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เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ปรัชญา 

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน ์ 

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ มีความเป็นเลิศด้านการผลิตครู เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชด าริ และเป็นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง” 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ 
2. ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล 
3. ผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
5. ส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
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บทที่ 1 

สหกิจศึกษา คืออะไร 

แนวคิดหลักที่ท าให้เกิดรูปแบบของการด าเนินงานสหกิจศึกษาประกอบด้วยสองแนวคิดใหญ่ 
คือ 1) การตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ  และการเข้าสู่
ระบบการท างานของบัณฑิต ก่อนส าเร็จการศึกษา และ 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

การจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” รูปแบบการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ์ โปรแกรมท างานและศึกษา  
การศึกษาที่ยึดการท างานเป็นฐาน โปรแกรมการศึกษาสลับกับการท างานประมวลสาระชุดฝึกอบรม 
“สหกิจศึกษา” และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยชื่อที่ใช้แพร่หลายที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน คือ สหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) และบูรณาการการท างานกับการ 

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 

1. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างาน 

2. เพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาใน
รูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 

3. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

4. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษา
สหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ความส าคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา 

ส าหรับนักศึกษา 

1. ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
2. มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังฝึกสหกิจศึกษาดีขึ้น 
3. เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น 
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4. เกดิทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล 
5. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
6. เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง 
7. ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา 
8. เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการท างานสูง 

ส าหรับสถานประกอบการ 

1. มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 
2. พนักงานประจ ามีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มากข้ึน 
3. ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
4. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 
5. เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา  

1. ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หรือเรียกว่า 
ต าแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพตามสาขาวิชาหรือผู้ช่วยนักวิชาการ  

2. สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพ่ือดูแลและสอนงาน ซึ่งเรียกว่า พนักงาน
ที่ปรึกษาหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง (Job Supervisor) เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานส าเร็จไป
ด้วยดี  

3. ได้รับการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ต าแหน่งงาน) ที่ชัดเจนจากสถาน
ประกอบการ อาจเป็นงานประจ าหรืองานเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆและจะต้องเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนและต้องท าโครงงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง (งานที่มี
คุณภาพ) 

4. มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้แทนของสถานประกอบการ ผู้ประสานงานสห
กิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5. ท างานเต็มเวลา ตามระเบียบที่สถานประกอบการก าหนด และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา  
(16 สัปดาห์)  

6. นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานประกอบการหรือชุดนักศึกษาหรือให้แต่ง
กายสุภาพ 
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7. จะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาน
ประกอบการ (หากว่าไม่มีค่าตอบแทน ขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจ
ของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในคณะฯให้การยอมรับ)  

8. นักศึกษาจะต้องท ารายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่
สถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในคณะฯร่วมกันก าหนด  

หลักสูตรสหกิจศึกษา 

หลักสูตรการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีกระบวนการ 
มาตรฐานการวัดและการประเมินผลที่ไม่แยกด าเนินการและใช้มาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดย
มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ คือ  

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาควิชาของตนเอง  
3. จัดภาคการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา  
4. มีภาคการศึกษาสหกิจศึกษาเท่ากับ 1 ภาคการศึกษา  
5. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานกับสถานประกอบการแบบเต็มเวลา  
6. มีการประเมินผลตามมาตรฐานการวัดผล มีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถวัดผลได้ตรง

ตามความเป็นจริง และตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร A, B, C, D หรือ ผ่าน(S) และไม่
ผ่าน (U) จึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษาวิชาสหกิจศึกษาได้  
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บทที่ 2 

บทบาทและหน้าที ่

เพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาในรูปเครือข่ายพหุภาคีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละ
องค์กรในเครือข่ายควรมีบทบาทท่ีสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดสหกิจศึกษา ดังนี้ 

บทบาทของรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ 

1. ให้นโยบายและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 
2. ด าเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา เช่น 

มาตรการด้านภาษี การด าเนินการเก่ียวกับวีซ่า  โดยเฉพาะระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกับสหกิจศึกษา 
3. เป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับนโยบาย หรือองค์กรวิชาชีพเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาในภาพรวม 
4. ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
5. พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 

ประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทขององค์กรเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ 

1. ให้ความร่วมมือแก่องค์กรภาครัฐในการสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาแก่สมาชิกองค์กรหรือสมาคม 
3. พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวิชาชีพ 
4. พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการสมาชิกให้มีความ

เป็นเลิศ 
5. ประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทของสถานประกอบการ 

1. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษา (Partnership) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและสังคม 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานทุก

ระดับ รวมทั้งสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน 
4. ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
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บทบาทของคณะและมหาวิทยาลัย 

1. เป็นองค์กรหลักที่ด าเนินงานสหกิจศึกษาโดยออกแบบหลักสูตรและด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรทุก
ระดับของสถานศึกษา 

3. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
ของนักศึกษา 

4. ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานสหกิจศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานสหกิจศึกษา 

1. ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

2. ต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

3. ต้องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

4. ต้องก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็น
การปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใดได้ในช่วงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5. ต้องจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาขาวิชาชีพและเน้น
ประสบการณ์การท างาน 

6. ต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 
7. ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ 
8. ต้องท าความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ต่างๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
9. ต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยใช้เวลา

ไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมง 
10. ต้องจัดให้มีการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 
11. ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์นิเทศ  
12. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประเมินและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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มาตรฐานการนิเทศ 

1. คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าคณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. มหาวิทยาลัยต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศนักศึกษา 

ณ สถานประกอบการ 
3. คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงานประวัตินักศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนก าหนดการนิเทศ 
4. คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
5. สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในคณะไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย

หนึ่งครั้ง โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยพิจารณาจากสถานที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ 

6. ในการนิเทศงานต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับ
คณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศและประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 

7. คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อการนิเทศงานหนึ่งครั้ง 
8. คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ

แก่นักศึกษาตามความจ าเป็นของสาขาวิชา 

มาตรฐานนักศึกษา 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
1.1. นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
1.3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ 
1.4. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทาง

วินัย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
1.5. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
2. มาตรฐานกิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน 

2.1. นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือ ประจ าสัปดาห์ 
2.2. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่า

สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.3. นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อน

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะน าให้เรียบร้อย 
2.4. นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

3. คุณภาพรายงานทางวิชาการ 
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- รายงานสหกิจศึกษาต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการท่ัวไป 
4. การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 

- นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา
ระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาของแต่ละภาควิชา หลังกลับจาก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

มาตรฐานการวัดและประเมินผล 

1. กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
1.1. เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.2. ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การสอบ การท ารายงาน 

2. การด าเนินงาน 
2.1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดีพอใช้ 

ต้องปรับปรุง) 
2.2. การอบรมมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 

3. กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์
การท างาน 

3.1. จ านวนงานพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา 
3.2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี

พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
4. กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 

4.1. คณาจารย์ประจ าคณะฯพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก 
4.2. คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการของงานไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดีพอใช้ 

ต้องปรับปรุง) 
4.3. งานที่นักศึกษาท ามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

5. กระบวนการคัดเลือกและการจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
5.1. นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
5.2. สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา 
5.3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี

พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
5.4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าดี (ดีเยี่ยม 

ดีมาก ดีพอใช้ ต้องปรับปรุง) 
5.5. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมของ

สถานประกอบการ 



คู่มือสหกจิศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

9 

 
6. กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

6.1. นักศึกษา : 
6.1.1. ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้ 
6.1.2. การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 
6.1.3. ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
6.1.4. การสื่อสาร และการน าเสนอผลงาน 
6.1.5. ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการท างานด้วยตนเอง 
6.1.6. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

6.2. การด าเนินงาน 
6.2.1. ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงาน 
6.2.2. มีการติดตามการนิเทศงาน 
6.2.3. สถานประกอบการประเมินการติดต่อประสานงานการนิเทศงาน 
6.2.4. คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 
6.2.5. เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจ าเป็นของนักศึกษา 
6.2.6. การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษา 
6.2.7. การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

7. กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7.1. นักศึกษา : 

7.1.1. คุณภาพของการน าเสนอผลงาน ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการน าเสนอการ
ตอบค าถาม 

7.1.2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
7.2. การด าเนินงาน 

- ร้อยละของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะฯที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

8. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
8.1. นักศึกษา : 

8.1.1.  ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการท างาน 
โดยคณะและมหาวิทยาลัยต้องชี้แจงรายละเอียด และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 

8.1.2.  ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

8.1.3. ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
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8.1.4. นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเอง (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
วัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา) 

8.2. การด าเนินงาน 
8.2.1. คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ 
8.2.2. สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

1. มาตรฐานของสถานประกอบการ 
1.1. มีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
1.2. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
1.3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจน

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
2. การจัดบุคลากร 

2.1. จัดให้บุคลากรของสถานประกอบการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ประสานงาน
ด้านสหกิจศึกษา 

