเทศงานสหกิจศึกษาพรอมแนบ

แบบยืนยันการแจงนิเทศงานไปยังสาขาวิชาท่ีสงนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษา 

โดยอาจารยผูนิเทศงานเปนผูใหขอมูลและสงแบบยืนยันมายังฝายงานสหกิจ

ศึกษา เพ่ือกำหนดแผนออกนิเทศ 

2) ทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศงานประจำสาขาวิชา เพื่อทำหนาที่นิเทศงานให

คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและการเขียนรายงานวิชาการของ

นักศกึษา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3) เสนอตอคณบดีเพ่ือแตงตั้งอาจารยนิเทศเพ่ือพิจารณาลงนาม 

4) จัดทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศงาน ใหอาจารยนิเทศพรอมแจงชวงระยะเวลา

การนิเทศงานไปยังสาขาวิชาที่สงนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษา 
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5) อาจารยนิเทศงานแจงความประสงคกำหนดวันและเวลาในการออกนิเทศ

งานสหกิจศึกษาผูประสานงานสหกิจศึกษาประสานงานัดหมายการไปนิเทศงาน

ระหวางอาจารยนิเทศงานกับสถานประกอบการ 

6) จัดทำคำสั่งไปราชการเพ่ือเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา การนิเทศงานอยาง

มีประสิทธิภาพควรใชเวลาไมต่ำกวา 1 ชั่วโมง 

7) เสนอคำสั่งไปราชการเพ่ือเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษาเพ่ือคณบดีพิจารณา

ลงนาม 

8) จัดสงคำสั่งไปราชการ พรอมแฟมเอกสารประกอบการนิเทศโดยสงแฟมเอกสาร

ประจำตัวนักศกึษาใหอาจารยกอนไปออกนิเทศงาน 7 วัน รายละเอียดดังน้ี 

- แฟมเอกสารประจำตัวนักศึกษา 

- ที่ตั้ง แผนที่ พรอมขอมูลสถานประกอบการ 

- แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

9) อาจารยนิ เทศเดินทางไปราชการ เพ่ือออกนิเทศงานสหกิจ ศึกษาตาม

กำหนดการนัดหมาย 

10) อาจารยนิเทศงานสกิจตองสงแฟมนิเทศงานสหกิจศึกษาพรอมสงเอกสารบักทึก

การนิเทศงานสหกิจศึกษา มายังฝายงานสหกิจศึกษาภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้น

การนิเทศ 

 

2.5.10 ขั้นตอนที่ 10 ปจฉิมนิเทศ แสดงผลงานนักศึกษา และมอบวุฒิบัตรใหกับนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 

 การดำเนินงานสหกิจศึกษา จะตองมีการปจฉิมนิเทศ แสดงผลงาน

และมอบวุฒิบัตรใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยจัดหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

ณ สถานประกอบการเพ่ือใหนักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา          

มีกำหนดการดังนี้ 

 

1) จัดทำโครงการปจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

2) รองคณบดีฝายวิชาการเสนอโครงการตอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ไม

อนุมัติ  

3) ติดตอประสานงานในการจัดหอง สถานท่ีในการจัดงาน เจาหนาที

พิธีกร พิธีการ พรอมทำหนังสือขอความอนุเคราะห และสงหนังสือไป

ยังฝายตาง ๆ 

4) จัดทำหนังสือเชิญอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารยนิเทศไป

ยังสาขาวิชา 
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5) สงหนังสือเชิญอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารยนิเทศไปยัง

สาขาวิชาพรอมแนบกำหนดการ 

6) จัดทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ ไดแก กำหนดการ คำกลาวเปด 

