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ค าน า 

  คู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย คณาจารย์  
ผู้นิเทศงานนักศึกษา และสถานประกอบการ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา กระบวนการ 
ขั้นตอนและมาตรฐานหลักสูตรการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนเอกสารด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวใจของการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารวิชาการ คณาจารย์ ผู้นิเทศงาน นิสิต 
นักศึกษา สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการติดต่อประสานงานงานซึ่งกันและกัน เพ่ือวัตถุประสงค์
และประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆ ฝุายต่อไป 

 

 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

            หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
บทที่ 1 สหกิจศึกษา 

แนวคิดหลักที่ท าให้เกิดรูปแบบของการด าเนินงานสหกิจศึกษา    1 
 ความหมายของสหกิจศึกษา        2
 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา        2 

ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา        3 
 ลักษณะงานสหกิจศึกษา         4 
 ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา        4 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดสหกิจศึกษา       4 
 

บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่         6 
 บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา       6 
 บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ       7 
 บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย       8 
 

บทที่  3 กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา       10 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     10 
 ขั้นตอนระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา     11 
 ขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      12 
 

บทที่ 4 กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผล     13 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศงานสหกิจศึกษา     13  
 แนวทางปฏิบัติระหว่างการนิเทศงานสหกิจศึกษา      13 
 กิจกรรมภายหลังจากท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   14 
 

บทที่ 5 การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก และการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  16 
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นิยามศัพท์ 
 

สถานศึกษา  หมายความว่า หน่วยงานการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์      
     ในการจัดการศึกษา 
 
คณาจารย์นิเทศ  หมายความว่า คณาจารย์ประจ าในสถานศึกษา ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและนิเทศการ 
     ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
 
นักศึกษา  หมายความว่า นิสิต นักศึกษา หรือเรียกชื่ออย่างอ่ืน ทีก าลังศึกษาในสถานศึกษาระดับ 
     อุดมศึกษา 
 
สถานประกอบการ/ หมายความว่า องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ร่วมรับผิดชอบด าเนินงาน 
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต   สหกิจศึกษากับสถานศึกษาและรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
 
ผู้นิเทศงาน  หมายความว่า พนักงานของสถานประกอบการที่ท าหน้าที่ที่ปรึกษาดูแลและประเมินผล 
     การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
 
มาตรฐานสหกิจศึกษา หมายความว่า มาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
      รวมทัง้การประกันคุณภาพการจัดสหกิจศึกษา 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
สหกิจศึกษา 

 

ค าว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  
ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นบุคคลแรกท่ีน าระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อปี พ.ศ.
2536 ได้บัญญัติขึ้นโดยถอดความจากค า Cooperative Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดการศึกษา
ระบบไตรภาคเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง คือ ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับ
ภาคเรียนปกติ โดยนักศึกษาได้เริ่มไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น
มหาวิทยาลัยยุคแรกเช่นเดียวกันที่จัดสหกิจศึกษาโดยเริ่มในปี พ.ศ.2541 จากแนวคิดดังกล่าวได้ขยายสู่มหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดสหกิจศึกษาเป็นสาม
ช่วงระยะเวลาคือ 4-2-4 เดือน รวม 10 เดือนโดยจัดในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ท าให้ระยะเวลาเรียนในหลักสูตรสห
กิจศึกษามากกว่าหลักสูตรปกติหนึ่งปีการศึกษา โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
สถานศึกษาแรกที่ริเริ่มสหกิจศึกษาในประเทศไทย 
  การด าเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นของในรูปแบบของทวีภาคี คือ สถานศึกษาร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ โดยภาครัฐไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง หากแต่มีหน่วยงานภาคเอกชน  อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย ที่ได้สนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารีในระยะเริ่มต้น 
การด าเนินงานสหกิจศึกษาได้พัฒนาเข้าสู่ลักษณะพหุภาคีเมื่อปี พ.ศ.2545 กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้
ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ท าหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงินองค์กรเอกชน เช่น 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทยได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
(Thai Association for Cooperative Education TACE ) และสมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ สมาคมสหกิจ
โลก ( World Association for Cooperative Education – WACE ) นับว่า การจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของ
ประเทศไทยในปัจจุบันมีภาคีต่างๆ เข้ามามีบทบาทครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาคี 
  ส าหรับสมาคมสหกิจศึกษาโลกนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ เริ่ม
จัดสหกิจศึกษาและศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเชิญเป็น
คณะกรรมการอ านวยการของสมาคม ( Board of Governors ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

แนวคิดหลักที่ท าให้เกิดรูปแบบของการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วยสองแนวคิดใหญ่ คือ 
   1)  การตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ (Career 
Development) และการเข้าสู่ระบบการท างานของบัณฑิต (Employability) ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  2)  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ 
   การจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์การณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท างานตามหลัก เรียนจากการท า (Learning by Doing) รูปแบบการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ์ (Experiencial Education) โปรแกรมท างาน
และการศึกษา (Work-based Education) โปรแกรมการศึกษาสลับการท างาน (Sandwich Program) และการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยชื่อที่ใช้แพร่หลายที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน คือ สหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) และบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning)  
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เมื่อมีการน ารูปแบบสหกิจศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ.2536 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงได้ถอด
ความจากชื่อ Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติภาษาไทยว่า สหกิจศึกษา  
 

ความหมายของสหกิจศึกษา (Coopreative Education)  
             เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (WorK  Integrated Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการสอนกับการท างาน 
 

วัตถุประสงค์ของสหกจิศกึษา 
   1)  เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริม
ทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน 
   2)  เพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มี
คุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 
   3)  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 
   4)  ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 
   5)  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษา 
สหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
 

สหกิจศึกษา : บูรณาการการท างานกับการเรียน 

พัฒนาอาชีพและสร้างความพร้อม 
ในการท างาน 

สถานศึกษา สหกิจศึกษา สถานประกอบการ 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกจิศึกษา  
นักศึกษาสหกิจศึกษา         

  1)  ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
   2)  ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและการบริหารงานในสถานประกอบการ 
   3)  ได้พบเห็นปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงของสถานประกอบการ และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่าง ถูกต้อง  
   4)  ได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานและเกิดความม่ันใจในการ
ท างาน 
   5)  ได้มีโอกาสท างานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ 
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   6)  ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการซึ่งจะน าไปเป็นโจทย์วิจัยในการท าโครงงาน 
   7)  สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 
   8)  ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการท างานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองาน
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 
   9)  ได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ต้องได้รับการประเมินผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของสัดส่วนคะแนนทั้งหมด)  
 

สถานประกอบการ 
  1)  มีความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 
  2)  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพ่ือช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ 
  3)  มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีความพร้อมทางวิชาการและมีความกระตือรือร้น มาปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ 
   4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และมีอัตราการผลิตในสถานประกอบการสูงขึ้น 
   5)  มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าเป็นพนักงานประจ าในอนาคตโดยไม่จ าเป็นต้องมีการ 
ทดลองงานก่อน 
   6)  ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานชั่วคราว ระหว่างที่มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน 
  7)  ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านมาตราทางภาษี 

