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คำนำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ
รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลัก จริย ธรรมทางวิชาการ และ
หลั ก การ ให้ก ารศึก ษาแก่ ป ระชาชน ดั งนั้นในการมุ่งเน้น พัฒ นาคุณ ภาพบัณ ฑิ ตให้มี ศัก ยภาพทั้งด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยการ
นาสหกิ จศึก ษา (Cooperative Education) ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาที่ ผสมผสานการเรีย นรู้ในห้ องเรีย นเข้ากั บ
การปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสิตนักศึกษานาความรู้ด้านวิช าการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถ
ฝึกทักษะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
คู่มอื การดาเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเล่มนี้ จัดทาขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ค ณะและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒได้ ใ ช้ เป็ น แนวทางในการ
ดาเนินงานสหกิจศึก ษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคม
สหกิ จ ศึ ก ษาไทยก าหนด รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและการพั ฒ นา ตลอดจนการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกัน โดยได้นาเสนอรายละเอียดในเรื่อง
แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ตลอดจนเอกสารประกอบที่ใช้ในการดาเนินการสหกิจศึกษา ซึ่งหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาในการ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป
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บทที่ 1 ควำมสำคัญของสหกิจศึกษา
1.1 ควำมเป็นมำของสหกิจศึกษำ
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาเริ่มต้นพัฒนาขึ้นในประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452 เรียกว่า ระบบการศึก ษาแบบสหกิจศึกษา
(Cooperative Education) สาหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ระบบนี้
ก้ าวหน้ามากเนื่อ งจากได้ รับ การสนั บ สนุ น ด้ านงบประมาณจากรัฐ บาลและความร่ ว มมื อจากสถาน
ประกอบการ ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั่วโลกจานวนร้อยละ 33 นาระบบสหกิจศึกษามาใช้และพัฒนา
ไปจนถึงระดับที่มกี ารแลกเปลี่ยนนิสติ นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
สหกิจศึกษาได้แผ่ขยายสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสถานศึก ษาได้นาสหกิ จศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูป แบบ
โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายของอังกฤษซึ่งมีการจัดรูปแบบการศึกษาแบบประเทศในแถ บ
ตะวั น ตก เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ฮ่ อ งกงโปลี เทคนิ ค (Hong Kong Polytechnic University) มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร์ ต่อมาสหกิจศึกษาได้แพร่ขยาย
สู่ประเทศจีนและประเทศไทย โดยสาหรับประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นบุคคล
แรกที่นาสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย
ท่านนิยามคาว่า “สหกิจศึกษา” หมายถึง “การศึกษาที่ทาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ดี”
1.2 หลักกำรและเหตุผล
สหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น การเรีย นการสอนที่ เน้ น การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการอย่ า ง
มีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสติ ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
งานที่นิสิตปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานจริงเป็นหลัก
หรือ Work-based Learning เน้นให้นิสติ ได้ทาโครงงานพิเศษ (Project) ที่มปี ระโยชน์ตอ่ สถานประกอบการ
เช่น การปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทางาน ทาให้นิสิตสามารถ
เรีย นรู้ป ระสบการณ์ จากการท างาน และมีคุณ ภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
ซึ่งนาวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ส่ง ผลให้
นิสิตเป็น บัณ ฑิ ตที่ มีคุ ณ ภาพและเป็นที่ ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ท าให้สถานศึก ษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งสถานประกอบการก็จะได้นิสิตร่วมปฏิบัติงานเต็ม
เวลาอีกด้วย
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1.3 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษำ
1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบใน
วิชาชีพ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และการใช้ความชานาญและประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการให้
การศึกษาแก่นสิ ิต
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
1.4 ลักษณะงำนสหกิจศึกษำ
1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ
2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ
3. ทางานเต็มเวลา (Full Time)
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
5. มีคา่ ตอบแทนตามสมควร หรือตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ หรืออาจจ่ายใน
รูปแบบของสวัสดิการตามสถานประกอบการกาหนด เช่น การจัดที่พักและอาหารใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน
1.5 ประโยชน์ของสหกิจศึกษำ
ประโยชน์ที่นสิ ิตจะได้รับ
1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
2. เกิดการเรียนรู้เข้าใจระบบงานมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาตนเอง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
มีความรับ ผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้ น ซึ่งเป็นคุณ สมบัติที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการ
3. ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น
จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
4. มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ
5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skills)
6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
7. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาชีพเดียวกัน
8. ได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
9. สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มศี ักยภาพในการทางานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนอ
งานก่อนสาเร็จการศึกษา
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ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผูบ้ ริหาร สถานประกอบการ และคณาจารย์ของทาง
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดไป
2. เป็นวิธีการหนึ่งในการสรรหาพนักงานประจาที่มคี วามรู้ความสามารถตรงกับตาแหน่งงาน
โดยอาจลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้
3. พนักงานประจาจะมีเวลามากขึ้นที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่อ่นื ที่มีความยากและซับซ้อน
ยิ่งขึ้น
4. ลดการจ้างงานและค่าตอบแทนลดลง โดยให้นสิ ิตสหกิจศึกษาซึ่งมีความรูด้ ้านวิชาการ
เพียงพอระดับหนึ่งเข้าปฏิบัติงานทดแทนพนักงานที่ขาดไป หรือเป็นผู้ช่วยพนักงานและให้ค่าตอบแทนที่
พอเหมาะกับลักษณะงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการนัน้ ๆ
5. มีนิสติ ที่มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในระยะเวลาที่ยาวขึน้ กว่าการฝึกงานปกติ
6. คณาจารย์กับนิสติ จะได้มสี ่วนช่วยในการแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการลด
ภาระภายในองค์กร
7. การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เกิด
ความทันสมัย และทันต่อพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสถานประกอบการ
8. สถานประกอบการเป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการให้ความร่วมมือด้านงานวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย
9. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับสถานประกอบการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. ได้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อนามาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. คณาจารย์ได้รับประสบการณ์วชิ าชีพเพิ่มเติม จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
4. ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานมากยิ่งขึน้
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บทที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรสหกิจศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตระหนักถึงความสาคัญของสหกิจศึกษา จึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้
บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อมมีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อพัฒนา
อุ ด มศึ ก ษา และองค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สหกิ จ ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์หรือแนวทางส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น กลไกในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานประกอบการและ
มหาวิท ยาลั ย อย่างต่อเนื่ องตลอดไป โดยวิธีก ารของสหกิจศึก ษาจะเน้นที่ค วามร่วมมือจากทุก ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด นิสิตสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
ลักษณะพนัก งานชั่วคราว โดยลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นประสบการณ์ ที่นิสิตไม่
สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นิสิตจะได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ
การวิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารจั ด เตรี ย มและน าเสนอรายงานวิ ช าการจาก
ประสบการณ์การทางานจริงของตนเองที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน
รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพที่ชัดเจนขึน้
2.1 หลักสูตรสหกิจศึกษำ
การกาหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1) เป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาหรับนิสิตตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปในกรณีที่เป็นหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปในกรณีที่เป็นหลักสูตร
5 ปี และชั้นปีที่ 5 ขึ้นไปในกรณีที่เป็นหลักสูตร 6 ปี
2) จานวนหน่วยกิตของรายวิชาต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจต้องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยหลักสูตร
ควรจัด ภาคการศึก ษาสหกิ จศึก ษาไว้อย่างน้อย 1 ภาคการศึก ษาตามที่หลัก สูตรก าหนด และให้นิสิต
กลับ มาลงทะเบีย นเรียนที่มหาวิท ยาลัยอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึก ษาก่อนจบการศึก ษา หากนิสิตใช้
ระยะเวลาการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักสูตรที่วางไว้ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณบดี (ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
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4) ในกรณี ที่ ก าหนดให้ เป็ น รายวิ ช าเลื อ ก หลั ก สู ต รต้ อ งก าหนดให้ นิ สิ ต ที่ ไม่ ได้ เลื อ ก
รายวิชาสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่หลักสูตรกาหนด เพื่อทดแทนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา
5) หลั ก สู ต รอาจก าหนดให้ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น แบบนั บ
หน่วยกิ ต (Credit) หรือไม่นับ หน่ว ยกิ ต (Audit) ก็ ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามกรอบโครงสร้างหลัก สู ตรนั้น ๆ
ยกเว้นหลักสูตรบางสาขาวิชาที่ได้กาหนดให้นิสิตได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ นั้ น ๆ ในหลั ก สู ต รแล้ ว ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และศึกษาศาสตรบัณฑิต อาจไม่จาเป็นต้องมีรายวิชาสหกิจศึกษา
2.2 หน่วยงำนและบุคลำกรที่รับผิดชอบสหกิจศึกษำ
ส่ วนส่ งเสริ ม และบริ ก ารการศึ ก ษา ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบประสานงานระหว่ า งคณะและ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบสหกิ จ ศึ ก ษาให้ มี ค วามเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ ป ระสานงานกั บ ผู้บ ริห าร ผู้นิเทศงานและพนัก งานอื่ นๆ ภายในสถานประกอบการ รวมทั้ ง
ประสานงานกับผูป้ ฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2.2.1 ระดับมหาวิทยาลัย
1) กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) สารวจสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเสนอต่อผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย
3) ดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
4) ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้กับนิสติ และทาความเข้าใจกับสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับหลักการ และวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
5) ประสานงานในการจัดหาและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษาอื่น
6) ติดต่อสถานประกอบการหาตาแหน่งงานให้กับนิสิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
7) ปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา
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2.2.2 ระดับคณะ
1) ประชาสัมพันธ์ให้นสิ ิตเข้าร่วมโครงการ และรับสมัครนิสติ สหกิจศึกษา
2) ประสานงานกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนิสิต
3) นิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา
4) สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา และให้คาแนะนาเสนอผล
รายงานการปฏิบัติงาน
5) รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของนิสิตพร้อมแบบประเมินผลนิสิตจากสถาน
ประกอบการ
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บทที่ 3 บทบาทและหน้ าที่ของนิสิต
อาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ
3.1 บทบำทและหน้ำที่ของนิสิตสหกิจศึกษำ
3.1.1 คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษำ
นิสติ ที่มีสทิ ธิ์สมัครเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนทาการ
สมัครงานสหกิจศึกษา
2) ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่ภาควิชา/สาขาวิชากาหนด
3) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา ในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
4) ไม่เคยต้องโทษวินัยนิสติ ตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึน้ ไป เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากภาควิชา/สาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผูป้ กครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
5) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
6) ผ่านการอบรมและได้ใบรับรองการเตรียมสหกิจศึกษา
3.1.2 ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตสหกิจศึกษำ
1) นิ สิต สหกิ จศึ ก ษาจะต้ องรับ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสหกิ จศึ ก ษา เช่น ค่ า
เดินทางและที่พั ก เว้นแต่ค ณะหรือมหาวิท ยาลัยจะมีระบบหรือกลไกสนับ สนุนค่าใช้จ่ายสาหรับ นิสิต
แล้วแต่กรณี
2) นิสิตจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่กาหนดเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว
ของสถานประกอบการนั้นๆ ในตาแหน่งที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับ
ความรูแ้ ละความสามารถของนิสติ
3) ระหว่างปฏิบัติงานนิสติ จะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเคร่งครัด
4) นิสิตมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับการกาหนดไว้ชัดเจน โดยงานนั้นคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ให้ความเห็นชอบว่าเป็นงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของนิสิต
5) นิสติ จะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการกาหนด
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3.1.3 กำรยกเลิกหรือขอเลื่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษำ
1) นิสติ จะขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาได้เมื่อมีเหตุจาเป็น โดยยื่นคา
ร้องต่อคณบดี ทั้งนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร) ก่อนการประกาศผลการรับสมัครงาน
2) เมื่อประกาศผลการรับสมัครงานแล้ว นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการตามกาหนดเวลาที่ประกาศ นิสิตจะขอยกเลิกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติสห
กิจศึกษาไม่ได้
3) การยกเลิกการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหลังประกาศผลการรับสมัครงานไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลประกอบการพิ จารณาโดยความเห็ น ชอบของคณบดี (ผ่ านการพิ จารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร) นิสิตจะได้รับผลการประเมินวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.1.4 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำสหกิจศึกษำซ้ำ
นิสิตที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร “U” หรือ “E” ในรายวิชาสหกิจศึก ษา
หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้าอีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอคณบดี อนุมัตใิ ห้ลงทะเบียนซ้าได้
3.1.5 กำรพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตสหกิจศึกษำ
นิสติ สหกิจศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนิสติ สหกิจศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้
1) เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดและได้รบั การประเมินผลในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา
2) เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาให้ลาออก
จากการเป็นนิสติ สหกิจศึกษา
3) เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสติ
3.1.6 กำรเรียกตัวนิสิตกลับจำกสถำนประกอบกำรก่อนกำหนดและนับเวลำปฏิบัติงำน
1) การเรีย กตั ว นิ สิ ต สหกิ จศึ ก ษากลั บ จากสถานประกอบการก่ อ นสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
ปฏิ บั ติ งานสามารถกระท าได้ โดยความเห็ น ชอบของคณบดี (ผ่ านการพิ จารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร) ในประเด็นต่อไปนี้
1.1) นิสิต กระท าความผิดหรือ ร่วมกระท าความผิ ดที่ สามารถพิ สู จน์ได้ โดยการ
กระทานัน้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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1.2) สถานประกอบการแจ้ งความประสงค์ ให้ นิสิ ตยุ ติก ารปฏิ บั ติงาน โดยชี้แจง
เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนีใ้ ห้อาจารย์นิสิตพิจารณาถึงสาเหตุของการส่งตัวกลับก่อนเสนอคณบดี
ให้ความเห็นชอบ
1.3) นิสิตได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตราย ทั้งทางร่างกายและ/หรือจิตใจ
1.4) มีเหตุผลจาเป็นอื่นๆ ที่คณบดีเห็นชอบให้นิสิตกลับจากสถานประกอบการก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด
2) การนับเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานใหม่โดยไม่ได้
มี ส าเหตุ ม าจากความบกพร่ อ งของนิ สิ ต ระยะเวลาปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาให้ นั บ ต่ อ เนื่ อ งจากสถาน
ประกอบการก่อนหน้า และให้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการใหม่
3) นิสิ ตที่ถู กเรียกตัวกลั บหรือถูก ส่งตัวกลับจากสถานประกอบการก่อนระยะเวลาที่
กาหนดอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของนิสิตจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในระดับ
คะแนน “U” หรือ “E”
3.2 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์นเิ ทศสหกิจศึกษำ
3.2.1 คุณสมบัติและหน้ำที่ของคณำจำรย์นิเทศ
1) มีประสบการณ์การสอน ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2) เป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นสิ ิตสหกิจศึกษาสังกัด
3) ออกนิเทศนิสิต ณ สถานประกอบการ
4) ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพ
5) พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ
6) ให้คาแนะนานิสติ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุกๆ ด้าน
7) พิจารณาให้ความเห็นกรณีนสิ ิตขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเป็น
นิสติ สหกิจศึกษา
8) พิจารณาร่วมกับคณบดีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาให้ความ
เห็นชอบในการให้นิสติ สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิน้ สุดการปฏิบัติงาน
9) ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุกๆ ด้าน
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3.3 บทบำทและหน้ำที่ของสถำนประกอบกำร
3.3.1 ฝ่ำยบุคคล หรือฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
การปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะฝ่าย
บุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และพนักงานที่ปรึกษา (Job Advisor) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานประกอบการให้ดูแลกากับนิสติ ในระหว่างการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ประสานงานการรับนิสิตเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
2) แนะนาและอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา แก่ผู้บริหารสถานประกอบการ
บุคลากร และพนักงานที่ปรึกษาของนิสิต
3) ให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต ในหัวข้อต่อไปนี้
3.1) ด้านระเบียบวินัย ให้นิสิตปฏิบัติตนตามระเบี ยบการบริหารงานบุคคลของ
สถานประกอบการนั้นๆ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว เช่น กาหนดเวลาการทางาน การลางาน การแต่งกาย
ฯลฯ
3.2) การปฐมนิเทศ ในช่วงสัป ดาห์แรกของการปฏิบัติงาน เป็นช่วงที่นิสิตต้อง
เรีย นรู้ที่ จ ะต้ อ งปรับ ตั ว ในหลายๆ ด้ าน จึ งต้ อ งให้ ค วามรู้แ ก่ นิ สิ ต เกี่ ย วกั บ โครงสร้างการบริห ารงาน
วัฒ นธรรมขององค์ก ร ลั ก ษณะงาน การติด ต่อประสานงาน การรัก ษาความปลอดภั ยในการท างาน
ตลอดจนให้ความรูเ้ กี่ยวกับสถานประกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 พนักงำนที่ปรึกษำ (Job Advisor)
พนักงานที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ สถานประกอบการมอบหมายให้
ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน และการปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงานของนิสิต ดังนั้นพนักงาน
ที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มคี วามสาคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของนิสิตสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีหน้าที่ดังนี้
1) ให้ ชี้ แจงรายละเอี ย ดงาน (Job Description) และแผนการปฏิ บั ติ งาน (Co-op Work
plan) ก าหนดตาแหน่งงาน ขอบข่ายงานของนิสิต โดยจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนิสิต ใน
สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน หรืออาจกาหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์แก่นสิ ิต
2) การให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการท างาน และการแก้ปัญ หาจากประสบการณ์ ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งให้ความร่วมมือการประสานงานกับอาจารย์นเิ ทศ
3) แนะนาการจัดทารายงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Report) โดยนิสิตต้อง
จัดทารายงานสหกิจศึกษา เสนอต่อสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย โดยหัวข้อรายงานจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยรายงานอาจประกอบด้วย
เนือ้ หา ที่สถานประกอบการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป หรืออาจมีลักษณะ ดังนี้
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3.1) โครงงาน (Project) นิสติ จะต้องทารายงานในหัวข้อของโครงการดังกล่าว
3.2) งานประจา (Routine) นิ สิ ต จะต้ อ งรายงานวิธี แ ละขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน
ประจาที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วน
3.3) รายงานหัว ข้อพิ เศษ (Special Assignment) เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการ
สนใจ มอบหมายให้นิสิตค้นคว้า สรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ และรวบรวมทาเป็นเล่มเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ซึ่งหัวข้อดังกล่าวอาจไม่สัมพันธ์กับงานประจาของนิสิตก็ได้ นิสิตจะต้องทารายงานหัวข้อพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย
3.4) เตรียมข้อมูลสาหรับการนิเทศนิสิตระหว่างการปฏิบัติงานของนิสิต อาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะขอนัด พนักงานที่ปรึกษาเพื่อเข้านิเทศนิสิต ณ สถานประกอบการ โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
3.4.1) การดาเนินการของโครงการสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร
3.4.2) ลักษณะงานที่มอบหมายให้นสิ ิตปฏิบัติ
3.4.3) แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3.4.4) หัวข้อรายงานหกิจศึกษา และความก้าวหน้า
3.4.5) การพัฒนาตนเองของนิสติ
3.4.6) ผลการปฏิบัติงานนิสติ และความประพฤติ
3.4.7) ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนิสิต
3.3.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนิสิตสหกิจศึกษำ
1) นิสิตทารายงานความก้าวหน้าของรายงานต่อพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาต้ อ งตรวจสอบแก้ ไ ขรายงานให้ นิ สิ ต ประเมิ น ผลเนื้ อ หา และการเขี ย นรายงาน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
2) แจ้ งการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ ก ษา โดยอาจจะแจ้ งโดยมอบผลการ
ประเมินให้นสิ ิตนาส่ง หรือจัดส่งให้กองบริการการศึกษาทราบโดยตรงต่อไป
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บทที่ 4 กระบวนการและขัน้ ตอนสหกิจศึกษา
4.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ สำหรับนิสิต
4.1.1 กำรพิจำรณำคุณสมบัตินิสิตสหกิจศึกษำ
การลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา นิสิตต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น โดย
นิสิตต้องกรอกข้อมูลในแบบพิจารณาคุณสมบัติ นิสิตสหกิจศึกษา (สก.01) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
ประจาภาควิชา ตามกาหนดการที่กาหนดโดยจะแจ้งให้ท ราบล่วงหน้าในแต่ละภาคการศึกษา จากนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติขั้นต้น และหัวหน้าภาควิชาจะเป็นผู้พิจารณา
คุณสมบัตินสิ ิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.1.2 กำรเลือกสมัครงำนและกำรจับคู่ (Matching)
นิสิตสหกิจศึกษาสามารถสมัครงานได้ตามงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
ซึ่งคณะ/สถาบัน/สานัก จะท าการประชาสัมพันธ์ง านที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ป รึก ษาสหกิจ
ศึกษาของสาขาวิชาแล้วให้นิสิตทราบ เพื่อให้นิสิตได้ดาเนินการสมัครงานโดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร
งานสหกิจศึกษา (สก.03) และส่งใบสมัครให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาภาควิชา นิสิตสามารถติดตาม
ผลการพิจารณาคัดเลือกได้ที่เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาภาควิชา
4.1.3 กำรคัดเลือกนักศึกษำโดยสถำนประกอบกำร และกำรแจ้งผล
งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะนาใบสมัครงานสหกิจศึกษา
(สก.03) ของนิสติ เสนอต่อสถานประกอบการ เพื่อทาการคัดเลือกนิสิตไปปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากใบ
สมัครอย่างเดียวหรืออาจจะมีการสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนิสิตส่งใบสมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบ
ประกาศการสั มภาษณ์ งานเป็น ระยะๆ หลั งจากนั้น สถานประกอบการจะส่งผลการคั ด เลือ กนิ สิต ให้
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาภาควิชาทราบ โดยจะระบุลาดับการคัดเลือกนิสิต เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะ
นาผลการคัด เลือกนิสิตของสถานประกอบการ และลาดับความต้องการของนิสิตมาประกาศให้นิสิต
ทราบ ในกรณี ที่นิสิตไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึก ษาประจา
ภาควิชาโดยด่วน เพื่อจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็วที่สุด
4.1.4 กำรเตรียมควำมพร้อมนิสิต
มหาวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยจะจัด
ขึน้ ในช่วงเปิดภาคฤดูร้อนของการศึกษาภาคปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไป
ปฏิ บั ติ ง าน โดยมี หั ว ข้ อ ที่ จ ะอบรมตามตำรำงที่ 1 และเพื่ อ ให้ ท ราบระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของสถาน
ประกอบการ พร้อมชี้แจงบทลงโทษในกรณีที่นิสิตทาผิดให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารสหกิจศึกษา
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4.1.5 กำรปฏิบัติงำน ณ สถำนประกอบกำร
นิสติ ต้องเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่กาหนด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
ประจาภาควิชาจะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า โดยนักศึกษาต้องไปรายงานตัวใน
หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในวันแรกที่ไปปฏิบัติงาน
หากนิสิตต้องเข้าปฏิบัติงานก่อนกาหนด หรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างเดินทางทาให้ไม่สามารถเดินทาง
ไปถึงได้ตามกาหนดเวลา โปรดแจ้งให้สถานประกอบการทราบโดยด่วน
เมื่อนิสิตออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ นิสติ จะมีพนักงานที่ปรึกษาที่ทาหน้าที่
เป็นผู้นเิ ทศงานคอยให้การดูแล และชี้แนะนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้
ความเคารพผูน้ เิ ทศงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดใี นระหว่างปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
4.1.6 กิจกรรมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย นิสิตต้องจัดเอกสารที่จาเป็นให้กับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาภาควิชา หรืออาจารย์นเิ ทศ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
1. ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นิสิตจะต้องส่งแบบยืนยันการตอบรับ
นิสติ สหกิจศึกษา (สก.05) และแบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน (สก.06)
2. ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานนิสิตจะต้องส่ง แบบแจ้งโครงร่างรายงาน
การปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก.07)
3. นิสติ ต้องส่งรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน
เสร็จสิน้ การปฏิบัติงาน และจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนาให้เสร็จเรียบร้อย และนิสติ ต้องส่ง
แบบขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและรายงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทันทีที่
กลับมาจากสถานประกอบการ
4.1.7 หลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน ณ สถำนประกอบกำร
นิสติ ต้องจัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลนิสติ สหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา
และแบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทันทีที่กลับมาจาก
สถานประกอบการ
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษาสาหรับนิสิต
สก.01 – แบบพิจารณาคุณสมบัติ
นิสิตสหกิจศึกษา