คำกลาวรายงาน คูมือสหกิจศึกษา แบบลงทะเบียน แผนพับ แฟมใส

เอกสาร ปฏิทินสหกิจศึกษา วุฒิบัตร และแบบประเมินการจัดงาน  

7) ดำเนินการจัดโครงการตามกำหนดการ พรอมแจกแบบประเมิน

โครงการใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

8) รวบรวมแบบประเมินโครงการหลังเสร็จโครงการ เพื่อนำผลไปพัฒนา

ในการจัดโครงการครั้งตอไป 

9) จัดทำรายงานสรุปโครงการ โดยสรุปผลจากการจัดโครงการตาม

วัตถุประสงค พรอมสรุปผลจากแบบประเมิน และขอเสนอแนะ 

10) เสนอรูปเลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ ไปยังคณบดี 

11) ทำหนังสือขอบคุณไปยังทุก ๆ ฝายที่เก่ียวของ 
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2.5.11 ขั้นตอนท่ี 11 การประเมินผลและสงผลการศกึษารายวิชาสหกิจศึกษา 

 การประเมินผลและสงผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ผูประสานงานสหกิจศึกษารวบรวมคะแนนจากการสงเอกสาของ

นักศึกษาการประเมินรายงานประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ

การประเมินรายงานประเมินนักศึกษาอาจารยท่ีปรึกษา และการเขา

รวมกิจกรรมสหกิจศึกษา 

2) ประสานงานสหกิจศึกษารวบรวมคะแนนตามเกณฑประเมินผล

การศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

3) ฝายงานสหกิจศึกษากรอกผลคะแนนการประเมินของนักศึกษา 

4) เสนอหนังสือการประเมินผลและประเมินผลการสงผลการศึกษา

รายวิชาสหกิจศึกษามายังรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณา  

5) จัดสงหนังสือการประเมินผลและประเมินผลการสงผลการศึกษา

รายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อแจงไปยังสาขาวิชา เสนอตอคณบดี พิจารณา

ผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต 

6) คณบดีทำการพิจารณาอนุมัติการประเมินผล 

7) คณะพิจารณาอนุมัตผิลการศึกษาเรีบรอยแลว ใหคณะดำเนินการสงผล

การศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาไปยังสำนักงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเพ่ือบันทึกผลการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาสหกิจศึกษา 

   

2.5.12 ขั้นตอนท่ี 12 รายงานผลการดำเนินงาน 

การรายงานผลการดำเนินงานสหกิจ เพ่ือใหคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจ

ศึกษาไดรับทราบผลการดำเนินงาน และเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจการ

วางแผนการปฏิบัติงานในปตอไป มีการดำเนินการดังนี้ 

1) เก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสกิจ

ศึกษา เพ่ือนำมาทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

2) จัดทำรูปเลมสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา  

3) รายงานผลการดำเนินงานเสนอตอรองอธิการบดีฝายวิชาการและ

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

4) รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาพรอมแนบรูปเลมสรุปผลการ

ดำเนินงานสหกิจศึกษาไปยังสาขาวิชา 
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5) รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา พรอมแนบรูปเลมสรุปผลการ

ดำเนินงานสหกิจศึกษา เสนอตออธิการบดีรับทราบ 

 

 

 



บทที่ 3 

การประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

  

  การประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนกระบวนการสำคัญเพ่ือตรวจสอบและประเมินผล

ของการจัดสหกิจศึกษาวาเปนไปตามแผนการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่กำหนด ตลอดจนไดขอมูลและ

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาและปรับปรุงการจัดสหกิจศึกษาในภาคสวนที่

เก่ียวของ รวมทั้งเสริมสรางคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันอุดมศึกษาอีกดวย 

   

  3.1 วัตถุประสงคและหัวขอของการประเมินผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา มุงที่จะประเมินท้ังผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสิทธิภาพการจัดสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินจึงตองครอบคลุมขอบเขตดังกลาว ทั้งนี้ อาจเลือกใชขอบเขตการ

ประเมนิดังน้ี 

  - การประเมินบริบท  (Context Assessment) เป นการประเมินกอนการเริ่มการ

ดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยประเมินวัตถุประสงคของการดำเนินงานวาสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

นโยบายดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไม การประเมินปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ การประเมิน

