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คำนำ
จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั มีผลต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ
พนักงานที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการให้มากที่สุด เพื่อให้หน่วยงานมีศกั ยภาพเพียงพอ
และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เพื่อเป็ นการสนองตอบความต้องการข้างต้น มหาวิทยาลัยสยามจึงมีนโยบาย
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยจัดทาโครงการที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิงานจริ งควบคู่ไปกับการเรี ยน
ภาคทฤษฎีในรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๔๕ เป็ นต้นมา โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีศกั ยภาพทั้งด้านความรู้ดา้ นวิชาการและความสามารถด้านวิชาชีพด้วย
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็ นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการเรี ยนในห้องเรี ยนควบคู่
กับการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างเป็ นระบบ ทาให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ
และทักษะวิชาชีพก่อนจะสาเร็ จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังสามารถพัฒนาหลักสู ตรจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการทางานจริ งและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตอีกด้วย สหกิจศึกษาจึงเป็ นระบบการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่ าย
คือ สถานประกอบการ นักศึกษาและสถาบันการศึกษา กล่าวคือ กระบวนการของสหกิจศึกษาก่อให้เกิดความ
ร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบตั ิงาน นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจึงเปรี ยบเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการ ซึ่ งจะช่วยให้เกิดความร่ วมมือและเป็ นพันธมิตรที่ดีต่อกันในอนาคต
คู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและขยายความร่ วมมือในการดาเนินการ
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และสถานประกอบการ โดยได้รวบรวมสาระสาคัญของแนวทางปฏิบตั ิตามกระบวนการดาเนิ นการสหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน
ในโอกาสนี้ สานักสหกิจศึกษาขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่ วมมือกับรายวิชาสหกิจ
ศึกษาด้วยดีเสมอมา ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้ให้แนวความคิดแนวทางปฏิบตั ิในการ
นาสหกิจศึกษามาใช้ สถานประกอบการที่ยนิ ดีรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฎิบตั ิงาน รวมทั้งคณาจารย์ที่ปรึ กษา
สหกิจศึกษาในภาควิชาต่างๆ และนักศึกษาที่เข้าร่ วมสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกท่าน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
คู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการ คณาจารย์ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาได้ใช้เป็ นคู่มือปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความเข้าใจที่ดีร่วมกันของทุกฝ่ าย
ต่อไป
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บทที่ ๑
สหกิจศึกษาคืออะไร
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็ นการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานจริ งในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้นกั ศึกษาไปปฎิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่ วมมือ
ทาให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน และสามารถพัฒนาคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด เป็ นการสร้างความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย โดยมีสหกิจ
ศึกษาเป็ นกลไกความร่ วมมืออย่างเป็ นรู ปธรรม และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน นักศึกษาสหกิจศึกษา
จะเข้าปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชัว่ คราว ที่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง และได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริ ง ซึ่ งนักศึกษาไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้ในห้องเรี ยน
ปกติ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะการงานอาชีพทั้งความรู ้ ความคิด การสังเกต การตัดสิ นใจ การ
วิเคราะห์ และประเมินผลอย่างเต็มรู ปแบบการทางาน รวมทั้งการจัดเตรี ยมและนาเสนอรายงานผลการ
ไปปฏิบตั ิงานจากประสบการณ์การทางานจริ งของตนเองที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีเข้า
กับภาคปฏิบตั ิได้อย่างลงตัว จะส่ งผลให้นกั ศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู งเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น และกระบวนการสหกิจศึกษาจะก่อให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาน
ประกอบการ ทาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสู ตรได้ตลอดเวลา ส่ วนสถานประกอบการจะได้
แรงงานจากนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสร้างจริ ยธรรมใน
วิชาชีพที่พึงปรารถนา ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั มีการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสู ง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ
ได้แก่ ความรู ้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ การวางแผนการทางานอย่างมีระบบ การ
ตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา ความรู้ความสามารถในการรับรู้ มนุษยสัมพันธ์ แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ
ความคิดริ เริ่ ม ระเบียบวินยั ศีลธรรม จริ ยธรรม การสื่ อสารข้อมูล การเป็ นผูน้ า เป็ นต้น สิ่ งที่ทา้ ทายสาหรับ
บัณฑิตในปั จจุบนั คือ การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุน้ เคยกับโลกแห่งความเป็ นจริ งของการ
ทางานและการเรี ยนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือ
ไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะเหล่านี้จะเรี ยนรู ้และพัฒนาได้โดยเร็ วเมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไป
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการสหกิจศึกษานาร่ อง พบว่า องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิตได้
ประโยชน์จากโครงการสหกิจศึกษาทั้งจากการนิเทศของอาจารย์ รายงานวิชาการของนักศึกษา โครงงาน

๒
และงานประจาที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิเกิดความร่ วมมือทางวิชาการและใช้สหกิจศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการ
คัดเลือกพนักงานใหม่ ผลสัมฤทธิ์ ที่สาคัญคือ องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความเห็นว่าบัณฑิตที่ผา่ นหลักสู ตร
สหกิจศึกษามีศกั ยภาพมากกว่านักศึกษาที่ผา่ นหลักสู ตรการฝึ กงานภาคฤดูร้อน (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, แผนการดาเนิ นงานส่ งเสริ มสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา, ๒๕๕๑-๒๕๕๕.)
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ ร่ วมมือกับภาควิชาจัดเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาทั้งด้านบุคลิกภาพ ระเบียบวินยั
ความมีคุณธรรมและวิชาชีพเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนส่ งนักศึกษาไปปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
๑.๒.๒ ประสานและร่ วมมือกับภาควิชาและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนวิชาสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
๑.๒.๓ เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์จริ งในภาคปฏิบตั ิ ในการปรับตัวเข้ากับสังคม ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเชี่ ยวชาญด้านวิชาชีพ ในสถานประกอบการจริ ง
๑.๒.๔ ส่ งเสริ มและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่าน
นักศึกษาผูไ้ ปปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการนั้น
๑.๒.๕ เปิ ดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสยามได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้านเป็ นประธานในการลงนาม
ความร่ วมมือสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552
อาทิ บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตั น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย , กลุ่มวังขนาย
บริ ษทั ไทยคาร์ ดอทคอม กลุ่มบริ ษทั บัวทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด เป็ นต้น

๓
๑.๓ ประโยชน์ จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีดังนี้
๑.๓.๑ ประโยชน์ ทนี่ ักศึกษาได้ รับ
๑.๓.๑.๑ ได้รับประสบการณ์วชิ าชีพเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการเรี ยนในห้องเรี ยน
๑.๓.๑.๒ เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ในด้านทักษะวิชาชีพ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ความรับผิดชอบในหน้าที่การทางาน ความมีระเบียบวินยั ก่อให้เกิดความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น ซึ่ งเป็ น
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
๑.๓.๑.๓ ส่ งผลให้มีผลการเรี ยนดีข้ ึนภายหลังจากการปฏิบตั ิงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบตั ิงานจริ ง
๑.๓.๑.๔ เกิดทักษะการสื่ อสารข้อมูล (Communication Skill) จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้จากพนักงานที่ปรึ กษา การประชุม การเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการนาเสนองานหรื อ
เสนอความคิดเห็น
๑.๓.๑.๕ สามารถเลือกสาขาอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของ
ตนเองมากขึ้น
๑.๓.๑.๖ สาเร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภาพในการทางานที่สูงกว่า และมีโอกาส
ได้รับการเสนองานก่อนสาเร็ จการศึกษา
๑.๓.๑.๗ อาจได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิงาน
๑.๓.๒ ประโยชน์ ทสี่ ถานประกอบการได้ รับ
๑.๓.๒.๑ พนักงานประจาจะมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นที่มีความยากและ
ซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
๑.๓.๒.๒ เป็ นวิธีการหนึ่งในการสรรหาพนักงานประจาที่มีความรู ้ความสามารถตรงกับ
ตาแหน่งงาน โดยอาจลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้
๑.๓.๒.๓ เกิดความร่ วมมือกันทางวิชาการระหว่างผูบ้ ริ หารสถานประกอบการกับ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ องตลอดไป
๑.๓.๒.๔ คณาจารย์กบั นักศึกษาจะได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กบั สถานประกอบการ
ซึ่งเป็ นการลดภาระภายในองค์กร
๑.๓.๒.๕ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับสถาบันการศึกษาและเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรในด้านการส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา และช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
๑.๓.๒.๖ เกิดการปรับปรุ ง/พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ เกิดความทันสมัยทันเทคโนโลยีของสถานประกอบการ
๑.๓.๒.๗ มีนกั ศึกษาที่มีความกระตือรื อร้นและมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบตั ิงาน

๔
อย่างต่อเนื่ อง ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นกว่าการฝึ กงานปกติ คือ ๑๖ สัปดาห์ หรื อ ๔ เดือน
๑.๓.๒.๘ ได้นกั ศึกษาที่ปฏิบตั ิงานตรงกับสาขาวิชาชีพมาช่วยงานโดยจ่ายค่าตอบแทน
ในอัตราลดลง นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนที่พอเหมาะกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายของสถานประกอบการนั้นๆ
๑.๓.๓ ประโยชน์ ทมี่ หาวิทยาลัยได้ รับ
๑.๓.๓.๑ เกิดการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั
๑.๓.๓.๒ การผลิตบัณฑิตมีศกั ยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
๑.๓.๓.๓ มีการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เกิดความ
ร่ วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๑.๓.๓.๔ คณาจารย์ได้รับประสบการณ์วชิ าชีพเพิ่มเติม จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ปรึ กษาของสถานประกอบการ