2.2. มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
3. การจัดงบประมาณและทรัพยากร 

3.1. มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นของลักษณะงาน 
3.2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
3.3. มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4. การเสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
- มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาก่อนที่

นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 
5. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

5.1. มาตรฐานการคัดเลือก 
5.1.1. มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

5.2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
5.2.1. มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการด าเนินงาน

ของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
6. การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน 

6.1. มาตรฐานการจัดประสบการณ์ 
6.1.1. นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถาน

ประกอบการ 
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6.1.2. มีการก าหนดภาระงาน หรือ หัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและเน้น
ประสบการณ์การท างาน 

มาตรฐานผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา 

1. มาตรฐานผู้นิเทศงาน 
1.1. เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ

ใกล้เคียง หรือเป็นผู้มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
1.2.  มีการให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
1.3. ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
1.4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเ พ่ือน าเสนอต่อ

สถานศึกษา และองค์กรของตนเอง 
2. มาตรฐานการวัดและการประเมินผล 

2.1. มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ 

2.2. มีกระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2.3. มีกระบวนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้ค าแนะน าในการปรับตัวให้

เข้ากับการปฏิบัติงาน 
2.4. มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2.5. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บทที่ 3 

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 

กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การก าหนดงานสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการโดยผู้นิเทศงาน ควรก าหนดลักษณะงาน รายละเอียดของงานหรือ
โครงงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ จ านวนงานและช่วงเวลาที่ต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
พร้อมก าหนดก าลังคนที่สามารถเป็นผู้นิเทศงาน โดยคณาจารย์นิเทศอาจมีส่วนร่วมในการก าหนด
หัวข้อโครงงานได้ นอกจากนี้ สถานประกอบการควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้
นักศึกษาตามสมควร เพ่ือให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานสหกิจศึกษาสถาน
ประกอบการควรจัดหาข้อมูล อุปกรณ์/เครื่องมือ หรือที่ท างานให้นักศึกษา และควรเป็นผู้ก าหนด
โครงงานหรืองานให้นักศึกษาด้วยตนเอง 

การก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา 

สถานประกอบการควรก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา สาขาวิชาและทักษะพิเศษของนักศึกษา 
(ถ้าต้องการ) ที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

การแจ้งความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการแจ้งความต้องการรับนักศึกษาพร้อมรายละเอียดต าแหน่งงานและจ านวน
งานพร้อมคุณสมบัตินักศึกษา ไปยังสถานศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอใน
การประสานงาน 

การคัดเลือกนักศึกษา 

อาจคัดเลือกจากจดหมายสมัครงาน/ประวัตินักศึกษา การสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ 
สถานประกอบการควรจัดให้ผู้นิเทศงานได้มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา  

การแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา 

สถานประกอบการแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้สถานศึกษาทราบ 
การประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานและนักศึกษา 
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หลังจากคัดเลือกนักศึกษาได้แล้ว ก่อนเริ่มปฏิบัติงานสถานประกอบการอาจจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน และนักศึกษา 

กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การรับรายงานตัวนักศึกษา 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรรับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือทราบ
ช่วงเวลาปฏิบัติงานและดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนของนักศึกษา 

การปฐมนิเทศนักศึกษา 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาทราบกฎระเบียบ 
วัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งพานักศึกษาไปแนะน าและส่งตัวต่อผู้นิเทศงานของ
สถานประกอบการ ณ ฝ่ายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรแจ้งให้ผู้นิเทศ
งานทราบว่า ต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการนั้นๆ 

การวางแผนการท างานระหว่างนักศึกษาและผู้นิเทศงาน 

ในสัปดาห์แรก เมื่อนักศึกษาได้รายงานตัวต่อผู้นิเทศงานแล้ว ผู้นิเทศงานควรประชุมกับ
นักศึกษาเพ่ือก าหนดแผนการท างานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งแผนการท างานกลับไป
ยังสถานศึกษาเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศได้ใช้ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษาและการนิเทศงาน 

การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่การปฏิบัติงานของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สถานประกอบการควร
ปฐมนิเทศให้นักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้นักศึกษาตามความจ าเป็น 

การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 ผู้นิเทศงานอาจก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์ ให้ผู้นิเทศงาน

หรือคณาจารย์นิเทศ 
2. จัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกเดือนหรือในช่วง

กึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเชิญคณาจารย์นิ เทศเข้าร่วมประชุม ณ สถาน
ประกอบการ 
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 การจัดประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 สถานประกอบการควรจัดการประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาห์
สุดท้ายของการปฏิบัติงาน โดยเชิญพนักงานในฝ่ายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงาน
ภายในของสถานประกอบการ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงงานที่นักศึกษา
ปฏิบัติ หรือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ หรือคิดโครงงานต่อเนื่องหรือต่อยอดจากโครงงานเดิม และน า
ผลมาปรับปรุงการรับนักศึกษาในโอกาสต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานวิชาการ 

ผู้นิเทศงานต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานวิชาการ ตามแบบ
ประเมินผลที่สถานศึกษาก าหนด แล้วส่งผลการประเมินนั้นกลับไปให้สถานศึกษา นอกจากนี้ผู้นิเทศ
งานควรเสนอความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และการประยุกต์
หรือการน าความรู้จากห้องเรียนไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อที่สถานศึกษาจะได้น าไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนต่อไป 

กระบวนการหลังการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

การประเมินผลสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการควรจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เช่น 
สัมฤทธิ์ผล ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
ของสถานประกอบการ หัวหน้าฝ่ายงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้นิเทศ
งาน เข้าร่วมประชุม และส่งข้อมูลให้สถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการรับนักศึกษาในรุ่นต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการควรเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผลงานของนักศึกษาแต่ละรุ่นได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ และให้ผลตอบแทนต่อสถานประกอบการอย่างไร ข้อมูลนี้ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยแต่จะท าให้
สถานประกอบการเห็นประโยชน์จริงจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

การประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

สถานประกอบการอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณาจารย์ประจ าคณะฯเพ่ือหา
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาหรือแนวทางความร่วมมืออื่นๆ 
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กระบวนการสหกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

เป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ต้องเตรียมให้นักศึกษามีความรู้ใน
สาขาวิชาชีพ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมต่อ
การเข้าสู่อาชีพและการจ้างงานในอนาคต 

การเตรียมความพร้อมทางทักษะอาชีพ 

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะมีการจัดให้นักศึกษามีความพร้อมในทักษะอาชีพ 
โดยการปฐมนิเทศและอบรมให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักการสหกิจศึกษา ความส าคัญของสหกิจศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและบทบาท
ของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2. การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และรายวิชาที่
เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมในทักษะที่สามารถท าให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแก่ตัวนักศึกษา เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

3. ทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การเลือกอาชีพเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับ
การเลือกสาขาวิชาชีพ ทางคณะฯจะจัดโครงการทักษะอาชีพหรือแนะแนวอาชีพให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะมีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่ดีในการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคตแนะแนวให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการจ้างงานและวาง
แผนการพัฒนาอาชีพให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กรกิจกรรมปฐมนิเทศนี้ อาจใช้วิธีการบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรจากสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา หรือด าเนินการในรูปการอบรมเชิง
ปฏิบัติการก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะฯ ในการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อาจ
เป็นการจัดฝึกอบรมที่จ าลองชีวิตจริงที่นักศึกษาอาจได้พบเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือเมื่อจบ
การศึกษา การเตรียมให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เป็นปัจจัยเสริมที่จะท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การอบรมอาจ
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน 
 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ 
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 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ตระหนักและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริหารงานคุณภาพ 

 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบ ข้อบังคับและวัฒนธรรมขององค์กร 
 การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ 

ในการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานั้น อาจเป็นการจัดบรรยายหนึ่งหรือสองชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรืออาจเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติ เช่น การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพ เป็นต้น อีกทั้ง
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายให้แต่ละวิชาสอดแทรกให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะ
ต่าง ๆ ในแต่ละรายวิชา เช่น 

 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  
 ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ  
 ทักษะการวางแผน  

การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 

 เป็นหน้าที่ของคณะฯในการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาเงื่อนไขบังคับก่อนไปสหกิจศึกษา 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 เพ่ือให้สถานประกอบการมั่นใจว่านักศึกษา

สามารถท างานได้จริง 
3. คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม เช่น ไม่เคยต้องโทษวินัยขั้นร้ายแรงถึงขั้นถูกพักการศึกษา เป็น

ต้น คณะฯอาจพิจารณาไม่ให้นักศึกษาบางคนไปสหกิจศึกษาหากมีหลักฐานชัดเจนว่านักศึกษาคนนั้น
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยอาจจัดหาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้นักศึกษา
ไปสหกิจศึกษาแทนได้ 
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การสมัครงานสหกิจศึกษา 