 

มหาวิทยาลัย 
  1)  ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
  2)  เกิดความร่วมมืออันเป็นประโยชน์กับการท างานวิจัยในเชิงวิชาการ 
  3)  คณาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ 
  4)  น าข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับจากสถานประกอบการเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
   5) มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 
   6) เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้กับบุคคล และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายนอก 
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ลักษณะงานสหกิจศึกษา           
   การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการท างานและการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะเหล่านี้จะ
เรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็วเมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่างๆ โดยนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ 
   2) สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพ่ือดูแลและสอนงาน ซึ่งเรียกว่าผู้นิเทศงาน ท า
หน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจเป็นผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน จึง
เปรียบเสมือนของอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3) ได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ต าแหน่งงาน) ที่ชัดเจนจากสถาน 
ประกอบการ อาจเป็นงานประจ าหรืองานเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ และต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนและต้องท าโครงงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง (งานที่มีคุณภาพ) 

4) มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนของสถานประกอบการ ผู้ประสานงาน 
สหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

5) ท างานเต็มเวลา (Full Time) ตามระเบียบที่สถานประกอบการก าหนด และต้องปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

6) นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานประกอบการหรือให้แต่งกายสุภาพ 
7) จะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาน 

ประกอบการหากว่าไม่มีค่าตอบแทนขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของ 
นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชาร่วมกันก าหนด 

8)  นักศึกษาต้องท ารายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์จ านวน 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่สถาน 
ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชาร่วมกันก าหนด 
 

ผลสัมฤทธิ์ของสหกจิศกึษา 
    ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า 
   1) บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตท่ีไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา 
    2) ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตทที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา 
   3) สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดสหกิจศึกษา 
    ปัจจัยแห่งความส าเร็จหลัก คือ สถานศึกษากับสถานประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันใน
ลักษณะ “หุ้นส่วนสหกิจศึกษา” (Coop Partnership) เป็นพันธกิจและภารกิจร่วม ที่มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง 

1) จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยถือองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรด าเนินการอย่าง 
เป็นระบบครบกระบวนการตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) มีการก าหนดส่วนงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาทั้งใน 
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
    
 

4 



3)  สร้างความพร้อมในองค์กรที่จะจัดสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้านก่อนที่จะจัดสหกิจศึกษา 
  4)  มีการติดตามประเมินผลการจัดสหกิจศึกษาคู่ขนาดกับการจัดเพ่ือน าผลมาใช้ในการแก้ปัญหา

และพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
บทบาทและหน้าที่ 

  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการ ได้แก่ ผู้จัดการหรือฝุายบุคคล พนักงานที่ปรึกษา 
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา  อาจารย์ที่ 

ปรึกษาสหกิจศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แต่ละกลุ่มจะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไป  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดเตรียมความ
พร้อมอย่างเป็นระบบแก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาเป็นสิ่งที่ มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับสิ่งที่สถานประกอบการต้องการ คือบัณฑิตรู้จักคน รู้จักตน รู้จักงาน มีความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ 
การวางแผนการท างาน ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การรู้จักการแก้ไขปัญหา การมีเทคนิคการสื่อสาร ตลอดจนการ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

  บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   1)  ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ตลอดเวลา 
   2)  ต้องผ่านการปฐมนิเทศหรือการฝึกอบรมครบถ้วนตามที่ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษาของคณะ/
สาขาวิชาก าหนด 
   3)  ต้องไปรายงานตัว ณ สถานประกอบการภายในวันและระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมด้วยหนังสือส่ง
ตัวและบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
   4)  ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
   5)  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง
ในสถานประกอบการทุกกรณี และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
    6)  ประสานงานกับศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา/
ภาควิชาเพ่ือติดต่อส่งเอกสารตามที่ก าหนดเวลาในปฏิทินสหกิจศึกษา และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับ
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา/ภาควิชา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ 
   7)  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา/
ภาควิชาหรือศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษาโดยทันที 
   8)  ต้องหมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนการออกไปฝึกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาจริง 
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คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   เพ่ือเตรียมการนักศึกษาให้มความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จึงก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา
สหกิจศึกษา ดังนี้ 
   1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ระหว่างการถูกท าโทษทางวินัย 
   2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ 
   3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
   4) สอบผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร 
   5) ผ่านการอบรมเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในเงื่อนไขก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการ 
   หมายถึง หน่วยงานที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยมีการเสนองานให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
   

  บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ  
   1) เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษา (Partnership) กับสถานศึกษา 
   2) พัฒนาองค์กรให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและสังคม 
   3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารปละพนักงานทุกระดั บ
รวมทั้งสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน 
   4) ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
   

  ผู้จัดการหรือฝ่ายบุคคล 
   ท าหน้าที่ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ให้
ค าแนะน าให้รายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อส านักงานสหกิจศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและมอบหมายพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

  พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
   หมายถึง บุคคลที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลฝึกอบรม และให้ค าปรึกษาการ
ปฏิบัติงานกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งอาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 16 
สัปดาห์เปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เพ่ือให้โครงการสหกิจศึกษาส าเร็จ
ด้วยดี ซึ่งมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1)   ก าหนดลักษณะงาน ต าแหน่งงาน และขอบข่ายการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสห
กิจศึกษาได้รับทราบโดยละเอียด 
   2)   ก าหนดแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจเป็นงานประจ าหรือมอบหมายโครงการวิจัย เน้นกา
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการ ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
   3)   ให้ค าแนะน าในการจัดท ารายงานสหกิจศึกษา เนื่องจากนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องจัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพ่ือน าเสนอสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ 
ปรึกษาสหกิจศึกษา เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   4)   อ านวยความสะดวกในการนิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการโดยมีการนัดหมายร่วมกัน เพ่ือเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของนักศึกษาในสถานประกอบการ และปัญหาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์
ของสหกิจศึกษา  
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    5)   ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยจะมีการประเมินการปฏิบัติงาน 2 
ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
       5.1   ประเมินจากแบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ที่แนบไปพร้อมหนังสือส่ง
ตัว) น าส่งแบบประเมินผลพร้อมปิดผนึก หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
              5.2   ประเมิน/ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้จัดท า
ก่อนน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 

กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัย 
 

  บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ต้องจัดให้นักศึกษามีความพร้อมในทักษะอาชี พ โดยการ
ปฐมนิเทศและอบรมให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
   1) หลักการสหกิจศึกษา ความส าคัญของสหกิจศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและบทบาทของ
นักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   2) การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และรายวิชาที่เป็น
เงื่อนไขบังคับก่อนปฎิบัติงานสหกิจศึกษา (ขึ้นกับแต่ละสาขาวิชา) การเตรียมความพร้อมในทักษะที่สามารถท าให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแก่ตัวนักศึกษา เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศเป็นต้น 
   3) ทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability Skills) การเลือกอาชีพ 
เป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับการเลือกสาขาวิชาชีพ สถานศึกษาต้องจัดโครงการทักษะอาชีพหรือแนะแนวอาชีพให้ 
นักศึกษาสามารถพัฒนทักษะมีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่ดีในการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคตแนะแนว 
ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง   และเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการจ้างงานและวางแผนการพัฒนา
อาชี (Career Developmemt) ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กร 
  กิจกรรมปฐมนิเทศนี้ อาจใช้วิธีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 หรือด าเนินการในรูปการอบรมเชิงปฏิบัติการก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพอนิจของสถานศึกษา 

 

  อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 
   หมายถึง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ให้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
นักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้ 
   1) ส ารวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
   2) คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสถานประกอบการได้เสนองานมา 
    3)  ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆด้าน 
   4)  ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา เพ่ือจัดหาแหล่งงานที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา 
     5)  จัดอาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาตามสัดส่วนที่คณะก าหนด 
     6)  จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกนิเทศการปฏิบัติงานของ 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
     7)  ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษา กลับจากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาโดยมีการก าหนดให้น าเสนอผลงาน 
     8)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
     9)  ติดตามผลการออกนิเทศงานของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในสาขาวิชา 
    10)  รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
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  อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
    หมายถึง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย และผ่านการอบรม ให้ท า
หน้าที่นิเทศสหกิจศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
    1) นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  
สถานประกอบการ 
   2) ให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบ 
   3) ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ และพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
    4)   เข้าร่วมรับฟังและประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษากลับ
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ประสานงาน และอ านวย
ความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
และนักศึกษาสหกิจศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาในฝุายต่างๆ 
   1)  จัดเตรียมเอกสารจัดท าแบบฟอร์มส าหรับงานสหกิจศึกษา ประสานงานด้านรับ-ส่งเอกสาร
หนังสือราชการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
     2)  เตรียมความพร้อมในการประชุม อบรม สัมมนา การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
     3)  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับหน่วยงานภายใน – ภายนอก รวมถึงการจัดหางาน 
สหกิจศึกษา 
     4)  รวบรวมเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับ
สถานประกอบการและต าแหน่งงาน 
 

  การนิเทศของสหกิจศึกษา 
   การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การที่คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเดินทางไปเยี่ยม ให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการท างานแก่นักศึกษาท้ังทางด้านวิชาการและทักษะการท างาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าในการท างานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้เวลา
ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงและก าหนดช่วงเวลาการไปนิเทศที่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเดินทางไปนิเทศเร็วเกินไป เพ่ือเป็น
การให้โอกาสนักศึกษาได้ปรับตัวด้านการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร และสร้างความคุ้นเคยกับพนักงานในสถาน
ประกอบการ ในทางตรงข้าม ไม่ควรเดินทางไปนิเทศช้าเกินไป เพราะอาจไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่
นักศึกษามีปัญหาในการท างานและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่ประสบความส าเร็จในการ
ท างาน ดังนั้น ช่วงเวลานิเทศท่ีเหมาะสม ควรเป็นช่วงสัปดาห์ที่ 5-12 ส าหรับการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ 
  สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ อย่างน้อย
หนึ่งครั้ง โดยขอให้สถานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 
   1)  จั ด ให้ มี ก า รประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ นิ เทศง าน  คณาจารย์ นิ เทศ  และนั กศึ กษา 
   2)  ประชุมโดยล าพังระหว่างคณาจารย์นิเทศกับผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศกับนักศึกษา 
   3)  ในการนิเทศงาน คณาจารย์นิเทศต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของนักศึกษา 
ตามแบบประเมินที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น ตัวอย่างแบบประเมิน ภาคผนวก จ 
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บทท่ี 3 
กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

ขั้นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   เมื่อนักศึกษาผ่านรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาเป็นที่เรี ยบร้อย และมีความประสงค์จะออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป   จะต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานสหกิจ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) การแจ้งความประสงค์เพ่ือออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   นักศึกษาที่มีความประสงค์จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาใดๆ จะต้องแจ้งความ
จ านงต่ออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา เพ่ือรวบรวมรายชื่อนักศึกษา เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน 
ก่อนภาคการศึกษาท่ีจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภายหลังจากนักศึกษาแจ้งความประสงค์ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาต่ออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาต่างๆ นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครปฏิบัติงานสห
กิจ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีแนวทางในการเลือก
สถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
  -  เป็นสถานประกอบการที่นักศึกษาติดต่อด้วยตนเอง 
  -  เป็นสถานประกอบการที่งานสหกิจศึกษาเป็นผู้จัดหาให้ โดยอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ประจ าสาขาวิชา และหัวหน้าสาขาวิชา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  2) การลงทะเบียนล่วงหน้า 
  นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการศึกษาใดๆ จะได้รับใบแจ้งการ
ลงทะเบียน จากอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา เพ่ือที่นักศึกษาจะได้ด าเนินการลงทะเบียนและ
ช าระเงินค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่ก าหนด 
  3) การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียน และช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะมีสถานะ
เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ 
ศึกษา หากนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส าหรับ
ขอบเขตของเนื้อหาในการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา จะเก่ียวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  -  การปรับตัว และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  -  การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในการเข้าสังคม 
  -  ความปลอดภัยในการท างาน 
  -  การจัดระเบียบการท างาน เช่น กิจกรรม 5ส , ISO 
  -  การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  -  ข้อชี้ แนะหรือรายละเ อียด ที่ นั กศึ กษา พ่ึงปฏิบั ติ  ขณะออกปฏิบัติ ง านสหกิจศึกษา 
 ในวันปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจาก
อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 
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ขั้นตอนระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   หลังจากที่นักศึกษาสหกิจศึกษาผ่านการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษานั้นๆ เพ่ือให้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดย
นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   1) นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้ารายงานตัวต่อสถานประกอบการก่อนเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย
ต้องน าเอกสารที่ได้รับในวันปฐมนิเทศสหกิจศึกษาไปมอบให้กับสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
    - หนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
    - แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งผู้ประเมินจะเป็นพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
หรือบุคคลที่ดูแล หรือควบคุมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าสถานประกอบการ โดยจะประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา( ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) แล้วน าส่งคืนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา หรือส านักงานสหกิจศึกษา (นักศึกษาสหกิจศึกษา ควรติดตามแบบประเมิน
จากพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ให้เสร็จสิ้นก่อนวันน าเสนอผลงานเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล) 
    - แบบแจ้งต าแหน่งงานและลักษณะงาน เมื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาไปรายงานตัวต่อสถาน
ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  
สหกิจศึกษา จะต้องด าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งงานและลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาสหกิจ
ศึกษารับผิดชอบ แล้วส่งกลับมายังงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการรายการตัวของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
  2)  เมื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการรวมทั้งต าแหน่งที่ตั้งในแบบแจ้งรายละเอียด สถานที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แล้วส่งกลับมางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเริ่มปฏิบัติงานส 
หกิจศกึษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการเดินทางให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
  3) ขณะที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา
จะต้องปฏิบัติตนให้เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการนั้น โดยต้องปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของสถาน
ประกอบการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะ และมารยาทที่ดีของสังคม 
โดยยึดความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก 
  4) ตลอดช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องท าการบันทึกการ
ปฏิบัติงานในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ได้รับในวันปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยจะต้องสรุปการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวันผ่านความเห็นชอบของพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ตลอดจนการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยรวมตลอดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือ
เตรียมส าหรับการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 
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ขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการปฏบิัติงานสหกจิศกึษา 
       เพ่ือให้กระบวนการสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์  นักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบ 16 สัปดาห์ จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
     1) รายงานตัวต่ออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา เพ่ือส่งเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
        - แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
      - สมุดบันทึกการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าวัน 
        2) นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ในรูปแบบการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมตอบข้อซักถาม ต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา
ในวันและเวลาที่อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด 
  สรุปกระบวนการสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ถือเป็น Career 
Developmemt นักศึกษาต้องเข้าใจในบทบาทของตนเอง ท างานให้ได้ คิดว่าตนเองเป็นเหมือนสมาชิกของสถาน
ประกอบการ และสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการให้มากที่สุดทางด้านของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการสหกิจศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา/ภาควิชา ( ท าหน้าที่อาจารย์นิเทศงาน) 
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง(ท าหน้าที่ผู้นิเทศงานสถานประกอบการ) และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา 
ต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  
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บทท่ี 4  
กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผล 