สวนนี้จะนำไปสูขอมูลที่ใชในการวางแผนการดำเนินงานดานสหกิจศึกษา 

  - การประเมินความกาวหนา (Formative Assessment) เปนการประเมินเพ่ือนำไปสูการ

ปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งจะไดขอมูลและความเขาใจเก่ียวกับปจจัยท่ีเอื้อใหการดำเนินงานประสบ

ความสำเร็จ รวมท้ังประเด็นท่ีปญหาและอุปสรรค 

   - การประเมินเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือปการศึกษา (Summative Assessment) 

เปนการประเมินผลงานที่ไดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดำเนินงานสหกิจศึกษาสำหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติสหกิจศึกษานั้น คณะ/สาขาวิชาและสถานประกอบการดำเนินการจัดทำสรุปประเมินผลการปฏิบัติสห

กิจศึกษาของนักศึกษาทกุคนภายหลังเสร็จสิ้นข้ันตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาตาง ๆ เรียบรอยแลว และนำเสนอ

ผลการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือนำ

ขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดำเนินงานสหกิจศึกษาตอไป ซึ่งรูปแบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสามารถกำหนดไดตามความเหมาะสม โดยหัวขอท่ีใชในการประเมินผลมีดังนี ้

 1) กระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 
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  นักศึกษา 

  • เวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดรายวิชาเตรียม

ความพรอมหรือการอบรมเตรียมความพรอมบันทึกและตรวจสอบเวลาเขาเรียนหรือเขารับการอบรมของ

นักศึกษา ท้ังนี้นักศึกษาตองเขาเรียนหรือเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนหรืออบรม

เตรียมความพรอม 

  • ผานเกณฑตามที่สถานศึกษากำหนด เชน การสอบ การทำรายงานหนวยงานที่รับผิดชอบ

การจัดรายวิชาเตรียมความพรอมหรือการอบรมเตรียมความพรอมกำหนดเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล 

เชน การสอบ การทำรายงาน การนำเสนอผลงานตามที่หนวยงานเห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาที่สามารถไป

ปฏิบัติสหกิจศึกษาตองผานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

  • ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการอบรม หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดรายวิชาเตรียม

ความพรอมหรือการอบรมเตรียม ความพรอมสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการอบรมเตรียมความ

พรอมทุกภาคการศกึษา ทั้งนี้ ระดบัความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดีจากเกณฑการประเมินระดับ 

ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 

  • การอบรมมีเนื้อหาท่ีจำเปนตอการพัฒนาทักษะอาชีพหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดรายวิชา

เตรียมความพรอมหรือการอบรมเตรียมความพรอมสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอเนื้อหาการ

อบรมในประเด็นที่เกี่ยวของ เชน ความจำเปนตอการพัฒนาทักษะอาชีพ ความจำเปนตอความพรอมในการ

ประกอบอาชีพ เปนตน ท้ังนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดีจากเกณฑประเมินระดับความพึงพอใจ 5 

ระดับ คือ ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช และตองปรบัปรุงโดยการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการนี้ควร

ทำอยางนอยทุก 5 ป 

 

 2) กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจำที่เนนประสบการณการทำงาน

และตรงกับสาขาวิชา 

  การดำเนินงาน 

  • จำนวนงานพอเพียงกับจำนวนนักศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา 

สรุปจำนวนงานสหกิจศึกษาตอจำนวนนักศึกษาทุกภาคการศกึษา 

  • ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสห

กิจศึกษาสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจ

ไมควรต่ํากวาดีจากเกณฑประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับคือ ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 
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 3) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 

  การดำเนินงาน 

  • อาจารยประจำสาขาวิชาพิจารณารับรองงานกอนใหนักศึกษาเลือกหนวยงานที่รับผิดชอบ

การจัดหางานสหกิจศึกษาตรวจสอบและบันทึกผลการพิจารณารับรองคุณภาพงานของคณาจารยประจำคณะ/

สาขาวิชากอนประกาศใหนักศึกษาเลือก 

  • อาจารยประเมินคุณคาทางวิชาการของงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดหางานสหกิจ

ศึกษาสำรวจคุณคาทางวิชาการของงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยการสอบถามคณาจารยประจำคณะ/