การสมัครงานควรเป็นไปโดยอิสระตามความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งนี้ คณาจารย์ประจ า
คณะฯอาจให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาได้และนักศึกษา
ควรมีความรู้ ความเข้าใจในต าแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลักษณะงานและ
ต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับความต้องการท างานเมื่อจบการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือค้นหาตนเองว่า
เหมาะกับลักษณะงานนั้นหรือไม่ วิธีการสมัครงานอาจใช้จดหมายพร้อมประวัติย่อที่ได้รับการตรวจ
แก้ไขแล้วจากรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

การจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการ 

คณะฯจะเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษาอย่างอิสระโดยการคัดเลือก
จากใบสมัคร การสอบข้อเขียน และ/หรือการสัมภาษณ์ ผู้นิเทศงานควรมีส่วนร่วม ในการคัดเลือก
นักศึกษาด้วยการคัดเลือกที่เข้มข้นแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา
อย่างดียิ่งและอาจเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเชิงบวกระหว่างนักศึกษานอกจากนี้ การจับคู่ที่
พอใจทั้งสองฝ่ายจะท าให้นักศึกษาและผู้นิเทศงานท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

การประกาศผลการสมัครงานสหกิจศึกษา 

งานสหกิจศึกษาหรือคณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือกงานให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนไปปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการท างาน 

การประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานและนักศึกษา 

หลังจากที่นักศึกษาทราบผลการคัดเลือกงานแล้ว ทางคณะฯอาจพิจารณาจัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน และนักศึกษาก่อนส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงงานที่ตนต้องปฏิบัติ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน อันจะท าให้การปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การส่งจดหมายส่งตัวนักศึกษา 

เพ่ือแจ้งและยืนยันการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา พร้อมแจ้งช่วงเวลาการ
ปฏิบัติงานให้สถานประกอบการทราบ ควรด าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนไปปฏิบัติงาน 

การท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษา 

เพ่ือคุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการปฏิบัติงานและจากการ
เดินทางตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การรายตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

งานสหกิจศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่านักศึกษาต้องไปรายงานตัว ณ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคลในวันแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาควรให้ข้อมูลเกี่ ยวกับที่พัก
ระหว่างปฏิบัติงาน และบุคคลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลรายละเอียดงาน 
ต าแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน  

การส่งแผนการท างานของนักศึกษา 

ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องประชุมร่วมกับผู้นิเทศงาน เพ่ือก าหนด
แนวทางและแผนการท าโครงงานเป็นรายสัปดาห์ พร้อมส่งแผนการท างานนี้ ให้ทางคณะฯจัดท าเป็น
เอกสารประกอบให้คณาจารย์นิเทศใช้ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาและนิเทศงาน 

การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การที่คณาจารย์ประจ าคณะฯเดินทางไปเยี่ยม ให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการท างานแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการท างาน ณ สถาน
ประกอบการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการท างานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา 
การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงและก าหนดช่วงเวลาการไปนิเทศที่
เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเดินทางไปนิเทศเร็วเกินไป เพ่ือเป็นการให้โอกาสนักศึกษาได้ปรับตัวด้าน
การเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร และสร้างความคุ้นเคยกับพนักงานในสถานประกอบการ ในทางตรง
ข้าม ไม่ควรเดินทางไปนิเทศช้าเกินไป เพราะอาจไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามี
ปัญหาในการท างานและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ
ในการท างาน ดังนั้น ช่วงเวลานิเทศที่เหมาะสม ควรเป็นช่วงสัปดาห์ที่ 5 - 12 ส าหรับการปฏิบัติงาน 
16 สัปดาห์สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยขอให้สถานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นิเทศงาน คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษา 
2. ประชุมโดยล าพังระหว่างคณาจารย์นิเทศกับผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศกับนักศึกษา 
3. ในการนิเทศงาน คณาจารย์นิเทศต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของ

นักศึกษา ตามแบบประเมินที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น  

การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์นิเทศ 

คณาจารย์นิเทศอาจให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมแก่นักศึกษานอกเหนือจากการไปนิเทศซึ่งอาจท าได้
โดยการใช้สื่อต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

คณาจารย์นิเทศสามารถก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมส าหรับการติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์ แล้วส่งรายงาน
ให้ผู้นิเทศงานหรือคณาจารย์นิเทศ 

2. จัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกเดือนหรือในช่วง
กึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเชิญผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุม  ณ 
สถานประกอบการ  

การน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

คณาจารย์นิเทศควรกระตุ้นให้สถานประกอบการจัดให้นักศึกษาได้น าเสนอรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสัปดาห์สุดท้าย โดยเชิญพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนๆ เข้าร่วมรับฟังเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่อโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติและใช้
ประโยชน์จากงานที่นักศึกษาปฏิบัติ หรือคิดโครงงานต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
ต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยผู้นิเทศงาน 