ความร่ วมมือการดาเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างสมาคมสหกิจศึกษาไทย
สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยสยาม

๕
๑.๔ การจัดหลักสู ตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยามมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นแบบทวิภาค และจัดการศึกษารายวิชาสหกิจ
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อนโดยแต่ละภาคการศึกษาสหกิจศึกษามี
ระยะเวลาไปปฏิบตั ิงานจริ งไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ สัปดาห์ รายวิชาสหกิจศึกษามีลกั ษณะดังนี้คือ
๑.๔.๑ เป็ นวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก (๖ หน่วยกิต) คณะโดยภาควิชาที่นกั ศึกษาสังกัดจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเข้าร่ วม
โครงการฯ
๑.๔.๒ จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน สาหรับนักศึกษาที่จบภาคสุ ดท้ายของชั้นปี ที่ ๓ และ ๔ (ที่ไม่ใช่ภาคสุ ดท้าย)หรื อตามที่
สานักสหกิจศึกษากาหนดไว้โดยได้รับการเห็นชอบจากภาควิชา)
๑.๔.๓ วิชาสหกิจศึกษามีค่าเท่ากับหรื อไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต หรื อตามที่ภาควิชากาหนดใน
หลักสู ตร
๑.๔.๔ กาหนดให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบตั ิงานอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา โดย
จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ สัปดาห์
๑.๔.๕ นักศึกษาที่สามารถไปทางานตามระบบสหกิจศึกษาได้ จะต้องผ่านการเตรี ยมความพร้อม
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๕

สานักสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยามได้จดั ตั้งหน่วยงานที่เรี ยกว่า สานักสหกิจศึกษา ( Co-operative Education
Office) อยูใ่ นความดูแลของรองอธิการบดีท่านหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่พฒั นารู ปแบบระบบการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษาให้เหมาะสม รับผิดชอบการประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ทุกคณะ/ภาควิชาและ
สถานประกอบการ ในการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาตลอดจนติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ ายในการไป
ปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการและกากับดูแลประเมินคุณภาพงานสหกิจศึกษา
ลักษณะการบริ หารงานของสานักสหกิจศึกษาได้จดั แบ่งบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.๕.๑ คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา ( Co-op Committee) ทาหน้าที่ดงั นี้
- กาหนดแผนการดาเนินงานของสานักฯ ตามนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
- กาหนดรู ปแบบ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีการดาเนินการของสานักฯ
- อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสานักฯ
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสานัก
- ประสานงานระหว่างคณะ/ภาควิชากับสานักฯและสถานประกอบการ

๖
๑.๕.๒ ผูอ้ านวยการสานักสหกิจศึกษา (Co-op Director) ทาหน้าที่นาแนวนโยบายของ
คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษามาปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม เห็นผลและเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑.๕.๓ อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานด้านสหกิจ
ศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาและภายในภาควิชา ดังนี้
-ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการและการปฏิบตั ิงาน แก่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาในภาควิชา
- ร่ วมพิจารณากาหนดและรับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา
- นิเทศงานและประเมินผล
๑.๕.๔ บุคลากรประสานกิจกรรมสหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ สถานประกอบการ อาจารย์ และนักศึกษาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษาอย่างใกล้ชิด
๑.๖

ลักษณะงานสหกิจศึกษา
๑.๖.๑ ปฏิบตั ิงานเสมือนหนึ่งเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
๑.๖.๒ มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนซึ่ งได้มีการประสานกับสถานประกอบการล่วงหน้า
๑.๖.๓ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา และทาโครงงานตรงกับสาขา
วิชาชีพและประสบการณ์การทางานโดยความเห็นชอบร่ วมกันของสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษา
๑.๖.๔ ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา (Full Time) และงานมีคุณภาพ
๑.๖.๕ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ สัปดาห์
๑.๖.๖ มีค่าตอบแทนตามสมควร (หากไม่มีค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และความสมัครใจของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาให้การยอมรับ)

นักศึกษาปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

บทที่ ๒
บทบาทและหน้ าทีข่ องนักศึกษาและอาจารย์ ทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
๒.๑

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชาจะเป็ นผูค้ ดั เลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้เข้าเป็ นนักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาต้องมีสถานะเทียบเท่าชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาสุ ดท้าย หรื อ 4 ที่ไม่ใช่นกั ศึกษาภาคการ
ศึกษาสุ ดท้าย หรื อตามที่สานักสหกิจศึกษากาหนด
- มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรื อ
ตามที่ภาควิชากาหนด
- จะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ภาควิชากาหนดเป็ นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา
- ผ่านการสอบ Toeic ก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินยั นักศึกษา (ภาคทัณฑ์ ตัดคะแนนความ
ประพฤติ สั่งพักการเรี ยน)
- มีวฒ
ุ ิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
- เข้ารับการเตรี ยมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรม
ทั้งหมด กรณีนักศึกษาสมัครเข้ าสหกิจศึกษาแล้วไม่ สามารถทีจ่ ะไปปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษา
นั้นได้ ให้ ยื่นใบคาร้ องทัว่ ไปขอลาออกจากการเตรียม ความพร้ อม และการไปปฏิบัติงาน โดย
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้ าภาควิชา/ กรรมการ ประสานงานสหกิจศึกษา และสานักทะเบียน
-ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นได้ในช่วงปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

๒.๒

บทบาทและหน้ าทีข่ องนักศึกษาสหกิจศึกษาและข้ อแนะนาในการปฏิบัติงาน
- ติดตามข่าวสารการจัดหางาน ปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อหัวหน้าภาควิชาเกี่ยวกับลักษณะ
งานที่จะทาและปรึ กษาทุกครั้งที่มีปัญหาระหว่างที่ไปปฏิบตั ิงานและประสานงานกับสานัก
สหกิจศึกษาตลอดเวลา
- หมัน่ ฝึ กฝนและเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่ อง ก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระเบียบวินยั หรื อข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด ไม่ฝ่าฝื นและ
ละเลย
- รับผิดชอบในงานที่ทาอย่างเต็มที่
- การลา จะลาได้เฉพาะที่จาเป็ นเท่านั้น โดยต้องขออนุมตั ิจากสานักสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
สยามก่อนในเบื้องต้น และเมื่อได้รับการอนุมตั ิแล้วจะต้องขออนุญาต หรื อทาเรื่ องลากิจกับ
สถานประกอบการอย่างเป็ นทางการเสมือนพนักงานคนอื่น ๆ

๘
- หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี
- เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทันที
- ติดต่อส่ งเอกสารที่กาหนด และให้รายงานข่าวสารการปฏิบตั ิงานของตนเองกับสานักสหกิจ
ศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยามตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการ
- กรณี มีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน จะต้องรี บติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาหรื อ
สานักสหกิจศึกษาโดยทันที
- บันทึกหลักฐานการเข้าปฏิบตั ิงานและภาระงานในแต่ละวัน โดยรวบรวมส่ งสานักสหกิจศึกษา
เมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน
- ประสานงานกับพนักงานที่ปรึ กษาเมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาจะมานิเทศงาน
- นาเสนอโครงงานและจัดทาโปสเตอร์ ประกอบการนาเสนอ
- สรุ ปรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น CD จานวน ๒ ชุด พร้อมเขียนบทความทางวิชาการ
เพื่อส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาและสานักสหกิจศึกษา
- รายงานฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับการลงนามกากับโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา พนักงานที่ปรึ กษา
กรรมการกลางและรองอธิ การบดี/ผูอ้ านวยการสานักสหกิจศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามแนะนาผลงานสหกิจศึกษาแก่คณะดูงาน
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 22 มีนาคม 2553