สาขาวิชาทั้งนี้ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับคุณคาทาง 

วิชาการไมควรตํ่ากวาพอใชจากเกณฑประเมินระดับคุณคาทางวิชาการ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช นอย 

และไมมี 

  • งานที่นักศึกษาทำมีประโยชนตอสถานประกอบการหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสห

กิจศึกษาสำรวจประโยชนของงานสหกิจศึกษาตอสถานประกอบการทุกปการศึกษา โดยการออกแบบสอบถาม 

ทั้งนี้ ประโยชนของงานสหกิจศึกษาตอสถานประกอบการไมควรต่ำกวาพอใชจากเกณฑประเมินระดับ 

คุณคาทางวิชาการ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช นอย และไมมี 

 

4) กระบวนการคัดเลือกและจับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 

  การดำเนินงาน 

  • นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 

  • สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจ

ศึกษาสำรวจหรือสอบถามวิธีการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษาและการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา

ของสถานประกอบการ 

  • ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการคัดเลือกและจับคูหนวยงานที่รับผิดชอบการ

จัดหางานสหกิจศึกษาสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการคัดเลือกและจับคูระหวางนักศึกษาสห

กิจศึกษากับสถานประกอบการทุกภาคการศกึษา ท้ังนี้ ระดบัความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี จากเกณฑ 

ประเมนิระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 

  • ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอกระบวนการคัดเลือกและจับคูหนวยงานที่

รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอกระบวนการคัดเลือกและ

จับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่า

กวาดี จากเกณฑประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 
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  • เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานศึกษาตองประเมินความพรอมของสถาน

ประกอบการ 

  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาประเมิน

ความพรอมของสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา โดยสำรวจความคิดเห็นจากคณาจารยนิเทศและ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพรอมของสถานประกอบการไมควรตํ่ากวาพอใช จากเกณฑประเมิน

ระดับความพรอม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช นอย และตองปรับปรุง 

 

5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

นักศึกษา 

  • ความรู ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกตใช 

  • ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการทำงานดวยตนเองหนวยงานท่ีรับผิดชอบการ

นิเทศงานสหกิจศกึษาทำแบบประเมินทักษะวิชาชีพของนักศึกษา อาทิ ความรู  ความสามารถทางวิชาการและ

การประยุกตใชความรูคดิสรางสรรค และความสามารถในการทำงานดวยตนเอง เปนตน 

  • การปรบัตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 

  • การสื่อสารและการนำเสนอผลงานหนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทำแบบ

ประเมนิความพรอมของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพ อาทิ การปรับตัว การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของ 

สถานประกอบการ การสื่อสารและการนำเสนอผลงาน เปนตน 

  • ความกาวหนาของงานเปนไปตามแผน หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทำ

แบบประเมินติดตามความกาวหนา การปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับแผนท่ีนักศกึษาไดกำหนด

ไว 

  • การนิเทศงานตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

   - หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทำแบบประเมินการนิเทศงานของ

คณาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชา

สหกิจศึกษา และแจงใหคณาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาทำการวัดและประเมินผล

การนิเทศ 

   - หนวยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทดสอบแบบประเมินทักษะ

วิชาชีพและความพรอมของนักศึกษาตอ การประกอบอาชีพ เพ่ือใหแบบประเมินมีความเที่ยงตรง ท้ังนี้ แบบ

ประเมนิควรมกีารปรับปรุงทุก 5 ปการศึกษา 
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   - ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงแบบประเมินหนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจ

ศึกษาควรอบรมการใชแบบประเมินทักษะวิชาชีพและความพรอมของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพแก

คณาจารยนิเทศและพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 การดำเนินงาน 

  • ระยะเวลาที่คณาจารยนิเทศไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ หนวยงานที่รับผิดชอบการ

นิเทศงานสหกิจศึกษาบันทึกและตรวจสอบระยะเวลาที่คณาจารยนิเทศไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ 

  • มีการติดตามการนิเทศงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาบันทึกและ

ตรวจสอบแผนการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศเพ่ือยืนยันการติดตามการนิเทศงาน 

  • ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอกระบวนการติดตอและประสานงานการนิเทศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการติดตอและ

ประสานงานการนิเทศของผูปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา ท้ังนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี จากเกณฑ

ประเมนิระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 

 

 

 

 คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ 

  • เวลาที่คณาจารยนิเทศใชเพียงพอตามความจำเปนของนักศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการ

นิเทศงานสหกิจศึกษาสำรวจความคิดเห็นของพนักงานพี่เลี้ยง นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาตอเวลาที่

คณาจารยนิเทศใชในการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความคิดเห็นไมควรต่ำกวา 

เพียงพอ จากเกณฑประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก เพียงพอนอย และไมมี 

  • การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการนิเทศงานของ

คณาจารยนิเทศวามีประโยชนตอการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความ

คิดเห็นไมควรต่ำกวาพอใช จากเกณฑประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช นอย และ

ไมม ี

  • การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

การนิเทศงานสหกิจศึกษาสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการตอการนิเทศของคณาจารยนิเทศวามี

ประโยชนตอสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความคิดเห็นไมควรต่ำกวาพอใช จากเกณฑ

ประเมนิระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช นอย และไมมี 
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 6) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  นักศึกษา 

  • คุณภาพของการนำเสนอผลงาน: ความรูทางวิชาการ ทักษะการนำเสนอการตอบคำถาม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการวัดและประเมินผลทำแบบประเมินคุณภาพการนำเสนอผลงานของนักศึกษา

ประกอบดวย ความรูทางวิชาการ ทักษะการนำเสนอและการตอบคำถาม โดยแบบประเมินน้ีใหคณาจารย

นิเทศคณาจารยประจำคณะ/สาขาวิชาและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) เปนผูประเมิน ทั้งนี้ 

แบบประเมินควรมีการปรับปรุงทุก 5 ปการศกึษา 

  • การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตองเปนสวนหน่ึงของการวัดและประเมินผลรายวิชา 

สหกิจศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลทำแบบประเมินเชิงคุณภาพของการสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาและแจงคณาจารย

นิเทศ คณาจารยประจำคณะ/สาขาวิชา และพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) ทำการวัดและ

ประเมนิผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

  การดำเนินงาน 

  • รอยละของคณาจารยที่เขารวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหนวยงานที่รับผิดชอบ

การวัดและประเมินผลบันทึกรอยละของคณาจารยประจำคณะ/สาขาวิชาท่ีเขารวมการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นทุกภาคการศึกษา 

 

 

7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  นักศึกษา 

  • ตองประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทำงาน โดยสถานศึกษาตองชี้แจง

รายละเอียดและเกณฑใหนักศึกษาทราบหนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลทำแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจากมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ความสามารถในการทำงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ใหพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนผูประเมิน โดยสถานศึกษาตองชี้แจง

รายละเอียดและเกณฑการประเมินใหนักศึกษาทราบ 

  • ตองมีสัดสวนการประเมินผลของสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 50 หนวยงานที่

รับผิดชอบการวัดและประเมินผลทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และแจงใหพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาทำการวัดและ
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ประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของการประเมินผลใน

รายวิชาสหกิจศึกษา 

  • พนักงานพี่เลี้ยงนกัศึกษาสหกิจศึกษาควรใหความคิดเห็นตอจุดเดนและขอควรปรับปรุงของ

นักศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลแจงนักศึกษาทราบเก่ียวกับจุดเดนและขอควรปรับปรุง

ของนักศึกษาตามที่พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาใหความเห็นในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 

  • นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแตการประเมินนี้ไมเปนสวนหนึ่งของระบบการ

วัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลประเมินพัฒนาการ

ของนักศึกษาจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา แตการประเมินนี้ไมเปนสวนหนึ่งของระบบการวัดและประเมินผลของ