    

  งานสหกิจศึกษา ก าหนดให้มีการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชาที่มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษาดังนี้ 
   1)  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ก าลังปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ตามแต่ละสาขาวิชาชีพ 
   2)  เพ่ือก ากับและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานสหกิจศึกษา 
   3)  เพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดจนให้ค าแนะน าแนวคิดหรือ
ข้อเสนอแนะใการแก้ปัญหา ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
   4)  เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ หรือ
การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถา น
ประกอบการกับมหาวิทยาลัย 
   5)  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการประเมินผล เพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยอันจะเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงงานสหกิจศึกษาต่อไป 
   เพ่ือให้กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางด าเนินการไว้ดังนี้ 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
   อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต้องศึกษาข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นรายบุคคล ก่อนออก
นิเทศงานสหกิจศึกษา จากเอกสารที่งานสหกิจศึกษา ได้แก่ 
   1)   แบบจ้างรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   2)   แบบแจ้งต าแหน่งงานและลักษณะงาน 
   3)   แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
         อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ท าการขออนุมัติการออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
ก่อนวันออกนิเทศ โดยใช้แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

แนวทางปฏิบัติระหว่างการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
   อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษานัดหมายกับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือประสานงานกับสถาน
ประกอบการ เกี่ยวกับวันและเวลาที่จะเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 
   อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศงานสหกิจศึกษาจากเจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษา อันได้แก ่
   1)   แบบแจ้งต าแหน่งงานและลักษณะงาน 
   2)   แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   3)   แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

   

 

 13 



  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ซึ่งมี
รายละเอียดการนิเทศ ดังนี้ 
  1)   ตรวจสอบลักษณะงาน รวมทั้งคุณภาพงานที่สถานประกอบการมอบหมายให้นักศึกษาสหกิจ
ศึกษารับผิดชอบ มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือไม่ 
  2)   ติดตามผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษาให้ค าปรึกษาหรือค าชี้แนะเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
   3)   รวบรวมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถาน ประกอบการที่จะมีต่อไปในอนาคต 
   อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาท าการประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
และสถานประกอบการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการออกนิเทศงานในแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
และส่งกลับคืนงานสหกิจศึกษาภายในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากการออกนิเทศงานในแต่ละครั้ง 
 

กิจกรรมภายหลังจากที่นักศึกษาสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   หลังจากนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ออกปฏิบัติงานครบตามก าหนดเวลา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
ต้องด าเนินการดังนี้ 
    1)  อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา ก าหนดวันปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภายหลัง
จากที่นักศึกษาสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งการรวบรวมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อันได้แก่ 
  -   แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  -   แบบประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
   2)  อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมงาน
ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนด เพ่ือรับฟังการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดจนการ
สอบถามปัญหา ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อม
ทั้งรวบร่วมรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดท าขึ้น 
   3)  อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาร่วมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยการประเมินผลจะมีการให้ระดับคะแนน โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมินผล ผู้ประเมิน ร้อยละ 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 50 
การนิเทศงานสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 20 
รายงานผลการปฏิบัติงาน อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา 15 
การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
สหกิจศึกษาแต่และสาขาวิชา 

อาจารย์ประสานงานและอาจารย์ที่ปรึกษา 15 

รวมคะแนนการประเมินผล 100 
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นักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะได้รับการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้าง  ต้นจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ทุกกระบวนการดังนี้ 
    1) นักศึกษาสหกิจศึกษา จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยงานสหกิจศึกษาตามวันและเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่นักศึกษาสหกิจศึกษาขาดการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ นักศึกษาสหกิจศึกษา จะต้องท ากิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
สหกิจศึกษาเป็นการชดเชย 

2) นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องได้รับคะแนน 60 คะแนนขึ้นไป จากแบบประเมินผล 
นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 
   อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา รวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา ตามแบบประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาประจ าสาขาวิชา  โดยเทียบเป็นร้อยละเพ่ือน าส่งงานสหกิจศึกษา 
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บทท่ี 5  
การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก และการน าเสนอผลการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

  

  รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษา 
สหกิจศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และเรียบเรียงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ  
ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยขอรับค าปรึกษาเพ่ิมเติมจาก
พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และต้องก าหนดหัวข้องานหรือรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
 

ส่วนประกอบของรายงานสหกิจศึกษา  
   รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาต้องเขียนให้มีรูปแบบที่
ถูกต้องชัดเจน และมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ตรงตามลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ในสถานประกอบการ ซึ่งมีพนักงานที่ปรึกษา 
สหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าในส่วนของเนื้อหาต่างๆ โดยนักศึกษาต้องท าการ
เขียนรายงาน ซึ่งมีรูปแบบและหัวข้อต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
   1) ส่วนน า เป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย 
      -   ปกนอก 
   -   ปกใน 
       -   กิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนอธิบายเพ่ือแสดงความขอบคุณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถาน
ประกอบการ และจัดท ารูปเล่มรายงานเสร็จสมบูรณ์ ที่มีส่วนท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี โดยมีการเรียงล าดับรายชื่อตามความส าคัญของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  -   ค าน า เป็นการเขียนกล่าวเกี่ยวกับสถานประกอบการ กิจกรรมที่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการได้รับจากการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
        -   สารบัญ 
       -   สารบัญตาราง 
       -   สารบัญภาพ 
  2) ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย 
       -   บทที่ 1 บทน า 
       -   บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
       -   บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
  3)  ส่ วน อ้ าง อิ ง  เ ป็ นส่ วน เ พ่ิ ม เติ ม เ พ่ื อท า ให้ ร าย ง านมี ค ว ามสมบู รณ์  ป ระกอบด้ ว ย 
       -   บรรณานุกรม 
       -   ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 

เนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา  รายละเอียดในส่วนเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษามีดังนี้ 
   1) บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย  
       1.1)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
              -   ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
                 -   ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักของสถาน
ประกอบการ 
               -   ผลงานที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับของสถานประกอบการ 
              -   รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร หรือผังการบริหารงาน 
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              -   พนักงานที่ปรึกษาและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
              -   ต าแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
             -   ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
       1.2)  ความเป็นมา บรรยายถึงเหตุผลและแรงจูงใจที่ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ อาทิ 
ความรู้ความสามารถ ความถนัดของนักศึกษาสหกิจศึกษา ความใฝุฝันในต าแหน่งหน้าที่การงาน เปูาหมายความส าเร็จ
หลังจากจบการศึกษา 
       1.3)  วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือโครงการที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมาย หรือพนักงานที่ปรึกษาได้คาดหวังไว้ว่าจะต้องปฏิบัติงานได้ส าเร็จในระยะเวลาที่ ก าหนด โดยจัดท า
เป็นหัวข้อเรียงล าดับตามความส าคัญของวัตถุประสงค์นั้น 
       1.4)  ลักษณะงาน และขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย อธิบายภาพรวมของลักษณะงาน 
และขอบเขตของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
       1.5)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือสิ่งที่นักศึกษาสหกิจศึกษาคาดหวังจะได้รับจากการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา ทั้งในส่วนของนักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย 

 

   2) บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
       2.1)  รายละเอียดของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติโครงการจ าแนกตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 
       2.2)  แสดงภาพประกอบ ( แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด เว็บไซต์) หรือตารางที่
จ าเป็นประกอบค าอธิบาย 
       2.3)  แสดงการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลัก
วิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ 
       2.4)  หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้
อย่างชัดเจน 
       2.5)  รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ 
 

   3) บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 
       3.1)  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
    -  สรุปผลการปฏิบัติในโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
    -  ควรเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
       3.2)  ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
    -  สรุปปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ปัญหาการท างาน ปัญหา  
การปรับตัว ฯลฯ 
    -  ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเน้นในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ได้  
ในอนาคต 
    -  เสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน กับประสบการณ์ที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนา หลักสูตร 
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
   เพ่ือให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษามีรูปแบบเดียวกัน ก าหนดการท ารูปแบบและรูปเล่มรายงาน  
สหกิจศึกษาตามรูปแบบดังต่อไปนี้ 
   1)  ปกนอก ใช้กระดาษแข็งสีสุภาพ ขนาดมาตรฐาน A4  
  2)  กระดาษที่ใช้พิมพ์ ใช้กระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A4 น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 80 แกรม และให้
พิมพ์เพียงหน้าเดียวตลอดเล่ม 
   3)  ตัวพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นสีด าตลอดทั้งเล่ม อ่านได้ชัดเจน และไม่ใช้ตัวเอนและตัวลวดลาย 
โดยมีขนาดและแบบอักษรเดียวกันตลอดเล่มก าหนด Font ที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ TH sarabun PSK หรือ ถ้าเป็น
หัวข้อเรื่องให้เป็นตัวหนา 
   4)  ในกรณีที่มีภาพประกอบ และตาราง ที่ต้องการแสดงประกอบค าอธิบายให้เห็นความแตกต่าง
ของเนื้อหา พิมพ์เป็นหมึกสีได้ 
   5)  การเว้นขอบกระดาษมีรายละเอียด ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และ
ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 

การเขียนบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ จะต้องมีการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันรายงานกับสถานประกอบการและเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หากทางสถานประกอบการมีเอกสารงาน ที่มีการลงนามรับรองของพนักงานที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาหรือสูงกว่านั้นแล้ว ให้นักศึกษาใช้รูปแบบของสถานประกอบการนั้นท าการบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจ าวันได้ แต่ถ้าสถานประกอบการใดไม่มีเอกสารดังกล่าว ให้นักศึกษาใช้บันทึกการปฏิบัติงานของสหกิจศึกษา 
รวบรวมเป็นรูปเล่มสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไป ในการบันทึกการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องมีข้ันตอนกาด าเนินการดังนี้ 
   1) ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ท าการปฏิบัติงาน 
   2) ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ตามจ านวนงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา 
   3) เสนอบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมลงนามโดยพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสัปดาห์ละ 
 1 ครั้ง 
 

การน าเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษาในสาขาวิชา และผู้ที่ สนใจทั่วไป 
รูปแบบการสร้างสื่อ เพ่ือการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   1)  การเตรียมความพร้อม 
    -  นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
    -  นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
    -  จดัเตรียมอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอให้เหมาะสม 
   2)  การจัดท าสื่อน าเสนอโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
         -  เป็นการสรุปในส่วนในส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย บทน า รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
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   3)  การส่งผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    -   รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 2 เล่ม 
    -   จัดส่ง File copy ในรูปแบบ CD/DVD จ านวน 2 ชุด 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. 255๔ 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศ เรียกว่า “ประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.255๔”  
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 255๔ เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
   “คณะ” หมายถึง ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และให้
หมายความรวมถึงส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการ
เรียนการสอน 
   “คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทยีบเท่าคณะและท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
   “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรที่สังกัดคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
ก าหนด 
   “ผู้อ านวยการ” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับวิทยาลัย / สถาบัน / กอง หรือที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

“กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง งานบริการและสนับสนุน 
การศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
   “คณะกรรมการด าเนินการงานสหกิจศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการงานสหกิจ
ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แต่งตั้ง 

“อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและนิเทศงานสหกิจศึกษา 

“อาจารย์นิเทศ” หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการที่สังกัดมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ให้ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษา และประเมินผลนักศึกษา 

“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง 

ก 



ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนองานให้กับนักศึกษาล่วงหน้า และนักศึกษามีโอกาสได้เลือก
ปฏิบัติงานตามที่นักศึกษามีความถนัดในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาของการท างานในสถาน
ประกอบการ 
   “นกัศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

“เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
   “สถานประกอบการ” หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วม
ระบบสหกิจศึกษา และเสนองานให้นักศึกษาไปปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ 
   “ที่ปรึกษาสถานประกอบการ” หมายถึง บุคลากรในสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้ท าหน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงาน
แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
   “งานสหกิจศึกษา” หมายถึง งานสหกิจศึกษาภายใต้การบริหารจัดการของกองส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
   “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดหน่วยกิตการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน ตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาประมาณ 
16 สัปดาห์ คิดเป็นปริมาณหน่วยกิตการศึกษาเท่ากับ 6 หน่วยกิต 
   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นยุติ 

 
หมวด 1 

การศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
 

  ข้อ  ๔  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
๔.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาท่ีสังกัดคณะ /  