คณะฯต้องส่งแบบประเมินให้ผู้นิเทศงานก่อนล่วงหน้าแบบประเมินควรประกอบด้วยการ
ประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ การจัดการและการวางแผน 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ
ในการท างานด้วยตนเอง เป็นต้น 

กระบวนการหลังการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

การจัดกิจกรรมสัมมนา 

คณะฯจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชา 
และนักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนักศึกษารุ่นน้อง 

 การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้นิเทศงานให้นักศึกษาทราบ 

คณาจารย์นิเทศควรแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
วิชาการ จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษาที่ประเมินโดยผู้นิเทศงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้
พิจารณาและน าข้อแนะน าไปพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกัน สถานศึกษาควรให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
ตนเองเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการวางแผนการท างานในอนาคต 
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การแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการทราบ 

คณาจารย์นิเทศควรเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาเพ่ือใช้
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา และควรแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการ
ทราบ อาจแจ้งโดยตรง หรือแจ้งเป็นภาพรวมผ่านทางจดหมายข่าว หรือแหล่งข้อมูลเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ก็ได้ 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างคณาจารย์นิเทศ  

ผู้นิเทศงาน และนักศึกษา 

เพ่ือระดมความคิดเห็นในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยควร
ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 การก าหนดคะแนนไว้ รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
การประเมินผลด้าน สัดส่วนคะแนน 

1. ประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  (แบบ PSRU - CO-OP 05) 40% 

2. ประเมินการนิเทศงานจากอาจารย์  (แบบ PSRU - CO-OP 06) * 20% 

3. ประเมินการน าเสนอหลังการปฏิบัติงาน (การสัมมนา) (แบบ PSRU - CO-OP 08) 10% 

  4.   ประเมินรายงานนักศึกษาจากคณาจารย ์(แบบ PSRU - CO-OP 09) 25% 
  5.   ประเมินการมีส่วนร่วม** 5% 
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมในระดับเกรด A, B, C, D หมายถึง “ผ่าน” จึงถือว่าส าเร็จการศึกษาได้ 
*เจ้าหน้าท่ีเตรียมแบบประเมินสถานประกอบการของนักศึกษาให้อาจารย์นิเทศ (แบบPSRU - CO-OP 07) 
**คะแนนการมีส่วนร่วมประเมินจากการเข้าร่วมปฐมนิเทศและการเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนองานทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย 

กระบวนการสหกิจของนักศึกษา 

ปฏิทินสหกิจศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ก าหนดปฏิทินไว้ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้  
ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระยะเวลาเตรียมความพร้อม 

2 มกราคม – พฤษภาคม กรกฏาคม – ธันวาคม 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ไม่สามารถลงทะเบียนในวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ 
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การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

เพ่ือเตรียมการหรือคัดกรองนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จึงควร
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 

1. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการถูกท าโทษทางวินัย 
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
4. สอบผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร 
5. ผ่านการอบรมเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในเงื่ อนไข

ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การสมัครและขั้นตอนปฏิบัติส าหรับนักศึกษา 

  เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
1. Resume (ภาษาอังกฤษ 1 ชุด, ภาษาไทย+ติดรูป 1 ชุด)  
2. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กองบริการการศึกษา) (ตน้ฉบบั 1 ชุด, ส าเนา 1 ชุด) 
3. ใบรายงานผลการศึกษา (กองบริการการศึกษา) (ต้นฉบับ 1 ชุด, ส าเนา 1 ชุด) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา (2 ชุด) 
5. ส าเนาบัตรประชาชน (2 ชุด) 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน (2 ชุด) 
7. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือนจากโรงพยาบาลรัฐบาล) (ต้นฉบับ 1 ชุด, ส าเนา 1 ชุด) 

 

4. รับหนังสือส่งตัว (วันปฐมนิเทศ)                                                                      
พร้อมกับส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ PSRU - CO-OP 04) 

4. น าส่งใบตอบรับการฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ (ก่อนไปสหกิจศึกษา 1 เดือน) 
(แบบ CO-OP 02 และ แบบ CO-OP 03) น าส่งนักวิชาการศึกษา 

3. รับเอกสารเพ่ือยื่นต่อสถานประกอบการ 
รับที่นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่จะแนบแบบตอบรับ (แบบ CO-OP 02) และแบบแจ้ง

รายละเอียดงาน (แบบ CO-OP 03) ให้กับสถานประกอบการ)* 
ส่งเอกสารด้วยตนเอง 

หรือทางไปรษณีย์ 

2. กรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบ PSRU - CO-OP 01)*  
แนบเอกสารประกอบ