สก.03 - ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
สก.04 - แบบคาร้ องขอหนังสือ
สหกิจศึกษา

นิสิตยื่นแบบฟอร์มสมัคร
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

ติดตามผลการพิจารณาการคัดเลือกนิสิต
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

ไม่ได้รับคัดเลือก

ได้รับคัดเลือก

ประสานภาควิชา เพื่อดาเนินการต่อไป

การสมัครงานสหกิจศึกษา
(เลือกสถานประกอบการ ตาแหน่งงาน)

ติดตามผลการพิจารณาคัดเลือก

ไม่ได้รับคัดเลือก

ได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สก.06 – แบบแจ้งรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน
สก.07 – แบบแจ้งโครงร่างรายงาน
การปฏิบัติงานและแผนปฏิบตั ิ
งานสหกิจศึกษา

สก.09 แบบประเมินผลนิสติ สหกิจ
ศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา
สก.11 แบบประเมินรายงานนิสิต
สหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา

จัดเตรียมเอกสารให้สถานประกอบการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
เป็นเวลา 16 สัปดาห์
จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หลังเสร็จสิ้นสหกิจศึกษา
การจัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัย
เช่น นาเสนอรายงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ
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ตำรำงที่ 1: โครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมนิสิตก่อนไปฝึกงำน/สหกิจศึกษำ
ลำดับที่

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวนชั่วโมง
(ชม.)
2

1

สร้างแรงบันดาลใจในการทางาน

2

เรียนรูแ้ นวคิดและหลักการสหกิจศึกษา

1

3

เลือกงานอย่างไรให้เหมาะกับตนเอง พร้อม
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และพัฒนา
บุคลิกภาพอย่างไรในสังคมการทางาน