วิทยาลัย สถาบัน ในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3  และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ยกเว้นหลักสูตรเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / 
สถาบัน) 
   ๔.2 เป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือต่ ากว่า 2.00 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / 
สถาบัน 
   ๔.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพัก
การศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / 
สถาบัน 
   ๔.4 ไม่กระท าความผิดร้ายแรง ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษา 
   ๔.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

 

 

 



ข้อ ๕ ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา 
  ๕.1 เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดย

จัดให้มีการเรียน ในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
   ๕.2 เป็นหลักสูตรบังคับส าหรับนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๔ 

  ๕.3 ในกรณีที่นักศึกษาผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวน 
หน่วยกิต การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาจากการไปปฏิบัติงานครั้งที่ 1 
  ข้อ ๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
   ๖.1 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๕ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาภายใน
เวลาที่กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
   ๖.2 นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนรายวิชาที่สาขาวิชาก าหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
   ๖.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 
   ๖.๔ รายวิชาสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค คิดเป็นปริมาณ
หน่วยกิต เท่ากับ 6 หน่วยกิต และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนได้ในภาคการศึกษานั้น 

  ข้อ ๗ ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   ๗.1 เป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งๆ 
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการประมาณ 16 สัปดาห์ โดยที่คณะอาจจะจัดภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (ยกเว้นหลักสูตรเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน) 
   ๗.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษาตามภาคการศึกษาที่คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน สาขาวิชาก าหนด หรือหากมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถไป
ปฏิบัติงานตามภาคการศึกษาที่สาขาวิชาก าหนดได้ จะต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงการไปปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ 
   ๗.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ ประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีเวลา
ปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ก าหนด หัวหน้างานสหกิจศึกษา อาจพิจารณาร่วมกับ ที่ปรึกษาสถานประกอบการให้นักศึกษามี
สิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๒ 
ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

 
  ข้อ  ๘  ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

๘.1 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ของสถาน
ประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยงานบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
สารสนเทศหรืออ่ืนๆ ตามที่คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ในสาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา 
   ๘.2 ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
   ๘.3 นักศึกษาจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับก าหนดไว้ชัดเจน และสาขาวิชาเห็นชอบว่า
เป็นงาน ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
   ๘.4 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
                              ๘.๕ กรณีเป็นนักศึกษาภาคสมทบ หากนักศึกษามีงานประจ าท าอยู่แล้วให้นักศึกษา
ประสานงานกับสถานประกอบการ เสนอหัวข้อลักษณะงานที่นักศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่หรือให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานสหกิจ
ศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 

หมวด ๓ 
ภาระงานสหกิจศึกษา 

     
ข้อ  ๙   หน้าที่คณะกรรมการด าเนินการงานสหกิจศึกษา  มีหน้าที่ดังนี ้

 ๙.๑ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษา 

 ๙.๒ ให้ค าปรึกษาคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา 

 ๙.๓ ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในด้านต่างๆ 
 ๙.๔ เสนอร่างระเบียบที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

ข้อ ๑๐  ให้คณบดี / ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / 
วิทยาลัย / สถาบัน โดยมีจ านวนตามความเหมาะสมและมีหน้าที่ดังนี้ 
                              ๑๐.๑ พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษา ประสานงานระหว่างนักศึกษาอาจารย์นิเทศ และ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา 
                              ๑๐.๒ จัดหางานที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา ติดตามและประสานงานนิเทศนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
                              ๑๐.๓ พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
                              ๑๐.๔ พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา 
                              ๑๐.๕ ประสานงานและพิจารณานักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการได้เสนอ
งานมาเพ่ือพิจารณา 

 



๑๐.๖ จัดท าโครงการเตรียมความพร้อม การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบสหกิจ
ศึกษา และจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

๑๐.๗ จัดกิจกรรมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดแต่ละ ภาคการศึกษา 
เช่น ปัจฉิมนิเทศ การน าเสนอผลปฏิบัติงาน หรือสรุปผลงานของนักศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

๑๐.๘ ประสานงานกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา 
๑๐.๙ ร่วมประชาสัมพันธ์ระบบสหกิจศึกษา 
๑๐.๑๐ รายงานผลปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษา 

  ข้อ ๑๑  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน 
การเลือกสถานประกอบการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  ตลอดจนประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับ
คณาจารย์และสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด 

ข้อ ๑๒  หัวหน้างานสหกิจศึกษาในระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ที่คณบด/ี ผู้อ านวยการ 
มอบหมายให้ท าหน้าที่ ประสานงานที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ  นักศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
ประสานงานกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ ๑๓  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จะได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อจากคณะให้ท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลรายวิชา 

 
หมวด 4 

การประเมินผลและระดับคะแนน 
 

  ข้อ 1๔  การประเมินผลและระดับคะแนน 
 ๑๔.๑ การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาต่อไปอย่างครบถ้วน 

(ก) ผ่านโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงาน 
(ข) ส่งรายงาน และน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารงาน 

สหกิจศึกษาภายในคณะ หรืออาจมีกิจกรรมอื่น เช่น การประชุมสัมมนา การปัจฉิมนิเทศ 
 ๑๔.๒ การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา ใช้ผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
I 
P 
R 
 S 
T 
 U 
 W 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ยังไม่สมสมบูรณ์ (Incomplete) 
ก าลังด าเนินการอยู่ (Inprogress) 
เรียนซ้ าชั้น  (Repeat) 
พอใจ (Satisfactory) 
รับโอน (Transferred) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ถอนรายวิชา (Withdrawal) 

                             ๑ ๔ . ๓  เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  แ บ่ ง ค ะ แ น น 
ตามสัดส่วน ดังนี้ 

(ก) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยที่ 
ปรึกษาในสถานประกอบการ ร้อยละ ๕0 

(ข) ประเมินผลจากการนิเทศ โดยอาจารย์นิเทศ ร้อยละ ๓0 

 

 



(ค) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานและการน าเสนอของ 
นักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ร้อยละ 20 

นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และผลการประเมินในแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖0 จึงจะถือว่าผ่าน ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “S” และถ้าผลการปฏิบัติงานยังไม่สมบูรณ์ให้ได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร “I” ผลการพิจารณาคะแนนในระยะเวลาที่ก าหนด 

นั กศึ กษาที่ ไ ด้ รั บกา รประ เมิ น  “ ไม่ ผ่ าน ”  ระดั บคะแนนตั ว อั กษร  “U”  ในร ายวิ ช า 
สหกิจศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “S” 
 

หมวด 5 
การขาดคุณสมบัติและการพิจารณาโทษ 

 
  ข้อ 1๕ การลาออกจากระบบสหกิจศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบการแล้ว นัก
ศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานตามก าหนด จะขอลาออก ขอเปลี่ยนสถานประกอบการ หรือขอเลื่อนการไป
ปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นกรณีเจ็บปุวย หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน
ความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน
เริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ 
  ข้อ 1๖ การขอลาหยุดระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการขอลาหยุดงานของ
สถานประกอบการโดยเคร่งครัด และต้องมีเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบตามก าหนดโดยไม่นับวันลา 
  ข้อ 1๗ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานในสถานประกอบการยกเว้นกรณีเจ็บปุวยจนไม่
สามารถร่วมกิจกรรมได้เท่านั้น ส าหรับกรณีอ่ืนๆ ต้องยื่นค าร้องขอลากิจหรือขอเลื่อนทั้งนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือ
หลักฐานมาประกอบการพิจารณา และต้องท ากิจกรรมชดเชยให้ครบถ้วน 
  ข้อ 1๘ นักศึกษาผู้กระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้
พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
 