ข้างต้น 
เสนอต่ออาจารย*์*     

และคณบดีฯ 
น าส่งนักวิชาการศึกษา                           

(ไม่รับเอกสารหากไม่ครบสมบูรณ์) 

1. ติดต่อสถานประกอบการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนลงทะเบียนในเทอมท่ีจะไปสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาเลือกสถานที่เอง จากนั้นแจ้ง อ.ที่ปรึกษา/อ.นิเทศสหกิจศึกษา 

ใช้เวลาประมาณ 3 วันท าการ 
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หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องส่งชุดของใบสมัครสหกจิศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจ 1 ภาคการศึกษา 
* แบบ PSRU-CO-OP 01, แบบ PSRU-CO-OP 02, แบบ PSRU-CO-OP 03 และ แบบ PSRU-CO-OP 04 
 (ผนวก ข) 
(สามารถ Download ได้ที่.......................................................................................................................................................................) 
** ให้นักศึกษาเสนอใบสมัครต่ออาจารย์เพื่อพิจารณาแยกตามสายงานได ้

การน าเสนอและส่งรายงานสหกิจศึกษา 

 การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาและการน าเสนองานนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ก าหนดการส่งมีดังต่อไปนี้ 

เอกสาร ก าหนดส่ง 
1. รายงานสหกิจศึกษา คร้ังที่ 1 (ฉบับร่าง) วันที่อาจารย์ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 

คร้ังที่ 2 (ฉบับร่าง) วันที่น าเสนองาน 
(มารับคืนเพื่อแก้ไขหลังจาก 1 สัปดาห์) 
คร้ังที่ 3 (ฉบับร่าง) ภายใน 1 สปัดาห์ หลังจากรับคืนแก้ไข 
(แก้ไขจนกว่าจะเสร็จสิ้นรายงานฉบับสมบูรณ์)  

2. สมุดบันทึกการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน และการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน (แบบ PSRU – CO-OP 09) 

วันที่น าเสนองาน 
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บทที่ 4 

การเขียนรายงานสหกิจและเกณฑ์การให้คะแนน 

การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นกิจกรรมบังคับ
ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือฝึกฝนทักษะในการสื่อสารของนักศึกษา 
เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ ในกรณีที่สถานประกอบการไม่
ต้องการรายงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตนเองสนใจและหยิบยกมารายงาน 
โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน หลังจากนั้นนักศึกษาต้องจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงาน
พอสังเขปตามแบบแจ้งเค้าโครงร่างรายงาน ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา
ก่อน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ อาจารย์ ทั้งหมดจ านวน 3 เล่ม โดย
บันทึกไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (Microsoft Word) และการน าเสนอ (Microsoft PowerPoint) ลง
บนแผ่นซีดีแนบกับปกหลังของรายงานฉบับสมบูรณ์ทุกเล่ม ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้ง 3 เล่ม 
ดังกล่าวจะเก็บไว้ที่ งานสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ 

หัวข้อและรูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  

เนื่องจากรายงานสหกิจศึกษานั้น เป็นรายงานทางวิชาการท่ีนักศึกษาต้องเขียนในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานที่ดีนั้น
จะต้องมีความถูกต้องชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะน าเสนอ ดังนั้น รูปแบบและหัวข้อ
ต่างๆ จะก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้  

1. ส่วนน า   
1.1. กิตติกรรมประกาศ  
1.2. บทคัดย่อภาษาไทย (เป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนที่ 2 คือส่วนเนื้อเรื่อง) 
1.3. สารบัญเรื่อง  
1.4. สารบัญตาราง 
1.5. สารบัญรูปภาพ 

2. ส่วนเนื้อเรื่อง ถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย  
2.1. บทน า  

2.1.1. ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ  
2.1.2. ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
2.1.3. พนักงานที่ปรึกษาและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา  
2.1.4. ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 

2.2. การทบทวนเอกสาร (ถ้าม)ี  
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2.3. ผลการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติในโครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการ
อธิบาย แสดงวิธีการค านวณหรือท่ีมาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ
และง่ายต่อการเข้าใจ หรือหากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือ
ปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน 

 

ตัวอย่างการเขียน 
งานที่ปฏิบัติ ปัญหาในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา 

1. การจัดเรียงสินค้า 1. ............. 
2. ............. 

1. ............. 
2. ............. 

2. .................... 1. ................................. 
2. ................................. 

1. ................................. 
2. ................................. 