รายวิชาสหกิจศึกษา 

  การดำเนินงาน 

  • คณาจารยนิเทศตองแจงขอมูลการวัดและประเมินผลใหนักศึกษาทราบหนวยงานที่

รับผิดชอบการวัดและประเมินผลแจงนักศึกษาทราบเก่ียวกับการวัดและประเมนิผลโดยคณาจารยนิเทศ 

  • สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวมหนวยงานที่

รับผิดชอบการวัดและประเมินผลสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการประสานงานของ

สถานศึกษาในภาพรวมทุกปการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี จากเกณฑประเมินระดับ

ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 

  

3.2 รูปแบบการใหระดับคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การประเมินผลคิดเปนเกรด A  B+ B C+ C และ F โดยมีระดับคะแนน 6 ระดับ 

ดังน้ี 

 A   ระดับคะแนน  90-100 

 B+  ระดับคะแนน  80-89 

 B   ระดับคะแนน  70-79 

 C+  ระดับคะแนน  60-69 

 C   ระดับคะแนน  50-59 

 F   ระดับคะแนน  ต่ำกวา 50 
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  1) นักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาที่

กำหนดไวโดยครบถวน เชน การประชุม การสัมภาษณหลังกลับจากสถานประกอบการ การเขารวมการ

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็น สงแบบสอบถาม 

  2) ไดรับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการตามเกณฑที่

กำหนดจากพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา 

  3) ไดรับผลการประเมินรายงานวิชาการตามเกณฑที่กำหนดจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ

ศึกษา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทั้ง 3 ประการดังกลาว และผานการประเมินจากสาขาวิชาจะไดรับคะแนน

ตามเกณฑท่ีกำหนด 

  4) ในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน พนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาจะประเมินผล

นักศึกษาและรายงานวิชาการตามแบบฟอรมท่ีโครงการสหกิจศึกษากำหนด และใหนักศึกษานำกลับมายื่นตอ

คณะทันทีในวันที่เดินทางกลับสูมหาวิทยาลัย 



บทที่ 4  

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

  

  การเขียนรายงานถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้ คือ 

  1. เพื่อฝกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา 

  2. เพื่อจัดทำขอมูลที่ เปนประโยชนสำหรับสถานประกอบการนักศึกษาจะตองขอรับ

คำปรึกษาจากพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (Job Supervisor) เพ่ือกำหนดหัวขอรายงานที่เหมาะสม

โดยคำนึงถึงความตองการของสถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยางของรายงานสหกิจศึกษา ไดแก ผลงานวิจัย

ที่นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการในหัวขอที่สนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบางประการการวิเคราะหและ

ประเมนิผลขอมูล เปนตน ในกรณีที่สถานประกอบการไมตองการรายงานในหัวขอขางตนนักศึกษาจะตอง 

พิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและนำมาจัดทำรายงาน โดยปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาตัวอยางหัวขอที่จะใชเขียน

รายงาน ไดแก รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หรือแผนและวิธี

ปฏิบัติงานที่จะทำใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนรู (Learning Objectives) ที่นักศกึษาไดกำหนดเปน 

เปาหมายจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อกำหนดหัวขอแลวใหนักศึกษาจัดทำโครงรางของเน้ือหารายงาน

พอสังเขปตามแบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษากอน แลวจัดสงกลับใหโครงการสหกิจศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด

ภายใน 3 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน 

 

  4.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

   รายงานสหกิจศึกษาเปนรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาจะตองเขียนในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใตการกำกับดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา การเขียน

รายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะตองมีความถูกตอง ชัดเจน และมีความสมบูรณของเนื้อหาท่ีนำเสนอ มีการกำหนด

รูปแบบและหัวขอตางๆ อยางชัดเจน ซึ่งประกอบดวย 

   4.1.1 เปนที่จะนำเขาสูเนื้อหาของรายงาน เพ่ือใหงายตอการเขาสูเนื้อหาของ

รายงาน ประกอบดวยสูเนื้อหาของรายงาน ประกอบดวย     

    1) ปกนอก  

    2) ปกใน  

    3) กิตติกรรมประกาศ 

    4) บทคัดยอภาษาไทยและ/หรอืภาษาอังกฤษ 
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    5) สารบัญเรื่อง 