หมวด 6 
การยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
  ข้อ 19 นักศึกษาสหกิจศึกษาห้ามยุติการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการก่อนก าหนด เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบันในกรณีต่อไปนี้ 

19.๑  นักศึกษากระท าความผิดหรือร่วมกระท าผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ และ ก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อสถานประกอบการ หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

19.๒  สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็น เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ  / วิทยาลัย / 
สถาบัน 

19.๓  นักศึกษาได้รับการมอบหมายงานจากสถานประกอบการ ในงานที่ไม่ เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

19.๔   มีเหตุจ าเป็นทางด้านอื่นๆ 
ข้อ ๒0  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 



๒0.๑  เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ก าหนดและได้รับการประเมินผลให้ผ่านใน
รายวิชาสหกิจศึกษา 

๒0 .๒   ได้ รั บอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ หา รง านสหกิ จศึ กษาภาย ในคณะ  
/ วิทยาลัย / สถาบัน ให้ลาออกจากแผนการศึกษาระบบสหกิจศึกษาได้ 

๒0.๓  เมื่อท าผิดระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีประกาศ 
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ประกาศไว้  ณ  วันที่        มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนองานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เรียน ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา 
สถานประกอบการ/หน่วยงาน มีความสนใจทีจ่ะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................................                                     
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่....................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.................................................... 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................................โทรสาร.................. 
ประเภทกิจการ/ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์...................................................................................................................................... 
จ านวนพนักงาน (คน).................................................จ านวนชั่วโมงการท างาน..........................................(ชม./สัปดาห์) 
ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
ชื่อ-สกุล....................................................................................................ต าแหน่ง........................................................... 
หากมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หนว่ยงาน ขอให้ 
(   ) ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน   (   ) ติดต่อกับบุคคลที่สถานประกอบการ/หน่วยงาน มอบหมายต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล.........................................................................ต าแหน่ง........................................แผนก/ฝุาย............................ 
สาขาวิชาที่ต้องการ.............................................................................................จ านวนนักศึกษา.............................คน 
คุณสมบัติของนักศึกษาและข้อก าหนดอื่นๆ (เช่น อปุกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องน าติดตัวไประหว่างการปฏิบัติงาน) 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................  
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (JobPosition)………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงานที่นักศึกษาต้องปฏบิัติ (Job Description) (อาจเป็นงานโครงการงานวิจยัหรืองานประจ าทีส่อดคล้องกับ
สาขาวชิา)......................................................................................................................................................................................  
ระยะเวลาที่ต้องการให้นักศึกษาไปปฏิบตัิงาน 
เฉพาะ (   )  ภาคการศึกษาที่ 1  (   )  ภาคการศึกษาที่ 2  (   )  ตลอดปีการศึกษา 25...... 
สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาในระหว่างปฏิบัตงิาน 
ค่าตอบแทน.......................................................บาท/วัน หรือ บาท/เดือน 
ที่พัก  (   )  มี   (   )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย   (   )  นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง......................บาท/เดือน     (   )  ไม่ม ี
รถรับส่งไปกลับระหว่างสถานประกอบการ ที่พัก และชุมชนใกล้เคียง 
(   )  มี     (   )  ไม่เสยีค่าใช้จา่ย     (   )  นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง.....................บาท/เดือน          (   )  ไม่ม ี
สวัสดิการอื่นๆ ถ้ามี (โปรดระบ ุเช่น อาหาร ชุด ท างาน)............................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : กรุณาแนบ แผนที่ แสดงท่ีตั้งของสถานท่ี                ลงชื่อ................................................................ผู้ให้
ข้อมูล 
ที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง                         (...............................................................) 
ไปรายงานตัว และการนิเทศงานของคณาจารยด์้วย                          ต าแหนง่................................................................ 
จักขอบคุณยิ่ง                                                                          วันที่................................................................ 

ข 



แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ชื่อสถานประกอบการ(ไทย หรือ
อังกฤษ).................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่.......................ถนน................................................ซอย..........................................ต าบล/แขวง......................
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์................ .........
โทรศัพท์.............................................โทรสาร...........................................E-mail............................................................ 

ขอแจ้งให้ทราบว่านักศึกษา ชื่อ นาย/นางสาว
.......................................................................... .................................................รหัสประจ าตัว................................. .......
ภาควิชา......................................................คณะ............... ................................... 

ได้รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว     เมื่อวันที่...............เดือน............................พ.ศ................. 

รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ที่อยู่เลขที่....................ถนน...........................................ซอย...............................................ต าบล/แขวง.........................
อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรณีย์..........................
โทรศัพท์.................................................โทรสาร.............................................E-mail……………………………………………… 

ทีอ่ยู่ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ที่อยู่เลขที่......................ถนน...........................................ซอย....................
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด..........................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์..................................โทรสาร...............................E-mail............................ 

 

ลงชื่อ..................................................................         ลงชื่อ...............................................................
(ผู้ให้ข้อมูล)       
      (.................................................................)     (...............................................................) 
                     นักศึกษาสหกิจศึกษา                             ต าแหน่ง................................................................ 
วันที่..................................................................                           วันที่.............................................................. 

 
 
หมายเหตุ : (ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ประสานงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ) 
ขอได้โปรด ส่งกลับคืนหน่วยงานสหกิจศึกษาฯ โทรสาร.................................................................. 
ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 
 

ค 



แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

1. ชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการ
(ภาษาไทย)............................................................................................................ ........................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................. ..................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่..................ถนน............................................ซอย...........................................ต าบล/แขวง..............................
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.............................................. E-mail……………….……………………………… 
 
2. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการโรงงานและผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน 
ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ................................................................................................................................. .........
ต าแหน่ง............................................................................................. ............................................................................... 
โทรศัพท์....................................................โทรสาร...................................................E-mail…………………..………………….
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอ่ืนๆ) ขอมอบให้ 
(   )  ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง 
(   )  มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................ ......................................................... 
ต าแหน่ง................................................................... ........แผนก...................................................................................... 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.........................................E-mail….…………………………………………… 
 
3. ผู้นิเทศงาน (Job Supervisor) 
ชื่อ-นามสกุล.................................................................ต าแหน่ง.......................................................................................
แผนก............................................................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร............................
E-mail…………………………………………………………… 
 
4. งานที่มอบหมายนักศึกษา 
ชื่อนักศึกษา..................................................................... ................................................................................................
ต าแหน่งที่นักศึกษาปฏิบัติงาน.......................................................................................................................................... 
ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติ.......................................................................................................................................... 
  
      (ลงชื่อ)........................................................................(ผู้ให้ขอ้มูล) 
               (..........................................................................)    
       ต าแหน่ง......................................................................... 
       วันที่................................................................................. 
 