๙
๒.๓

บทบาทและภาระหน้ าที่ของอาจารย์ทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
นอกจากบุคลากรของสานักสหกิจศึกษาแล้ว การดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
สาเร็ จลุล่วงด้วยดีน้ นั มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีผแู ้ ทนอาจารย์จากภาควิชาที่มีนกั ศึกษาไป
ปฏิบตั ิงานทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์นิเทศเพื่อให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาสหกิจศึกษา และ
ประสานงานระหว่างบุคลากรของสานักสหกิจศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการ ภาควิชาหนึ่งๆ
จะกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษา ๑ คนต่อนักศึกษาสหกิจศึกษาจานวนหนึ่ง โดยมีหน้าที่ประสานงานด้าน
สหกิจศึกษาภายในภาควิชากับบุคลากรสานักสหกิจศึกษาและสถานประกอบการดังนี้
๒.๓.๑ จัดเตรี ยมความพร้อมเฉพาะด้านแยกแต่ละภาควิชาเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู ้
ในการทางาน
๒.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาจะเป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบการไปปฏิบตั ิงานของนักศึกษาใน
ภาควิชาของตน
๒.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาจะทาหน้าที่จดั โปรแกรมการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
ร่ วมกับสถานประกอบการ(พนักงานที่ปรึ กษา)โดยร่ วมกันกาหนดหัวข้อดังต่อไปนี้
ก) ให้ความเห็นชอบกับลักษณะงานที่จะไปทาร่ วมกับสถานประกอบการ อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นฐานของนักศึกษา ความรู ้ที่
จาเป็ น ความสามารถเบื้องต้นและบุคลิกภาพ
ข) การพัฒนาความรู ้เชิงวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ
ค) การควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน การรับรองการปฏิบตั ิงาน การให้ความรู้ ให้คาแนะนา
การติดตาม รวมถึงการดูแลและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
ง) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
จ) การตรวจและให้คาแนะนาหรื อการปรับปรุ งแก้ไขรายงานสหกิจศึกษาแลบทความทาง
วิชาการ
๒.๓.๔ การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยทาการนัดหมายกับพนักงาน
ที่ปรึ กษาตามวัน-เวลาที่จะไปนิเทศงานและส่ งรายงานผลการนิเทศงานมาที่สานักสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลนักศึกษาร่ วมกับพนักงานที่ปรึ กษา
๒.๓.๕ การให้คาปรึ กษาพิจารณาหัวข้อรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงาน
ที่ปรึ กษา
๒.๓.๖ ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
๒.๓.๗ ภาควิชาและพนักงานที่ปรึ กษาร่ วมกันประเมินผลการปฏิบตั ิงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลตามที่สานักสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้

๑๐
๒.๓.๘ ภายหลังนักศึกษากลับจากการไปปฏิบตั ิงาน จัดให้มีการสัมมนา/ประชุม/เสวนาสหกิจ
ศึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึ กษาและนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งถ่ายทอด
ให้นกั ศึกษาที่กาลังจะไปปฏิบตั ิงานรุ่ นใหม่โดยให้เข้าร่ วมงานด้วย

นักศึกษารุ่ นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์แก่รุ่นน้องในงานวันสหกิจศึกษาประจาปี 2552
วันที่ 2 มิถุนายน 2552

นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่ นพี่ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นกั ศึกษาสหกิจรุ่ นน้องในชัว่ โมง
เตรี ยมความพร้อมภาคการศึกษาที่ 3/2553 วันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ อาคาร 19 ห้อง 19-1106

๒.๔ ขั้นตอนสหกิจศึกษำ
นักศึกษาชั้นปี ๓ หรื อ ปี ๔
นักศึกษาสมัครเข้าร่ วมโครงการ

Coop ๐๑-๐๒

เข้าอบรมเตรี ยมความพร้อม
ลงทะเบียน
ประเมิน

Coop ๐๒ -๐๑ กรอกใบสมัครงาน

Coop ๐๓-๐๑ แจ้งเสนองาน

Coop ๐๓-๐๒
แจ้งการสัมภาษณ์งาน

ผ่าน

ไม่ผา่ น

ออกจากโครงการ

พนักงานที่ปรึ กษา
Coop ๐๓-๐๓ แจ้งชื่อพนักงานที่ปรึ กษา

ปฎิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
Coop ๐๒-๐๒ แจ้งรายละเอียดโครงงาน

อาจารย์นิเทศงาน

Coop ๐๔-๐๑ ประเมินคุณภาพ สปก.
Coop ๐๔-๐๒ ประเมินคุณภาพนักศึกษา

ประชุมชี้แจงนักศึกษา เพื่อรับการประเมิน
กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ
(Coop ๐๔-๐๓) นักศึกษาส่งเล่มรายงาน
(ประเมินรายงาน)

(Coop ๐๔-๐๔) สัมภาษณ์กบั อาจารย์ที่
ปรึ กษา (ประเมินการสัมภาษณ์)
Coop ๐๕-๐๑ นาเสนอรายงานสหกิจ
ศึกษา (ประเมินการปฏิบตั ิงาน)

นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น
CD จำนวน ๑ ชุด บทความทางวิชาการ และ
โปสเตอร์

Coop ๐๒-๐๓ สอบถามความคิดเห็นของนศ.
Coop ๐๓-๐๔ ประเมินนักศึกษา
Coop ๐๓-๐๕ สอบถามความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ

ประเมิน
ไม่ผา่ น
เรี ยนทดแทน
ผ่าน

จบ

๑๒

๒.๕ กระบวนกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ ำสหกิจศึกษำ
คุณสมบัติของนักศึกษำสหกิจศึกษำ
๑. นักศึกษามีสถานะเทียบเท่าชั้นปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาสุดท้าย หรื อ ๔ ที่ไม่ใช่นกั ศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
ก่อนสาเร็ จหลักสูตร
๒. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ตามที่ภาควิชา
กาหนด
๓. สอบผ่านรายวิชาที่ภาควิชากาหนดเป็ นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษาและผ่านการสอบ Toeic หรื ออื่น ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔. มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินยั นักศึกษา (ภาคทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ สัง่ พัก
การเรี ยน)
๕. มีวฒ
ุ ิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
๖. เข้ารับการอบรมเตรี ยมความพร้อมก่อนปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด
กรณีนักศึกษำสมัครเข้ ำสหกิจศึกษำแล้ วไม่ สำมำรถทีจ่ ะไปปฏิบตั งิ ำนในภำคกำรศึกษำนั้นได้
ให้ ยนื่ ใบคำร้ องทัว่ ไปขอลำออกจำกกำรเตรียมควำมพร้ อมและกำรไปปฏิบัตงิ ำน โดยผ่ำนอำจำรย์ ที่
ปรึกษำ/หัวหน้ ำภำควิชำ/กรรมกำรประสำนงำนสหกิจศึกษำ และสำนักทะเบียน
๗. ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นได้ในช่วงปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

กำรคัดเลือกนักศึกษำ
สานักสหกิจศึกษารวบรวมแบบแจ้งรายละเอียดเข้าร่ วมสหกิจศึกษามอบให้ภาควิชาพิจารณาตามระเบียบที่
กาหนด การพิจารณาของภาควิชาถือเป็ นการสิ้นสุดและนักศึกษาจะถูกขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อผ่านการเห็นชอบของภาควิชาแล้ว

กำรเตรียมตัวไปปฏิบัติงำน
๑. นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตามวันที่กาหนด โดยภาควิชาหรื อสานักสหกิจศึกษาจะ
ประสานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า
๒. กรณี นกั ศึกษาต้องการปฏิบตั ิงานก่อนกาหนด หรื อเกิดเหตุขดั ข้องในระหว่างการเดินทาง ทาให้ไม่
สามารถเดินทางไปถึงตามกาหนดได้ ให้ติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด
๓. หลีกเลี่ยงการเดินทางในวันหยุด เพราะไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พกั
๔. เมื่อนักศึกษาไปปฏิบตั ิงานกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึ กษา (job Supervisor)
คอยให้การดูแล และชี้แนะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบตั ิงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อ
พนักงานที่ปรึ กษาเสมือนเป็ นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของนักศึกษา เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน

๑๓

๒.๖ กระบวนกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำร
เริ่ ม

หัวหน้าภาค/อาจารย์ที่ปรึ กษา//สานักสหกิจ
ร่ วมคัดเลือกสถานประกอบการ

หัวหน้าภาค/อาจารย์ที่ปรึ กษากาหนดลักษณะงานที่จะทาและกาหนด
โครงงานร่ วมกับทางสถานประกอบการที่คดั เลือก

หัวหน้าภาค/อาจารย์ที่ปรึ กษาเอกสารให้ความเห็นชอบตาม (๑) และ
(๒) มายังสานักสหกิจศึกษา

สานักสหกิจศึกษา ส่งหนังสื อขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา
เข้าทางานพร้อมใบสมัครงานเพื่อให้สถานประกอบการพิจา รณา
คัดเลือก/สัมภาษณ์นกั ศึกษา

สถานประกอบการแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษากลับมายังสานัก
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันการรับนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงาน

สานักสหกิจศึกษาส่งตัวนักศึกษาไปทางานพร้อมเอกสารส่ง
มอบตัวเข้าทางาน แบบการประเมินการทางาน แบบเสนอการจัดทา
โครงงาน รายชื่ออาจารย์นิเทศงาน

๑๔

๒.๗ ขั้นตอนสหกิจศึกษำสำหรับอำจำรย์ ที่ปรึกษำ / อำจำรย์ นิเทศงำน

แจ้งกาหนดการให้นกั ศึกษาสมัครเข้าสหกิจศึกษา

พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครเข้าสหกิจศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชี้แจงให้นกั ศึกษาทราบถึงความสาคัญของกิจกรรมการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ร่ วมตรวจสอบและดูแลนักศึกษาในสังกัดระหว่างการเตรี ยมความพร้อม

แจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาให้นกั ศึกษาทราบ

จัดหาสถานประกอบการและกาหนดลักษณะงานและโครงงานที่นกั ศึกษาจะไปทา
ร่ วมกับนักศึกษาที่อยูร่ ะหว่างการอบรมเตรี ยมความพร้อม
จัดตารางเตรี ยมความพร้อมเฉพาะสาขาวิชา (เท่าที่จาเป็ น)
แจ้งชื่ออาจารย์นิเทศงานให้นกั ศึกษาทราบก่อนจะออกไปปฏิบตั ิงาน
เยีย่ มสถานประกอบการ นิเทศงาน ประเมินผลนักศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการ

ร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รายงานและการนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานที่ปรึ กษา
พิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรสหกิจศึกษาของสาขาวิชาให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น หลังจากจัด
ให้มีการเสวนา/สัมมนานักศึกษาที่กลับจากปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาแล้ว

บทที่ ๓
บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็ นกระบวนการการเรี ยนการสอนที่มีข้ ึนในประเทศไทย
เป็ นครั้งแรกในปี การศึกษา ๒๕๓๘ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสยามได้นา
ต้นแบบสหกิจศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีสถานประกอบ
การเป็ นองค์กรที่ให้ความสาคัญและมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการสหกิจศึกษาให้เกิดผลเป็ น
รู ปธรรม ในทางปฏิบตั ิสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิด
จากสถานประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ ายบุคคลหรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และพนักงาน
ที่ปรึ กษา (Job Supervisor)ซึ่งเป็ นผูท้ ี่สถานประกอบการมอบหมายให้กากับดูแลนักศึกษาในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ทาคู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี้ข้ ึน เพื่อให้ขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับ
บุคลากรดังกล่าวข้างต้น ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของ
นักศึกษาให้ประสบความสาเร็ จสู งสุ ด เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นไปตามปรัชญาที่กาหนดไว้
และนักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสถานประกอบการมากที่สุด นอกเหนือจากประโยชน์ที่มี
ต่อตัวนักศึกษาเอง จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากสถานประกอบการได้ช้ ีแจงและกาหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดังนี้
๓.๑

ฝ่ ายบุคคลหรือฝ่ ายบริ หารทรั พยากรมนุษย์
โดยทัว่ ไปฝ่ ายบริ หารงานบุคคลหรื อทรัพยากรมนุษย์ จะให้ความอนุ เคราะห์กบั มหาวิทยาลัยดังนี้
๓.๑.๑ ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
๓.๑.๒ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา และอธิ บายแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่ผบู ้ ริ หารของสถาน
ประกอบการ บุคลากร พนักงานที่ปรึ กษาของนักศึกษา
๓.๑.๓ ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้
๓.๑.๓.๑ ด้านระเบียบวินยั ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลกาหนดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตนตาม
ระเบียบการบริ หารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือนหนึ่งเป็ นพนักงานชัว่ คราว
เช่น กาหนดเวลาการทางาน การลางาน การแต่งกาย ฯลฯ
๓.๑.๓.๒ การปฐมนิเทศ การเข้าปฏิบตั ิงานในวันแรกและช่วงสัปดาห์แรกจะเป็ น
ช่วงเวลาที่นกั ศึกษาต้องเรี ยนรู้ที่จะปรับตัวหลายด้าน นักศึกษาอาจยังไม่คุน้ เคยกับการเดินทาง
สถานที่ทางาน เพื่อนร่ วมงานและการทางานเป็ นทีม จึงขอความกรุ ณาให้ความช่วยเหลือแนะนา
แก่นกั ศึกษาในเรื่ องที่พกั อาศัยที่ปลอดภัย การเดินทางมายังที่ทางาน การเข้าออกงาน ระเบียบ

๑๖
วินยั วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการที่นกั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ิ การรักษาความ
ปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนการให้ความรู ้เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสร้างการ
บริ หารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒

พนักงานทีป่ รึกษา (Job Supervisor) หรือพนักงานพีเ่ ลีย้ ง
พนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการ
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา อาจจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเป็ น
หัวหน้างานในการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลา ๔ เดือนเต็ม พนักงานที่ปรึ กษาจึงเปรี ยบเสมือนอาจารย์
ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็ นผูท้ ี่ให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาของนักศึกษาทั้งทางด้านการ
ปฏิบตั ิงานและการปรับตัวเข้ากับที่ทางาน ดังนั้นพนักงานที่ปรึ กษาจึงเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญที่สุดที่จะทา
ให้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาเร็ จไปด้วยดี มหาวิทยาลัยใคร่ ขอความกรุ ณาจากพนักงาน
ที่ปรึ กษาได้โปรดพิจารณาดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
ดังนี้
๓.๒.๑ การกาหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบตั ิงาน (Co-op Work Plan)
ในสัปดาห์แรกของการปฏิบตั ิงาน มหาวิทยาลัยขอความกรุ ณาพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor)
ได้กาหนดตาแหน่งงานให้นกั ศึกษา และขอบข่ายหน้าที่ที่นกั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ิและแจ้งนักศึกษาให้
รับทราบ ซึ่งงานมีลกั ษณะตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ประเภทงานที่ปฏิบตั ิอาจจะเป็ นงานประจาที่
ต้องการให้นกั ศึกษาช่วยหรื องานโครงการ (Project) หรื องานวิจยั ซึ่งจะเน้นการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
ประโยชน์แก่สถานประกอบการให้มากที่สุด โดยมิใช่การเวียนไปฝึ กงานหรื อดูงานในแผนกต่างๆโดย
ไม่มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง และใคร่ ขอให้กาหนดแผนการปฏิบตั ิงานรายสัปดาห์ให้แก่
นักศึกษาตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องทางานอะไรและเมื่อใด
ในแผนงานควรระบุ ขั้นตอนการปฏิบติงานซึ่ งอาจจะมีการอบรมตามด้วยการทดลองฝึ กหัด และ
ดาเนินการจริ งในที่สุด รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผลตามที่กาหนดด้วย
๓.๒.๒ พนักงานที่ปรึ กษาต้องเซ็นชื่อรับทราบเมื่อนักศึกษาเซ็นชื่อการมาปฏิบตั ิงานทุกวัน
๓.๒.๓ การจัดทารายงานสหกิจศึกษา รายงานฉบับนี้ อาจจะประกอบด้วยเนื้ อหาที่สถาน
ประกอบการจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป รายงานอาจจะมีลกั ษณะดังนี้
๓.๒.๓.๑ โครงการหรื องานวิจยั หากงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายเป็ นงานโครงการ
(Project) หรื องานวิจยั นักศึกษาจะต้องทารายงานในหัวข้อของโครงการหรื องานวิจยั ดังกล่าว
๓.๒.๓.๒ ในกรณี งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นงานประจา ( Routine ) เช่น งานใน
สายการผลิต งานบารุ งรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษา อาจจะเป็ นดังนี้
ก. หัวข้อโครงงานพิเศษ ( Special assignment หรื อ project ) เป็ นหัวข้อที่สถาน

๑๗
ประกอบการสนใจ ในลักษณะโครงการหรื อปัญหาพิเศษให้นกั ศึกษาค้นคว้า
สรุ ป วิเคราะห์วจิ ารณ์และรวบรวมไว้เป็ นเล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ซ่ ึงหัวข้อ
โครงงานพิเศษหรื อรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กบั งานประจาของนักศึกษาก็ได้
แต่เป็ นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจและเห็นว่าอยูใ่ นวิสัยที่นกั ศึกษาจะ
ทาได้โดยความร่ วมมือของอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
ข. จัดทาสถิติหรื อข้อมูล เช่น การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ผล หรื อการแปลผล
จากการรวบรวมข้อมูล เป็ นต้น เมื่อพนักงานที่ปรึ กษากาหนดหัวข้อรายงาน
แล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทา Report Outline (ตามแบบที่กาหนด) โดยหารื อ
กับพนักงานที่ปรึ กษาและ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาด้วยก็ได้ แล้วจัดส่ งให้
สานักสหกิจฯ เพื่อส่ งมอบให้อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาประจาภาควิชา
ให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะจัดส่ งคืนให้แก่นกั ศึกษาดาเนินการต่อไป
ลักษณะรายงาน จะเป็ นรายงานที่มีรูปแบบตามรายงานวิชาการ ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕ หน้า ส่ วนภาคผนวกสามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามความ
จาเป็ นนักศึกษา จะต้องจัดพิมพ์รายงานดังกล่าวให้เรี ยบร้อยและส่ งให้
พนักงานที่ปรึ กษาตรวจและประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้ นสุ ดการ
ปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ

พนักงานที่ปรึ กษาร่ วมเป็ นกรรมการสอบโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๘

๓.๒.๔ การนิเทศงาน (Student Visiting) ระหว่างการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ผูป้ ระสานงาน
ของสานักสหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) จะขอนัดหมายเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
(Co-op Advisor) ไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหวั ข้อการหารื อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หรื อพนักงานที่ปรึ กษาในระหว่างการนิเทศงานดังนี้
๓.๒.๔.๑ รู ปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดาเนินการของโครงการฯ หลักสู ตร
๓.๒.๔.๒ ลักษณะงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
๓.๒.๔.๓ แผนการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
๓.๒.๔.๔ หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
๓.๒.๔.๕ การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
๓.๒.๔.๖ ผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาและความประพฤติ
๓.๒.๔.๗ ปั ญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
ขั้นตอนการนิเทศงาน
ก) นัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อนิเทศงานนักศึกษา (อาจารย์ที่ปรึ กษาจะนัดหมาย
สถานประกอบการผ่านทางนักศึกษา)
ข) ดาเนินการนิเทศงานนักศึกษา
ค) อาจารย์พบนักศึกษาเพื่อการนิเทศงานโดยลาพัง
ง) อาจารย์พบกับผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม หรื อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อพนักงานที่ปรึ กษาโดย
ลาพัง
๓.๒.๕ การติดตามและประเมินผล
๓.๒.๕.๑ ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในหน่วยงาน
- พนักงานที่ปรึ กษาประชุมร่ วมกับนักศึกษาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อสอบถามถึง
บรรยากาศของการปฏิบตั ิงาน งานที่ได้ปฏิบตั ิ ปั ญหาอุปสรรคที่พบระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน และรายงานผลการ
ประชุมให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
- พนักงานที่ปรึ กษามีสิทธิ โดยตาแหน่งหน้าที่ในการอบรมดูแลแนะนาสั่งสอน
และตักเตือนความประพฤติ
๓.๒.๕.๒ รายงานสหกิจศึกษาและสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- นักศึกษาทารายงานความก้าวหน้าของโครงงานเสนอต่อพนักงานที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ตามระยะเวลาที่กาหนด (สัปดาห์ที่ 3-16)