3

4

การเขียนจดหมายสมัครงานและ Resume

4

5

ปรับตัวเข้ากับองค์กรและเรียนรูร้ ะบบบริหาร
คุณภาพ
ทางานอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อน

2

7

ทักษะการทางาน "Team Work" เพื่อ
ความสาเร็จ

3

8

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน

3

9

เทคนิคการนาเสนอแบบมืออาชีพ

3

10

เทคนิคการใช้ Ms. Excel ขั้นสูง

3

11

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทางาน

4

6

2

เนื้อหำกำรสอน
- ชีวิตและการใช้ชีวิต
- แรงบันดาลใจในการทางาน
- แนวคิดและหลักการของสหกิจศึกษา
- กระบวนการ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระบบสห
กิจศึกษา
- การเลือกสถานประกอบการ ตาแหน่งงาน
- เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์
- มารยาทและการพัฒนาบุคลิกภาพ
- ทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ เช่น มารยาท
ในการรับโทรศัพท์ การปฏิบัติตนในสานักงาน
- การเขียนจดหมายสมัครงาน
- กรอกใบสมัครงาน
- การเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ
- วัฒนธรรมขององค์กร
- ระบบบริหารคุณภาพงานในสถานประกอบการ
- ข้อปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน
- ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- บุคลิกภาพ
- การนาทีม
- การจูงใจ
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทางาน
- การใช้อุปกรณ์สานักงาน
- ระบบเอกสาร
- แนวความคิดเรื่องการนาเสนอ
- การคัดเลือกสื่อ
- เทคนิคการนาเสนอ (Presentation)
- โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel เน้นการใช้สูตร
คานวณ
- การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน เช่น การรับ
โทรศัพท์ การส่ง e-mail การเขียนรายงานสั้นๆ

โครงการอบรม จานวน 30 ชั่วโมง
การจัดอบรม: ช่วงเวลาปิดเทอมภาคปลาย นิสิตต้องมีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่นอ้ ยกว่า 80% และมีการทดสอบ
วัดผล หลังผ่านการเข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดนิสติ จะได้รับใบรับรอง
หมายเหตุ : หัวข้อการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
18

4.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ สำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ / อำจำรย์นิเทศงำน
4.2.1 ก่อนกำรสหกิจศึกษำ
- ประชาสัมพันธ์กาหนดการและสถานประกอบการที่เปิดรับสมัครสหกิจศึกษา
- ให้คาปรึกษานิสติ ในการเลือกสมัคร
- พิจารณาคัดเลือกนิสติ ที่สมัครเข้าสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
- แจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์นเิ ทศงานให้นสิ ิตทราบ
4.2.2 ระหว่ำงสหกิจศึกษำ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนิสิต และออกนิเทศนิสิต ณ สถาน
ประกอบการ
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
จัดให้มกี ารนิเทศงานโดยอาจารย์นเิ ทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อการปฏิบัติงาน 8
สัปดาห์ ระหว่างที่นิสติ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา ดังนี้
- เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสหกิจศึกษา
- เพื่อช่วยเหลือนิสิตในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานทั้ง
ปัญหาด้านวิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนิสิตในสภาวะการทางานจริง
- เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของ
นิสติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกันกับสถาน
ประกอบการ
- เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
- ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดอาจารย์นเิ ทศงานสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของนิสิตแต่ละราย และกาหนดแผนการนิเทศโดยภาควิชา/สาขาวิชา
แจ้งผลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาภาควิชาทราบ เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาภาควิชาหรือประจาคณะประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อนัดหมายการเข้าไปนิเทศงานของอาจารย์นเิ ทศ และเตรียมข้อมูล
ประกอบการนิเทศงาน
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- อาจารย์นเิ ทศศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับนิสติ สหกิจศึกษา และงานที่ปฏิบัติของ
นิสติ
- อาจารย์นเิ ทศต้องกรอกแบบขออนุญาตการออกนิเทศนิสติ สหกิจศึกษา (สก.08)
เสนอต่อคณบดีประจาคณะก่อนออกนิเทศสหกิจศึกษา
- อาจารย์นเิ ทศเดินทางไปนิเทศงานตามกาหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศ
งาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงาน และหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย
โดยอาจารย์นเิ ทศต้องจัดทาแบบประเมินรายงานนิสติ สหกิจศึกษา หลังการนิเทศ
งาน
4.2.3 หลังสหกิจศึกษำ
หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตจะมีการจัดประชุมนาเสนอความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานของนิสิต และอาจารย์นเิ ทศประเมินรายงานนิสิตในแบบประเมินรายงานนิสติ สหกิจศึกษา
โดยอาจารย์นเิ ทศ ร่วมกับสถานประกอบการ แจ้งผลการประเมินให้นสิ ิตทราบ พร้อมทั้งให้คาแนะนา
นิสติ ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป
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ขั้นตอนสหกิจศึกษำสำหรับอำจำรย์ท่ปี รึกษำ/ อำจำรย์นิเทศงำน
ก่อนสหกิจศึกษำ
แจ้งกาหนดการให้นสิ ิตสมัครเข้าสหกิจศึกษา
ศึกษา
ให้คาปรึกษานิสติ ในการเลือก/สมัครงาน/
จัดหาสถานประกอบการ

พิจารณาคัดเลือกนิสิตทีส่ มัครเข้าสหกิจศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ระหว่ำงสหกิจศึกษำ
ติดตามความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงานของนิสติ

นิเทศนิสติ ณ สถานประกอบการ

สก.08 - แบบขออนุญาต
การออกนิเทศสหกิจศึกษา

เข้าร่วมการประชุมนาเสนอความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของนิสิต ณ สถานประกอบการ

แจ้ งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาให้ นิสติ ทราบ

ชี ้แจงให้ นิสติ ทราบถึงความสาคัญ และการเข้ า
กิจกรรมการเตรี ยมความพร้ อมก่อนออก
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

หลังสหกิจศึกษำ
แจ้ งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิเทศงานให้ นิสติ ทราบ
ก่อนจะออกไปปฏิบตั ิงานจริง

สก.10 แบบประเมินรายงาน
นิสิตสหกิจศึกษา โดยอาจารย์
นิเทศ

เข้าร่วมการประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของนิสิต

ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานิสิตร่วมกับ
สถานประกอบการ

แจ้ งผลการประเมินให้ นิสติ ทราบ
ให้คาแนะนานิสติ ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
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4.3 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ สำหรับสถำนประกอบกำร
4.3.1 ก่อนกำรสหกิจศึกษำ
สถานประกอบการแจ้งตาแหน่ง อัตรา สวัสดิการ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยทราบ โดยกรอบแบบเสนองานสหกิจศึกษา (สก.02) พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นิสิต สหกิจศึกษาและแจ้งผลต่อทางเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อแจ้งให้นิสิตทราบ
ต่อไป
4.3.2 ระหว่ำงสหกิจศึกษำ
สถานประกอบการแจ้งรายละเอีย ดของงาน และพนัก งานที่ป รึกษานิสิตสหกิจศึก ษา
ให้กั บ ทางมหาวิท ยาลั ยทราบ โดยกรอกแบบยืนยั นการตอบรับ นิสิ ตสหกิจศึก ษา (สก.05), แบบแจ้ง
รายละเอียดการปฏิบัติงาน (สก.06) และแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา (สก.07)
4.3.3 หลังสหกิจศึกษำ
พนัก งานที่ ป รึก ษาร่วมประเมินผลนิ สิต โดยกรอกแบบประเมิน ผลนิสิตสหกิจศึก ษา
โดยพนักงานที่ปรึกษา และแบบประเมินรายงานนิสติ สหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา
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ขั้นตอนสหกิจศึกษำสำหรับสถำนประกอบกำร
แจ้ งตาแหน่ง อัตรา สวัสดิการ
สก.02 - แบบเสนองานสหกิจศึกษา

และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ กบั ทางมหาวิทยาลัยทราบ

ตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัตขิ องนิสติ
สหกิจศึกษา

ส่งแบบตอบรับผลการคัดเลือกรับนิสติ

สก.05 – แบบยืนยันการตอบรับ
นิสิตสหกิจศึกษา

เข้ าปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

ขันตอนการสั
้
มภาษณ์นิสติ สหกิจศึกษา

ไม่สมั ภาษณ์

สัมภาษณ์
สัมภาษณ์ตามวัน เวลา
ที่สถานประกอบการกาหนด
แจ้ งผลการสัมภาษณ์นสิ ิต

สก.06 – แบบแจ้งรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน
สก.07 – แบบแจ้งโครงร่างรายงาน
การปฏิบัติงานและแผนปฏิบตั ิ
งานสหกิจศึกษา

แจ้ งรายละเอียดของงาน และพนักงานที่ปรึกษานิสติ สหกิจศึกษา
ให้ กบั ทางมหาวิทยาลัยทราบ
นิสติ เข้ าปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ

สก.09 แบบประเมินผลนิสติ สหกิจ
ศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา
สก.11 แบบประเมินรายงานนิสิต
สหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา

ประเมินผลนิสติ และประเมินรายงานนิสิต
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บทที่ 5 การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สาหรับนิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพรุ่นต่อไป หัวข้อรายงานที่ได้ต้อง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากพนั ก งานที่ ป รึ ก ษา (Job Supervisor) คณะกรรมการส่ ง เสริ ม สหกิ จ ศึ ก ษา
กาหนดให้นิสิตจัดทารายงานสหกิจศึกษา เพื่อเสนอต่อสถานประกอบการ และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
รูปแบบกำรเขียนรำยงำนสหกิจศึกษำ
รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการ ที่นิสิตจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ด้วยการกับกา
ดูแลของพนักงานที่ปรึกษางาน การเขียนรายงานต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ของ
เนือ้ หาที่จะนาเสนอ รูปแบบและหัวข้อต่างๆ จะกาหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยต้องประกอบไปด้วยรูปแบบ
ดังนี้
1. ส่วนนา ประกอบด้วย
- ปกนอก
- ปกใน
- ใบลงนามอนุมัติโครงงานโดยคณะกรรมการ
- จดหมายนาส่งรายงาน
- กิตติกรรมประกาศ
- บทคัดย่อ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
- สารบัญเรื่อง
- สารบัญตาราง
- สารบัญแผนภูมิ
- สารบัญรูปภาพ
2. ส่วนเนือ้ หา ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- งานที่ได้รับมอบหมาย
- สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ปัญหาและข้อเสนอแนะ
24