 

 

 

ง 



แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................... 
1.2 สถานที่ตั้ง อ าเภอ/เขต............................................................................................................................................. 
1.3 จังหวัด............................................................ ......................................................................................................... 
1.4 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศในสถานประกอบการแห่งนี้ จ านวน.................................................................คน 
     1.4.1 ...............................................................รหัสนักศึกษา………………………..สาขาวิชา....................................... 
     1.4.2 ...............................................................รหัสนักศึกษา………………………..สาขาวิชา....................................... 
     1.4.3 ...............................................................รหัสนักศึกษา………………………..สาขาวิชา....................................... 
     1.4.4 ...............................................................รหัสนักศึกษา………………………..สาขาวิชา....................................... 
     1.4.5 ...............................................................รหัสนักศึกษา………………………..สาขาวิชา.................................... 

 

      ลงชื่อ..............................................................คณาจารย์นิเทศงาน 
                     (..............................................................) 
                                                                             
 
รายนามผู้ร่วมนิเทศงาน 
1. ................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 

ค าชี้แจง  โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และการเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่าน โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
                    5          หมายถึง   เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  มากที่สุด 
                    4          หมายถึง   เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  มาก 
                    3          หมายถึง   เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  ปานกลาง 
                    2          หมายถึง   เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  น้อย 
                    1          หมายถึง   เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  น้อยที่สุด 
                    -           หมายถึง   ไม่มีความคิดเห็น 
 

จ 



ส่วนที่ 2 คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผ่น ต่อสถานประกอบการ 1 แห่ง) 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 - 
1.ความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา 
   1.1 ผู้บริหาร 

      

   1.2 เจ้าหน้าที่ฝุายบุคคล       
   1.3 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)        
2.คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
   2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม 

      

   2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชา       
   2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย       
3.การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   3.1 การะประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝุายบุคคล และ 
         Job Supervisor เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

   3.2 ฝุายบุคคล/ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะน ากฎระเบียบต่างๆ ของ 
        องค์กรให้นักศึกษาทราบ 

      

   3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกท่ีเข้างาน       
   3.4 Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาชาวิชาของ 
         นักศึกษา 

      

   3.5 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน       
   3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม       
   3.7 มีการจัดท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน       
   3.8 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม       
   3.9 จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม       
   3.10 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน       
   3.11 ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา       
4.คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้       
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

 
 



ส่วนที่ 3 คุณภาพนักศึกษา (1 แผ่น ต่อนักศึกษา 1 ราย) 
3.1 ชื่อนักศึกษา......................................................................      3.2 ภาควิชา............................................................ 
3.3 เอกสารที่นักศึกษาส่งกลับระหว่างปฏิบัติงาน  
   แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน 
   แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา 
   แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน 
   แบบแจ้งโครงร่างรายงาน 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 - 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   1.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

      

   1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือรร้น       
   1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ       
   1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
   1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน       
2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 

      

   2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้       
   2.3 มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ       
   2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน       
   2.5 ใฝุรู ้สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติม       
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
   3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด 

      

   3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย       
   3.3 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา       
   3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน       
   3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร       
   3.6 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์       
   3.7 มีความม่ันใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น       
   3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิ
ภาวะ 

      

   3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน       
   3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่นไฟฟูา วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ       
4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนนี ้       

 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ค าชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงาน (Job Supervisor) ของนักศกึษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
2.  แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 21 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3.  โปรดให้คะแนนในช่อง              ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรดให้  
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี)   5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยท่ีสุด 
4.  เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา ลับ และให้นักศึกษาน าส่งหน่วยงานสหกิจ 
ศึกษา ทันทีท่ีนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
 
เรียน  ผู้รับผดิชอบหน่วยงานสหกิจศึกษา  ขอแจ้งผลประเมิลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษาสหกิจศึกษา.............................................................................รหัสประจ าตัว............... ................ 
ภาควิชา.........................................................................คณะ.......................................................................................... 
ชื่อสถานประกอบการ...................................................... ................................................................................................ 
ชื่อ-นามสกลุผู้ประเมิน................................................... ................................................................................................... 
ต าแหน่ง......................................................................... .........แผนก................................................................................ 
 
ผลส าเร็จของงาน 

หัวข้อประเมิน 
1.ปริมาณงาน 
ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนักศึกษาทั่วๆไป                                                                                                    
2.คุณภาพงาน 
ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ งานไม่ค้าง  
ท างานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉ 



ความรู้ความสามารถ 
หัวข้อประเมิน 

3.ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) 
4.ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการท างาน ตลอดจนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 
5.ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ 
เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 
6.วิจารณญาณและการตัดสินใจ 
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
7.การจัดการและวางแผน 
สามารถจัดการและวางแผนการท างานให้เสร็จตามเปูาหมาย 
8.ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน 
ถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ดี ไม่ก่อให้เกินความสับสนในการท างาน รู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
และข้อขัดข้องให้ทราบ 
9.การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ การท างานกับชาวต่างชาติ (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร) 
10.ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถพัฒนาตนเองได้ปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ทีม่อบหมายได้อย่างเหมาะสมหรือ
ต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไม่เพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
หัวข้อประเมิน 

11.ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเปูาหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลักยอมรับผล 
ที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป  
12.ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
ความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
13.ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง 
เมื่อได้รับค าชี้แนะ สามารถเริ่มท างานได้เอง โดยไม่ต้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง
มาขอรับงานใหม่ๆไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 
14.การตอบสนองต่อการสั่งการ  
ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับค าติเตือนและวิจารณ์ความรวดเร็วในการปฏิบัติ
ตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
หัวข้อประเมิน 

15.บุคลิกภาพและการวางตัว 
มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรง
ต่อเวลาและอ่ืนๆ 
16.มนุษยสัมพันธ์ 
สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใครชอบพอผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วย
ก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
17.ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 
ความสนใจเรียนรู้ คึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ต่างๆ ปละปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงาน
บุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5ส และอ่ืนๆ 
18.คุณธรรมและจริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจดี รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
19.จุดเด่นของนักศึกษา 20.ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 



 
21.ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................... ..................................................
................................................................................. ........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................. ............................................................................................................ 
 
 
 

     ลงชื่อ/Evaluator s 
Signature……………………………………………………..…....... 

(........................................................................) 
ต าแหน่ง/Position……………………………………………………………….. 

             วันที่/Date………………………………………………… 
                                                                                                         
 
หมายเหตุ : หากมหาวิทยาลัย ไม่ได้รับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา 
ค าชี้แจง 
 1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงาน (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
 3. โปรดให้คะแนนในช่อง              ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และ
โปรดให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตราลับ และให้นักศึกษาน าส่งส านักงาน  
สหกิจศึกษา ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย 
 

เรียน   ผู้รับผิดชอบหน่วยงานสหกิจศึกษา 
           ขอแจ้งผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไป/ Work Term Information 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา..................................................................................รหสัประจ าตัว.............................................. 
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