    6) สารบัญตาราง 

    7) สารบัญรูปภาพ 

 

   4.1.2 สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนที่สำคัญท่ีสุดของรายงาน ประกอบดวย 

   1) บทนำ ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย เชน 

    - ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

    - ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลผลิต หรือการให 

    - บริการหลักขององคกร 

    - รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร 

    - ตำแหนงและลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

    - พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา และตำแหนงงานของพนักงานพี่

เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา 

    ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   2) การทบทวนเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรม (ถามี) 

   3) วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย

ประกอบดว้ย 

    - วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสห

กิจศึกษาไดกำหนดไววาจะตองใหสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจจะจัดลำดับความสำคัญ 

ของวัตถุประสงคที่สำคัญไวกอน 

    - ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ทั้ง

ในสวนของนักศึกษาและสวนที่สถานประกอบการจะไดรับ 

   4) งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ไดรบัมอบหมายประกอบดวย 

    - รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอน 

การปฏิบัตงิานหรือขั้นตอนปฏิบัติในโครงงานที่ไดรบัมอบหมาย 

    - แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางท่ีจำเปนประกอบคำอธิบาย 

    - แสดงการคำนวณหรือท่ีมาของสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ชัดเจนถูกตอง

ตามหลักวิชาการ และงายตอความเขาใจ 

    - หากเปนการทำการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการทดลองจะตองอธิบาย

เครื่องมือปฏิบัติการที่ใชอยางชัดเจน ทั้งนี้ ตองไดรับความยินยอมจากสถานประกอบการ 

   5) สรุปผลการศกึษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบดวย 
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    - รวบรวมและแสดงขอมูลท่ีจำเปนสำหรับการวิเคราะห 

    - วิเคราะหและวิจารณขอมูลที่ไดโดยมีขอเสนอแนะ 

และแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเนนในดานการนำไปใชประโยชนไดในอนาคต 

    - เปรียบเทียบผลที่ไดรับกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการปฏิบัติงาน

หรือของโครงงานที่ไดกำหนดไว 

 

 

 

  4.1.3 สวนประกอบตอนทาย เปนสวนเพิ่ มเติมเพื่ อทำใหรายงานมีความสมบูรณ  

ประกอบดวย 

   1) เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

   2) ภาคผนวก (ถามี) 

  อยางไรก็ตาม เนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษาอาจจะแตกตางกันไปตามลักษณะการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาแตละคน และเพื่อใหการจัดทำรายงานสหกิจศึกษามีรูปแบบเดียวกัน จึงกำหนดใหการ

จัดทำรายงานสหกิจศึกษาในรูปแบบ ดังน้ี 

   1) จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 โดยอาจจะพิมพหนาเดียวหรือสองหนาก็

ได 

   2) จัดพิมพดวยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

   3) จัดพิมพในแนวตั้งเปนหลัก โดยอาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได ตาม

ความจำเปนของขอมูลที่จะนำเสนอ 

   4) การเวนขอบกระดาษ กำหนดใหดังน้ี   

     - ขอบบน 1.5 นิ้ว 

    - ขอบลาง 1 นิ้ว 

    - ขอบซาย 1.5 นิ้ว 

    - ขอบขวา 1 นิ้ว 

   

  โดยมีแนวปฏิบัติการทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดงันี้ 

   1) ใหนักศึกษาจัดทำรายงาน จำนวน 2 เลม (1 คนตอรายงาน 1 เลม) เพื่อสง

อาจารยท่ีปรึกษา 1 เลม และนักศึกษาเก็บไวเอง 1 เลม ซึ่งเลมที่นักศึกษาสงอาจารยที่ปรึกษานั้นใหเก็บไวที่

คณะ/สาขาวิชา 
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   2) รูปเลมการทำรายงานใหจัดทำปกกระดาษอารตมันสีน้ำเงิน ตัวหนังสือท่ีปกและ

สันปกเปนสีดำขนาด A4 