๑๙
- นักศึกษาแต่ละคนทารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานนาเสนอต่อพนักงาน
ที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด (สัปดาห์
ที่ 16)
๓.๒.๕.๓ ประเมินผลการทางาน
- พนักงานที่ปรึ กษาประเมินผลการปฏิบตั ิงานและรายงานของนักศึกษา โดยใช้
แบบฟอร์มประเมินผลที่มหาวิทยาลัยจัดส่ งให้ในวันส่ งตัวนักศึกษาเข้าสถาน
ประกอบการ
- ผูบ้ งั คับบัญชาของสถานประกอบการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ
ออกหนังสื อรับรอง
๓.๒.๖ การปัจฉิมนิเทศ
การจัดปัจฉิมนิเทศมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษาได้พบกับผูบ้ ริ หารและ
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และมอบหนังสื อรับรองการผ่านการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา
๓.๒.๗ การรักษาความลับ
สานักสหกิจศึกษา ตระหนักถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของสถานประกอบการแต่ละแห่ง ดังนั้น
การส่ งนักศึกษาเข้าไปปฏิบตั ิงานในแต่ละสถานประกอบการ สานักสหกิจศึกษาได้กาชับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาทุกคนถึงเรื่ องข้อมูลความลับของสถานประกอบการ ต้องไม่นามาเผยแพร่ หากไม่ได้รับอนุญาต
จากสถานประกอบการ รวมไปถึงการทารายงานสหกิจศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน รายงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะต้องได้รับการตรวจและได้รับอนุญาตจากสถานประกอบการให้นาข้อมูลมาจัดทาโครงงานได้
และนากลับมานาเสนอยังมหาวิทยาลัย อีกทั้งเมื่อรายงานของสถานประกอบการแต่ละแห่งถูกเก็บอยูท่ ี่
สานักสหกิจศึกษา สานักสหกิจศึกษาเคารพในความเป็ นอัตลักษณ์ โดยที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลนี้แก่สถาน
ประกอบการอื่น ๆ หรื อเปิ ดเผยแก่สาธารณชน

บทที่ ๔
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
๔.๑ ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
๔.๑.๑ การรับสมัครนักศึกษาเข้ าสหกิจศึกษา
นักศึกษายืน่ ใบสมัครเข้าร่ วมโครงงานสหกิจศึกษาล่วงหน้า ๑ ภาคการศึกษา ที่สานักสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๙
๔.๑.๒ การคัดเลือกนักศึกษา
ภาควิชาพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาตามระเบียบที่กาหนด การพิจารณาของภาควิชาถือเป็ น
การสิ้ นสุ ดและนักศึกษาจะถูกขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อผ่านการเห็นชอบของภาควิชาแล้ว
๔.๑.๓ การเตรียมความพร้ อมของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงาน
๑) มหาวิทยาลัยสยามจะจัดให้มีการปฐมนิ เทศและอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อน
ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่ วมเตรี ยมความพร้อมก่อน
ปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด การเตรี ยมความพร้อมเป็ นวิชาบังคับ มีการ
เรี ยนการสอนหมือนวิชาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑-๒ หน่วยกิต
๒) กรณี นกั ศึกษาสมัครเข้าสหกิจศึกษาแล้วไม่สามารถที่จะไปปฏิบตั ิงานในภาคการศึกษานั้นได้
ให้ยนื่ ใบคาร้องทัว่ ไปขอลาออกจากการเตรี ยมความพร้อมและการไปปฏิบตั ิงาน โดยผ่านอาจารย์ที่
ปรึ กษา/หัวหน้าภาควิชา/กรรมการประสานงานสหกิจศึกษาและสานักทะเบียน

การเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในหัวข้อ “การสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน”
โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั Fujiko และคณะ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

๒๑
๔.๑.๔ การคัดเลือกสถานประกอบการ
นักศึกษาที่ยนื่ ใบสมัครเข้าทางานระบบสหกิจศึกษาจะได้รับการปฏิบตั ิเสมือนการไปสมัครเพื่อ
ทางานจริ งกับสถานประกอบการ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษา/หัวหน้าภาควิชา/สานักสหกิจศึกษาร่ วมคัดเลือกสถานประกอบการและ
ลักษณะงานที่ตรงกับความถนัดหรื อสาขาวิชาทางวิชาการของนักศึกษา
๒) อาจารย์ที่ปรึ กษา/หัวหน้าภาควิชา กาหนดลักษณะงานที่จะทาและกาหนดโครงงานร่ วมกับ
สถานประกอบการที่คดั เลือก
๓) อาจารย์ที่ปรึ กษา/หัวหน้าภาควิชาส่ งเอกสารให้ความเห็นชอบตามข้อ (๑) และ (๒) พร้อมใบ
สมัครงานของนักศึกษากลับมายังสานักสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔) สานักสหกิจศึกษาทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าทางานพร้อมใบสมัครงาน
เพื่อให้สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์นกั ศึกษา
๕) สถานประกอบการแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษากลับมายังสานักสหกิจศึกษา
๖) สานักสหกิจศึกษาส่ งตัวนักศึกษาไปทางานพร้อมเอกสารส่ งมอบตัวเข้าทางาน แบบการ
ประเมินการทางาน แบบเสนอการจัดทาโครงงาน และรายชื่ออาจารย์นิเทศงาน
๔.๑.๕ ค่ าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นกั ศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการกาหนด
หากไม่มีค่าตอบแทนก็มกั เป็ นการจัดที่พกั หรื ออาหาร หรื อรถรับส่ งให้นกั ศึกษา ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทน
และ/หรื อสวัสดิการให้เป็ นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ
๔.๑.๖ การเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
๑) นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตามวันที่กาหนด โดยภาควิชาหรื อสานักสหกิจ
ศึกษาจะประสานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้าหากนักศึกษาต้องการปฏิบตั ิงานก่อนกาหนดหรื อ
เกิดเหตุขดั ข้องในระหว่างการเดินทางทาให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงตามที่กาหนดได้
๒) หลีกเลี่ยงการเดินทางในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พกั
๓) เมื่อนักศึกษาไปปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึ กษา ( Job
Supervisor ) คอยให้การดูแลและให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา นักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบตั ิงาน เชื่อฟังและ
ให้ความเคารพพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อเรี ยนรู ้ทกั ษะการทางานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน นักศึกษานั้นเป็ นเสมือนหนึ่งตัวแทนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องลงเวลาเข้า-ออกงาน
ทุกวันและให้พนักงานที่ปรึ กษาลงนามรับรอง

๒๒
๔.๑.๗ กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและผูป้ ระสานงานสหกิจศึกษาเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยนักศึกษาจะต้องส่ งเอกสารที่จาเป็ นให้กบั สานักสหกิจศึกษาและภาควิชาตามระยะเวลาที่กาหนด
ดังนี้
๑) ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาจะต้องแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน
และชื่อพนักงานที่ปรึ กษา (COOP ๐๓-๐๓ ) กลับมาที่สานักสหกิจศึกษา
๒) สัปดาห์ที่ ๒ นักศึกษาจะต้องส่ งแบบแจ้งรายละเอียดงาน/โครงงานสหกิจศึกษา (COOP
๐๒-๐๒) กลับมาที่สานักสหกิจศึกษา
๓) สัปดาห์ที่ ๓ ของการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาจะต้องจัดส่ งแบบแจ้งโครงร่ างรายงานการ
ปฏิบตั ิงานหรื อโครงงานพิเศษ (Special Project) ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้คาแนะนาสาหรับการศึกษาและเขียนรายงานและให้พนักงานที่
ปรึ กษาตรวจและลงนามรับทราบ โดยนักศึกษาอาจจะเริ่ มดาเนินการ (โครงงาน) และเขียนรายงานได้
ทันที หากอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาไม่ได้แจ้งแก้ไขหัวข้อหรื อเค้าโครงร่ างรายงาน ทั้งนี้อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษาอาจจะให้คาแนะนาเพิม่ เติมระหว่างไปนิเทศงานก็ได้
๔) ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาจะต้องบันทึกการทางานประจาวัน โดยลงนามรับรองจาก
พนักงานที่ปรึ กษา และรวบรวมเข้าเล่มส่ งสานักสหกิจศึกษาภายหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน
๕) ระหว่างการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของการบริ หารงานบุคคล
ของสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด เช่น การแต่งกาย กาหนดการเข้า-ออกงาน วันหยุด วันลา และการ
ขาดงาน เป็ นต้น
๔.๑.๘ การนิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาประจาคณะ/ภาควิชาจะต้องนิเทศงานไม่ต่ากว่า ๒ ครั้ง ระหว่างที่
นักศึกษาไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ สาหรับสถานประกอบการภายในกรุ งเทพฯ
สามารถนิเทศงานได้มากกว่า ๒ ครั้ง โดยการนิเทศงานมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
๑) เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจ
ศึกษา
๒) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ทั้ง
ปัญหาด้านวิชาการและปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาในการปฏิบตั ิงานจริ ง
๓) เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริ หาร พนักงานที่ปรึ กษาในสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่ งกันละกัน