 
2.4. สรุปผลการปฏิบัติงาน (รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์   

การวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลที่ได้รับ โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขหรือข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต  และเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

2.4.1. ความรู้และทักษะใหม่ที่ได้ 
2.4.2. การประยุกต์ใช้ในอนาคต 
2.4.3. ปัญหาส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 

 
2.5. โครงการ (นักศึกษาจะต้องเสนอโครงการ 1 โครงการเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่

สังเกตเห็นได้จากการท างาน) ยกตัวอย่าง เช่น ขั้นตอนการรับส่งสินค้า (เกิดจากปัญหาในการท างาน
ทีก่ารจัดเรียงสินค้าเดิมๆ ทุกวัน จึงท าเพ่ือให้ข้อมูลพื้นฐานแกส่ถานประกอบการ), Website (เกิดจาก
ปัญหาข้อมูลองค์กรไม่ครบถ้วน หรือขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม), 
โปรแกรมทัวร์ (เกิดจากปัญหาที่พบว่าการไปทัวร์ของนักท่องเที่ยวเกิดปัญหาติดขัดบางประการ ท าให้
ต้องปรับโปรแกรม), โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงาน หรือกระบวนการพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ: ในส่วนของเนื้อเรื่อง อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานประกอบการ  

2.5.1. หลักการและเหตุผล  
2.5.2. วัตถุประสงค์  
2.5.3. กลุ่มเป้าหมาย  
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2.5.4. วิธีการศึกษา/ด าเนินงาน  
2.5.5. งบประมาณ  
2.5.6. วิธีการประเมินผล  
2.5.7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
2.5.8. ผลการด าเนินโครงการ (ถ้ามี) 
2.5.9. สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย จะเป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้รายงานฯมีความสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 

3.1 บรรณานุกรม (เป็นส่วนที่บรรจุรายการเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ใน รายงานฯ ดังนั้น) 
3.2 ภาคผนวก (เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น แบบสอบถาม ตารางบันทึก

ข้อมูล วิธีการค านวณสูตร ภาพแสดงเครื่องมือ แบบฟอร์ม เป็นต้น แต่ควรแยกให้เป็นหมวดหมู่) เช่น 
3.2.1 ภาคผนวก ก เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
3.2.2 ภาคผนวก ข ประมวลภาพสหกิจศึกษา 

หมายเหตุ : การจะมีภาคผนวกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม 

รูปแบบการจัดท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา  

เพ่ือให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษามีรูปแบบ และเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน จึงได้ก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานฯ ดังต่อไปนี้  

1. ปกรายงานสีเขียวมัน กระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (เข้าเล่มแบบสันกาว) 
2. จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด 80 แกรม 
3. เนื้อหาทั่วไปพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point  
4. การเว้นระยะขอบกระดาษ ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และด้านบน 1.25 นิ้ว  ด้านขวาและด้านล่าง 

1 นิ้ว ระยะห่างจากขอบกระดาษถึงเลขหน้า 0.8 นิ้ว  
หมายเหตุ : ดูตัวอย่างการจัดท ารูปเล่มในภาคผนวก ค  
(สามารถ Download ได้ที่ ………………………………………………………….………………………………………………..) 

 

 

  
 

 
  

http://www.tourism.mju.ac.th/sahakit.php
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ภาคผนวก ก รายชื่อสถานที่สหกิจศึกษาที่ผ่านมา 
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สถานที่สหกิจศึกษาที่ผ่านมา 

1. บริษัท วงษ์พาณิชย์ จ ากัด 
2. บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
3. บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ จ ากัด 
4. บริษัท เอ็กโซติค ฟูดส์ จ ากัด 
5. บ.เครื่องจักรกลเกษตรไทย จ ากัด 
6. บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 
7. บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
8. หจก.จงเจริญขนส่ง 
9. บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด 
10. บริษัท เวิล์ดเทค อิเล็คทรอนิค จ ากัด 
11. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
12. บริษัท แพร่ธ ารงวิทย์ จ ากัด 
13. บริษัท สมชายทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จ ากัด 
14. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
15. บริษัท CPF (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
16. บริษัท พี.อี. เทคนิค จ ากัด 
17. ศูนย์เทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  
18. บริษัท ข้าว ซีพี จ ากัด (โรงสีก าแพงเพชร) 
19. บริษัท คาทูน นาทีเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท ทีเอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด 
21. บริษัท ไทยแอโรว์ จ ากัด 
22. บริษัท แสงชัย พรีซิชั่น จ ากัด 
23. บริษัท ทีบีเอสซี โลจิสติกส์ 
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