3. ส่วนท้าย ประกอบด้วย
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก (ถ้ามี)
เพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนิสิตมีรูปแบบเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้กาหนดแบบขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ พร้อมทั้งรูปแบบข้อกาหนดการ
จัดทารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้
- จัดพิมพ์ในกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาว พิมพ์หน้าเดียวหรือ 2 หน้า
- จัดพิมพ์โดยใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 point
- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก อาจจะมีรูปภาพ หรือตารางแสดงในแนวนอนตามความ
เหมาะสมของข้อมูลที่จะนาเสนอ
- การเว้นกระดาษรายงาน ขอบบน 1.5 นิว้ ขอบล่าง 1.2 นิว้ ขอบซ้าย 1.3 นิว้ ขอบขวา
1.2 นิว้
- ความยาวของรายงาน 30-50 หน้า ไม่รวมส่วนนาและภาคผนวก และต้องระบุเลขหน้า
ตรงกลางด้านล่างกระดาษ
- การเข้าเล่มต้องเข้าเล่มแบบสันกาวเท่านั้น
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แบบขอส่งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
วัน
เรื่อง
เรียน

เดือน

ปี

ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.............................................. รหัส.........................................
นิสิตสาขาวิชา........................................คณะ.........................................มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจ ระหว่างวันที่........เดือน.................พ.ศ. ........... ถึงวันที่......เดือน............พ.ศ........
ในตาแหน่ง...................................................... บริษัท................................................ และได้รับมอบหมาย
จากพนักงานที่ปรึกษาให้ศกึ ษาและทารายงาน เรื่อง “.............................................................................” (ภาษาอังกฤษ)
บัดนี้ การปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ส้ินสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ จานวน
1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(...........................................)
นิสติ สาขาวิชา............................
คณะ....................................................
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ตัวอย่ำง รูปแบบกำรเขียนหน้ำปกรำยงำน
1.5 นิ้ว

รำยงำนกำรปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำ
(Cordia New ขนาด 20 ตัวหนา)

“ชื่อเรื่อง” (ภำษำไทย)
ชื่อเรื่อง (ภำษำอังกฤษ)
(Cordia New ขนาด 18 ตัวหนา)

1.3 นิ้ว

โดย

1.2 นิว้

ชื่อ-สกุล
รหัส
(Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา)

ปฏิบัติงำน ณ
ชื่อบริษัท
ที่อยู่บริษัท
(Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา)

1.2นิว้
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บทที่ 6 การวัดและประเมินผล
6.1 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
การประเมินผลเพื่อกาหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1.1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานที่
ปรึกษาของสถานประกอบการ โดยให้จัดส่งผลประเมินไปยังคณบดีของคณะ/วิทยาลัย โดยตรง และ
คณบดีแจ้งผลประเมินไปยังหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
6.1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานของคณาจารย์นิเทศ
โดยให้จัดส่งผลประเมินไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ตามลาดับ
6.1.3. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา รวบรวมผลประเมิน นาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาหน่วยงานและคณบดี ของคณะ/วิทยาลัย
6.2 กำรประเมินผลกำรศึกษำ
6.2.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระดับค่าคะแนนระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Pool)
อ่อนมาก (Very Pool)
ตก (Fail)

ค่าระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

6.2.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มกี ารประเมินผลเป็นค่ารับขั้น ให้ประเมินผล
ใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงานสหกิจศึกษา/เป็นที่พอใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงานสหกิจศึกษา/ไม่เป็นที่พอใจ
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6.3 กระบวนกำรจัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผล
6.3.1 มหาวิท ยาลั ย จัด ส่ งแบบประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานของนิสิ ตทางไปรษณี ย์ห รือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6.3.2 สถานประกอบการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตทางไปรษณีย์
หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
6.4 กำรนำผลประเมินไปใช้
6.4.1 มหาวิทยาลัยนาผลที่ได้จากการประเมินผลไปวัดผลการปฏิบัติงานของนิสิตตาม
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดขึน้ เพื่อตัดเกรดในรายวิชาสหกิจศึกษา
6.4.2 แจ้งผลการประเมินให้นิสติ ทราบถึงจุดอ่อน-จุดแข็งในการปฏิบัติงาน
6.4.3 แจ้งผลการประเมินให้สถานประกอบการทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการ
6.5 กำรจัดกิจกรรมหลังกลับจำกสถำนประกอบกำรที่มหำวิทยำลัย
6.5.1 การจัดสัมมนาระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชา-นิสติ ที่ผา่ นการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา-นิสติ รุน่ น้องของแต่ละสาขาวิชา และสถานประกอบการโดยมีกิจกรรมให้นิสิตแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ระหว่างกระบวนการสหกิจ
ศึกษา
6.5.2 มอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” สาหรับนิสิตที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมและผ่าน
พิจารณา จากคณะกรรมการ
6.5.3 จัดเก็บรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่น CD
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ภำคผนวก ก
เอกสำรแบบฟอร์มสำหรับกำรติดต่อประสำนงำนสหกิจศึกษำ
สก.01
สก.02
สก.03
สก.04
สก.05
สก.06
สก.07
สก.08
สก.09
สก.10
สก.11

แบบพิจารณาคุณสมบัติสหกิจศึกษา
แบบเสนองานสหกิจศึกษา
ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
แบบคาร้องขอหนังสือสหกิจศึกษา
แบบยืนยันการตอบรับนิสติ สหกิจศึกษา
แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน
แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แบบขออนุญาตการออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา
แบบประเมินรายงานนิสติ สหกิจศึกษา โดยอาจารย์นเิ ทศงานสหกิจศึกษา
แบบประเมินรายงานนิสติ สหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา
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