๒๓
๔) เพื่อประเมินผลการทางาน และรวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อการ
พิจารณาคุณภาพนักศึกษา
๕) เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั นักศึกษาที่กาลังปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
๔.๑.๙ ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา
๑) ผูร้ ับผิดชอบงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/ภาควิชาจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
สหกิจศึกษาของภาควิชาเพื่อกาหนดแผนการนิเทศงานของคณะ/ภาควิชา ทั้งภาคการศึกษา โดยนักศึกษา
ทุกคนที่ไปปฏิบตั ิงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๒) ผูร้ ับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของคณะ/ภาควิชาจะประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนัด
หมายวันและเวลาที่อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
๓) ผูร้ ับผิดชอบงานสหกิจศึกษาในแต่ละคณะ/ภาควิชา รวบรวมแฟ้ มประวัตินกั ศึกษา พร้อม
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ ส่ งมอบให้อาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนวันเดินทาง ๑-๒ วันทาการ
๔) อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกาหนดนัดหมาย โดยมีหวั ข้อการนิเทศ
งานคือ ตรวจสอบคุณภาพและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
และความก้าวหน้าในการจัดทารายงานของนักศึกษา ให้คาปรึ กษาและช่วยแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ทางด้านวิชาการและพัฒนาตนเองของนักศึกษา
๕) ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาจะประเมินผลการนิเทศงานโดย
ประเมินทั้งสถานประกอบการและนักศึกษาตามแบบประเมินผล และรวบรวมส่ งคณะ/ภาควิชา
๔.๑.๑๐ กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ภายหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม ดังนี้
๑) เข้ารับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาประจาคณะ/ภาควิชา โดยอาจารย์จะ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาที่กลับจากการปฏิบตั ิงาน เพื่อสอบถามปัญหา ให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะ และแนวคิด
ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมทั้งส่ งรายงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา และ
ทาการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึ กษากาหนด
๒) นาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบการด้วย อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษา กรรมการกลางที่แต่งตั้งโดยสานักสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม และพนักงาน
ที่ปรึ กษา
๓) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์งานที่นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิ ณ สถานประกอบการ อาจมีหวั ข้อ
ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิงานมาด้วยก็ได้

๒๔

การนาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการ สอบโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๔) สรุ ปรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น CD,โปสเตอร์ และบทความวิชาการจานวน ๑ ชุด
ส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาและสานักสหกิจศึกษา
๕) รายงานฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับการลงนามกากับโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา พนักงาน
ที่ปรึ กษา กรรมการกลางและรองอธิการบดี/ผูอ้ านวยการสานักสหกิจศึกษา
๖) ร่ วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา พัฒนาความสามารถในการนาเสนอ
และถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่ งการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาประจาคณะ/ภาควิชาโดยมีพนักงานที่ปรึ กษาร่ วมด้วย
๗) อาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษาสรุ ปปั ญหาพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาแล้วส่ ง
รายงานมายังมหาวิทยาลัยเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในปี ต่อไป

๒๕
๔.๑.๑๑ การประเมินผล
การประเมินผล
๑. กิจกรรมการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
๒. ผลการปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
๓. ผลการปฏิบตั ิงานและรายงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึ กษา
๔. ผลการปฏิบตั ิงานและรายงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศงาน
(รู ปเล่ม ๑๐ คะแนน, การรายงาน ๑๐ คะแนน
และการนิเทศงาน ๑๐ คะแนน)
๕. ผลการสัมมนาหลังจากการปฏิบตั ิงาน
รวม

๒๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๓๐ คะแนน

๑๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์ ระดับคะแนน
๘๐ – ๑๐๐ คะแนน A
๗๕ – ๗๙ คะแนน B+
๗๐ – ๗๔ คะแนน B
๖๕–๖๙ คะแนน C+
๖๐– ๖๔ คะแนน C
๐ – ๕๙ คะแนน F

๔.๒ วิชาเตรียมความพร้ อม จานวนหน่วยกิต ๑-๒ หน่วยกิต เวลาเตรี ยมความพร้อมต้องไม่นอ้ ยกว่า
๓๐ ชัว่ โมง ประกอบด้วย
๑) แนวทางการปฏิบตั ิและขั้นตอนสหกิจศึกษา
๒) การพัฒนาบุคลิกภาพ ( เสื้ อ ผ้า หน้า ผม คารมพิชิตงาน ) และภาวะผูน้ า
๓) ทักษะการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
๔) เทคนิคการคิดและการพูดอย่างสร้างสรรค์
๕) วัฒนธรรมองค์กร การปรับตัวในการเข้าทางาน การปรับทัศนคติที่เหมาะสม
๖) ความมีวนิ ยั คุณธรรม และความรับผิดชอบ

๒๖
๗) ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
๘) การเตรี ยมความพร้อมเฉพาะด้าน/สาขา
๙) เทคนิคการเขียนรายงาน การนาเสนอผลงานและการเขียนบทความทางวิชาการ

การเตรี ยมความพร้อมหัวข้อ “ความมีวนิ ยั คุณธรรม และความรับผิดชอบ”
โดยได้รับเกียรติจากพระครู เผด็จ ติสโร (จากทีมธรรมะ Delivery)

นักศึกษาเตรี ยมความพร้อมภาคปฏิบตั ิในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ า”
โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกถกลเกียรติ นวลยง รองผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว

บทที่ ๕
ข้ อแนะนำ/แนวปฏิบัติเกีย่ วกับสหกิจศึกษำ กำรเขียนรำยงำนและบทควำมวิชำกำร
เพื่อให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับข้อแนะนาและแนวปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่สาคัญ
รวมทั้งหลักประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุที่มหาวิทยาลัยได้จดั ทาไว้ให้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ดังต่อไปนี้
๕.๑ ข้ อแนะนำในกำรติดต่ อเกีย่ วกับสหกิจศึกษำ
เพื่อให้การเตรี ยมการเกี่ยวกับการไปปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและเพื่อให้นกั ศึกษามีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ คณะกรรมการ
ประสานงานสหกิจศึกษาและภาควิชาได้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการสมัครเข้าสหกิจศึกษาไว้ดงั นี้
๕.๑.๑ การรับสมัครเข้าสหกิจศึกษา ให้นกั ศึกษาที่สนใจ ยืน่ ใบสมัครที่สานักสหกิจศึกษา ตามที่
สานักสหกิจศึกษาประกาศกาหนดการรับสมัครหรื อศึกษาจากปฏิทินการศึกษาที่นกั ศึกษาทุกคนได้รับ
แจกอยูแ่ ล้ว การคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสหกิจศึกษาดังกล่าว เป็ นหน้าที่ของภาควิชาโดยยึดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๕.๑.๒ การอบรมเตรี ยมความพร้อมภาคบังคับก่อนการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน
ต้องเข้ารับการอบรม ตามที่สานักสหกิจศึกษากาหนด หากเข้าร่ วมกิจกรรมใดไม่ได้ ต้องลาล่วงหน้า ถ้า
นักศึกษาเข้าอบรมไม่ครบตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กาหนด จะถูกตัดสิ ทธิ์ การไปปฏิบตั ิงาน
๕.๑.๓ การขอเลื่อนการไปปฏิบตั ิงานและขอลาออกจากโครงการฯ
- เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาสหกิจศึกษาและเลือกสถานประกอบการแล้วจะต้องไป
ปฏิบตั ิงานทุกคน จะลาออกหรื อเลื่อนการไปฏิบตั ิงานไม่ได้ ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉินหรื อมีเหตุจาเป็ น
ต้องนาหลักฐานที่เชื่อถือได้มาแสดงโดยยืน่ คาร้องขอลาออกต่อคณบดี ในคณะที่ตนสังกัด
- นักศึกษาที่ลาออกกลางคันหรื อไม่ไปปฏิบตั ิงานตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเว้นการ
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาสหกิจศึกษาไป ๑ ปี จึงจะสามารถสมัครเข้าสหกิจศึกษาได้อีกครั้งหนึ่ง ในภาค
การศึกษาเดียวกับที่เคยสมัครเมื่อปี ที่ผา่ นมา
๕.๑.๔ นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบตั ิงานอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาหรื อ ๑๖ สัปดาห์
ตามแผนการเรี ยนที่กาหนด
๕.๑.๕ กรณี ยนื่ ใบคาร้องต่างๆ ไม่วา่ เป็ นช่วงเตรี ยมความพร้อมหรื อช่วงไปปฏิบตั ิงานแล้ว คาร้อง
ที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้วจะมีผลในวันที่อนุมตั ิ ไม่ใช่วนั ที่นกั ศึกษาเขียนคาร้อง ให้นกั ศึกษาแจ้งเรื่ องราว
ทั้งหมดมาที่สานักสหกิจศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลการขอลาออกจากสหกิจศึกษาของนักศึกษา
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๕.๑.๖ การยืน่ ขอสาเร็ จการศึกษาในภาคเรี ยนสหกิจศึกษา กรณี ที่นกั ศึกษาจะยืน่ ขอสาเร็ จการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาสามารถทาได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการลงทะเบียน
เรี ยน และระเบียบการแจ้งขอสาเร็ จการศึกษาตามที่สานักทะเบียนกาหนดไว้ วันสาเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนจบนั้น
จะถือเอาวันส่ งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เป็ นวันที่นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษา ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ิกิจกรรมหลังปฏิบตั ิงานให้
ครบถ้วนตามระยะเวลาที่สานักสหกิจศึกษากาหนดไว้ดว้ ย
๕.๑.๖ สถานที่ต้ งั สานักสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ตอ้ งการสมัครเข้าสหกิจศึกษาหรื อปรึ กษาหารื อ
เกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอนข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา สามารถติดต่อได้ที่
สานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๙
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๘-๖๘๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๖๘-๖๘๕๖
E-mail: coop@siam.edu
๕.๒ กำรเขียนรำยงำนสหกิจศึกษำ
การเขียนรายงาน : เพื่อฝึ กทักษะการสื่ อสารของนักศึกษา และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประเภทรายงาน : ๑. รายงานผลการวิจยั / ผลงานวิชาการ
๒. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล-ประเมินผลข้อมูล
การเขียนรายงานถือเป็ นกิจกรรมบังคับของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กฝน
ทักษะการสื่ อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และเพื่อจัดทาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับ
สถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอคาปรึ กษาจากพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) ร่ วมกับอาจารย์
ที่ปรึ กษาเพื่อกาหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็ น
หลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ผลงานวิจยั ที่นกั ศึกษาดาเนินการ รายงานวิชาการในหัวข้อที่
สนใจ การสรุ ปข้อมูลหรื อสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เป็ นต้น ทั้งนี้รายงาน
อาจจะจัดทาเป็ นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า ๑ คนได้
ในกรณี ที่สถานประกอบการไม่ตอ้ งการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่ องที่
ตนสนใจและหยิบยกมาทารายงาน โดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาเสี ยก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียน
รานงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นกั ศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย หรื อแผนและ
วิธีการปฏิบตั ิงานที่จะทาให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ ที่นกั ศึกษาวางเป้ าหมายไว้จากการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา (Learning Objectives) เมื่อกาหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นกั ศึกษาจัดทาโครงร่ างของ
เนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจ้งเค้าโครงร่ างรายงาน ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน
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ที่ปรึ กษา (Job Supervisor) ก่อน แล้วจัดส่ งกลับให้สานักสหกิจศึกษาฯ ภายใน ๓ สัปดาห์แรก ของการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อทางสานักงานฯ จะได้ดาเนินการตามกระบวนการสหกิจศึกษาต่อไป
๕.๒.๑ รู ปแบบกำรเขียนรำยงำนสหกิจศึกษำ ( Co-op Report Format)
รายงานสหกิจศึกษาเป็ นรายงานทางวิชาการ ที่นกั ศึกษาจะต้องเขียนระหว่างปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการภายใต้การกากับดูแลของพนักงานที่ปรึ กษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความ
ถูกต้องชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้ อหาที่จะนาเสนอ รู ปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถูกกาหนดไว้อย่าง
เป็ นระบบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ๓ ส่ วน คือ
๕.๒.๑.๑ ส่ วนหน้ ำ เป็ นส่ วนประกอบก่อนที่จะเข้าถึงเนื้ อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อทาให้
ง่ายต่อการเข้าสู่ เนื้ อหาของรายงาน จะประกอบด้วย
- ปกนอก ปกสี ขาว เคลือบพลาสติก
- ปกใน พิมพ์ขอ้ ความเหมือนกับปกนอก พิมพ์ลงกระดาษ A๔
- ใบลงนามอนุมตั ิโครงงานโดยคณะกรรมการ
- จดหมายนาส่ งรายงาน
- กิตติกรรมประกาศ (ในส่ วนนี้เป็ นการเขียนเพื่อขอบคุณบุคคลที่มีส่วนช่วยให้โครงงาน
สาเร็ จลงได้ ไม่วา่ จะเป็ นสถานประกอบการ พนักงานที่ปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นต้น)
- บทคัดย่อภาษาไทยและ/หรื อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อควรเป็ นการนาเสนอเฉพาะ
ใจความที่สาคัญ ที่สามารถนาเสนอความคิดของบทความชิ้นนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ความยาวของ
บทคัดย่อไม่ควรเกิน ๒๐๐ คา โดยภายในบทคัดย่อจะต้องแจ้งให้ทราบถึงปั ญหานาวิจยั หรื อที่มา
และความสาคัญของงานวิจยั (Problem of Studied) วิธีการศึกษาหรื อระเบียบวิธีวจิ ยั (Method of
methodology) ผลการศึกษาที่สาคัญ (The main results) และสรุ ปความสาคัญของงานวิจยั (Main
conclusion) ท้ายบทคัดย่อควรใส่ คาสาคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้องกับงานไว้เป็ นดัชนีไม่ต่ากว่า
๓ คา
บทคัดย่อช่วยอธิ บายเนื้ อหาของโครงงาน ในเนื้ อที่กระดาษเพียงหน้าเดียว อีกนัยหนึ่ง
การอ่านบทคัดย่อต้องทาให้ผอู ้ ่านรู ้วา่ เรื่ องนี้เกี่ยวกับอะไร ผูท้ ี่ทาเรื่ องนี้ตอ้ งการอะไร และได้
ผลลัพธ์อะไร
- สารบัญเรื่ อง
- สารบัญตาราง
- สารบัญรู ปภาพ
ตัวเลขที่ใช้กากับตารางหรื อกากับรู ปภาพนั้น มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
- ให้ใส่ คาว่า ตารางที่........ไว้เหนือตาราง และใส่ คาว่า รู ปที่......ไว้ใต้รูป
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- ชื่อรู ปและชื่อตาราง จะอยูใ่ นลักษณะตัวเลขดังนี้
รู ปที่ ๑.๑...............หมายถึง รู ปนี้เป็ นรู ปแรกในบทที่ ๑
รู ปที่ ๒.๓............. หมายถึง รู ปนี้เป็ นรู ปที่ ๓ ในบทที่ ๒
ตารางที่ ๓.๒............. หมายถึง ตารางนี้เป็ นตารางที่ ๒ ในบทที่ ๓
ตารางที่ยาวมาก ๆ หรื อภาพที่เป็ นเนื้ อหาต่อเนื่องหลาย ๆ ภาพ ควรยกไปไว้ใน
ภาคผนวก จะทาให้เนื้อหาของบทน่าอ่านมากขึ้น
๕.๒.๑.๒ ส่ วนเนื้อเรื่อง เป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด มีรูปแบบการเขียนเป็ น ๒ ลักษณะ
ให้นกั ศึกษาสอบถามความต้องการของคณะ/ภาควิชาว่าให้เลือกทาแบบใดดังต่อไปนี้
โครงงำน

งำนวิจัย

บทที่ ๑ บทนา
- ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
- ประวัติองค์กร
- ลักษณะการประกอบการ
- การให้บริ การหลักขององค์กร
- รู ปแบบและการบริ หารงานขององค์กร
- ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับ
มอบหมาย
- ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน

บทที่ ๑ บทนา
- ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
- ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
- ลักษณะการประกอบการ
- ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับ
มอบหมาย
- ระยะเวลาปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
- วัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
- พนักงานที่ปรึ กษาและตาแหน่งงานพนักงาน
ที่ปรึ กษา
- งานที่ได้รับมอบหมาย
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- แผนการดาเนินงาน
- เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
-รายละเอียดของงาน
บทที่ ๒ ทฤษฎีและหลักการ

บทที่ ๒ รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
- ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- ขอบเขตของโครงงาน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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โครงงำน
- ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
- อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
บทที่ ๓ สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
- ข้อเสนอแนะ
- ปัญหาในการทาโครงงาน
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน

งำนวิจัย

บทที่ ๓ รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน/การทาวิจยั /
โครงงาน

บทที่ ๔ ผลการปฏิบตั ิงาน/ผลการวิจยั /โครงงาน
บทที่ ๕ สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
ในบทที่ ๒ รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน นักศึกษาต้องอธิ บายขั้นตอนงานหรื อขั้นตอนปฏิบตั ิใน
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
- แสดงภาพ แผนภูมิหรื อตารางที่จาเป็ นประกอบคาอธิบาย
- แสดงการคานวณ หรื อที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ชดั เจนถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ
- หากเป็ นการทาปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่ องมือ
ปฏิบตั ิการที่ใช้อย่างชัดจน
อย่างไรก็ตามในส่ วนเนื้ อเรื่ องของรายงานสหกิจศึกษา อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานประกอบการ และเพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษามีรูปแบบและเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอกาหนดรายละเอียดการจัดทารู ปเล่มรายงาน
สหกิจศึกษาดังต่อไปนี้
ก. จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A๔ (๘๐ แกรม) สี ขาวสุ ภาพ พิมพ์หน้าเดียว
ข.จัดพิมพ์ดว้ ยรู ปแบบตัวอักษร Angsana UPC ขนาด ๑๖ ยกเว้นหัวข้อหรื อส่ วนที่
ต้องการเน้น (ชื่อบททุกบทให้ใช้ตวั อักษรขนาด ๑๘ และเป็ นตัวหนา)
ค. พิมพ์แนวตั้ง ยกเว้นรู ปภาพบางรู ป หรื อ บางตาราง
ง. การเว้นขอบกระดาษ
ขอบบน ๑.๕ นิ้ว
ขอบล่าง ๑.๐ นิ้ว
ขอบซ้าย ๑.๒ นิ้ว (สาหรับการเข้าเล่มรายงาน)
ขอบขวา ๑.๐ นิ้ว
จ. การใส่ เลขหัวข้อ จะมีรูปแบบของเลขกากับหัวข้อดังนี้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถำนประกอบกำร
............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.2 ลักษณะกำรประกอบกำร ผลิตภัณฑ์ กำรให้ บริกำรหลักขององค์ กร
1.2.1…………………………………………………………….
1.2.2…………………………………………………………….
1.2.2.1……………………………………………….
1.2.2.2........................................................................
1.3………………………………………………………………
1.3 รู ปแบบกรจัดองค์ กร
............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ช. การใส่ เลขหน้า ให้ใส่ เลขหน้าไว้ที่ดา้ นบน ตรงกลางหน้ากระดาษ โดยที่
- จดหมายนาส่ งรายงาน ให้ใส่ เลขหน้า -ก- กิตติกรรมประกาศ ให้ใส่ เลขหน้า -ข- บทคัดย่อ
ให้ใส่ เลขหน้า -คโดยจะเริ่ มนับเลขหน้าที่เป็ นตัวเลขในบทที่ ๑ เป็ นต้นไป หน้าแรกของแต่ละบท ไม่ตอ้ ง
ใส่ เลขหน้า
๕.๒.๑.๓ ส่ วนประกอบตอนท้ำย ประกอบด้วย
- บรรณานุกรม รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมคือ
ชื่ อผู้แต่ ง. ชื่ อหนังสื อหรือชื่ อเรื่อง. ครั้ งทีพ่ มิ พ์ . สถำนทีพ่ มิ พ์ . สำนักพิมพ์ . ปี
ทีพ่ มิ พ์.
ในส่ วนของผูแ้ ต่งถ้ามี ๒-๓ คน ใช้ “และ” ถ้ามีมากกว่า ๓ คน ให้เขียนชื่ อผูแ้ ต่ง
คนแรกแล้วตามด้วย “และคณะ”
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ในส่ วนของชื่อเรื่ อง ให้ใช้ตวั หนา หรื อ ตัวเอน หรื อ ขีดเส้นใต้
ในส่ วนของครั้งที่พิมพ์ ให้เขียนเฉพาะในกรณี ที่พิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง
ในส่ วนของสถานที่พิมพ์ ให้เขียนชื่อเมืองที่พิมพ์ เช่น กรุ งเทพ ขอนแก่น
London
ในส่ วนของสานักพิมพ์ หากไม่มี ให้ใส่ โรงพิมพ์ แทน
ในส่ วนของปี ที่พิมพ์ ให้ใส่ เฉพาะตัวเลข ไม่ตอ้ งใส่ คาว่า พ.ศ. หรื อ ค.ศ.
- ภาคผนวก (ถ้ามี) เป็ นการอธิ บายบางส่ วนของเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น นักศึกษา
อาจจะมีตารางข้อมูลหรื อรู ปประกอบเพิ่มเติม หรื อเป็ นการอธิ บายศัพท์เพิ่มเติม เป็ นต้น
๕.๒.๒ กำรนำเสนอรำยงำนด้ วยวำจำ ต่อคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย
- อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
- พนักงานที่ปรึ กษา
- กรรมการกลางที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสานักสหกิจศึกษาหรื อคณบดี/หัวหน้า
ภาควิชา
๕.๒.๓ วิธีกำรนำเสนอ
- Power Point
- เอกสาร หรื อ บอร์ด หรื อ ภาพโปสเตอร์
- นาเสนอ 20 นาที
- ตอบข้อซักถาม 10 นาที
- รายงานฉบับสมบูรณ์
๕.๓ กำรเขียนบทควำมวิชำกำร
บทความวิชาการ คืองานเขียนที่กาหนดประเด็นไว้ชดั เจน มีการวิเคราะห์วิจารณ์มีประเด็น
ดังกล่าวตามหลักวิชาการ มีการเสนอแนวคิดใหม่หรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาที่อาศัยแนวคิดทฤษฎีที่
ศึกษามา รวมทั้งประสบการณ์การทางาน โดยชี้แจงถึงความบกพร่ องหรื อจุดอ่อนหรื อความล้าสมัย
ของ ๆ เดิม เพื่อให้เกิดการทบทวนแนวคิดหรื อการกระทาแบบเดิม หรื อเพื่อให้เกิดการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการกระทาบางอย่างหรื อเพื่อเผยแพร่ ความรู ้
๕.๓.๑ ชนิดของบทความวิชาการ
๕.๓.๑.๑ บทความเชิงบรรยาย
๕.๓.๑.๒ บทความเชิงรายงาน
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๕.๓.๑.๓ บทความเชิงโต้แย้ง
๕.๓.๑.๔ บทความที่ได้จากการสัมภาษณ์ผชู้ านาญการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ
๕.๓.๑.๕ บทความชี้แนะแนวทางปฏิบตั ิ
๕.๓.๑.๖ บทความที่ให้ความรู ้/แนวคิดใหม่
ฯลฯ
๕.๓.๒ องค์ประกอบของบทความวิชาการ
๕.๓.๒.๑ บทความวิชาการโดยทัว่ ไป
ก. ส่ วนนา : ชื่อเรื่ อง ชื่อผูเ้ ขียน และข้อความแนะนาผูเ้ ขียน
ข. ส่ วนเนื้ อหา : บทนา เนื้อเรื่ องซึ่ งแบ่งเป็ นประเด็นหลัก ประเด็น
รอง ประเด็นย่อยและบทสรุ ป
ค. ส่ วนอ้างอิง : บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
๕.๓.๒.๒ บทความวิชาการเชิงวิเคราะห์
ก. ส่ วนนา : ชื่อเรื่ อง ชื่อผูเ้ ขียน และข้อความแนะนาผูเ้ ขียน
ข. ส่ วนเนื้ อหา : บทนา วัตถุประสงค์ วิธีวเิ คราะห์ ขอบเขตการ
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข และ
บทสรุ ป (เป็ นการย่อสาระและวิเคราะห์แนวทางแก้ไข)
ค. ส่ วนอ้างอิง : บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
๕.๓.๒.๓ บทความวิจยั
ก. ส่ วนนา : ชื่อเรื่ องงานวิจยั ชื่อผูว้ จิ ยั และคณะ (ถ้ามี) รายละเอียดของ
ผูว้ จิ ยั บทคัดย่อไทย
ข. ส่ วนเนื้ อหา : บทนา (ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา)
วัตุประสงค์ สมมติฐานของงานวิจยั (ถ้ามี) ขอบเขตที่ครอบคลุม
การวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจยั (เชิงปริ มาณประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง เครื่ องมือการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร
แบบสอบถามหรื อการสัมภาษณ์) ผลการวิจยั (สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ)
ค. ส่ วนอ้างอิง : บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก (ถ้ามี)
๕.๓.๒.๔ ตัวอย่างแบบฟอร์ มการเขียนบทความวิชาการ
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ก. ชื่อเรื่ องภาษาไทย
ข. ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ
ค. ชื่อผูเ้ ขียนและแนะนาว่าเป็ นใครอยูท่ ี่ไหน
ฆ. E-mail (ถ้ามี)
ง. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จ. บทนาหรื อหลักการและเหตุผล
ฉ. รายละเอียดการศึกษาหรื อการทดลองและผลการศึกษาหรื อทดลอง
ช. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล (ถ้ามี)
ซ. บทสรุ ปพร้อมการอภิปรายผล (ถ้ามี)
ฌ. เอกสารอ้างอิง
ญ. กิตติกรรมประกาศ
หมำยเหตุ: บทความที่ดีควรมีเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ที่ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความคิด ความรู ้หรื อ
แนวทางในการปฏิบตั ิที่ดีต่อไป

บรรณานุกรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (๒๕๕๒). คู่มือกำรขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีสำหรับสถำน
ประกอบกำร จำกกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ. กรุ งเทพฯ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (๒๕๕๒). แผนกำรดำเนินงำนส่ งเสริ มสหกิจศึกษำในสถำบัน
อุดมศึกษำ ระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕. กรุ งเทพฯ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร: หน้ำ ๕.
สมำคมสหกิจศึกษำไทย (๒๕๕๒). มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรดำเนิ นงำนสหกิจศึกษำ. นครรำชสี มำ.
สมำคมสหกิจศึกษำไทย (๒๕๕๒). ประมวลสำระชุดฝึ กอบรมสหกิจศึกษำ. กรุ งเทพ..

