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ค ำน ำ 
 

                 จากสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั มีผลต่อหน่วยงานต่าง ๆ    ท่ีตอ้งการ
พนกังานท่ีมีคุณภาพและมีคุณสมบติัครบถว้นตามความตอ้งการใหม้ากท่ีสุด  เพื่อใหห้น่วยงานมีศกัยภาพเพียงพอ
และสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้เพื่อเป็นการสนองตอบความตอ้งการขา้งตน้  มหาวทิยาลยัสยามจึงมีนโยบาย
พฒันาคุณภาพนกัศึกษา   โดยจดัท าโครงการท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติังานจริงควบคู่ไปกบัการเรียน 
ภาคทฤษฎีในรายวชิาสหกิจศึกษา ทั้งน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒    ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นตน้มา โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาคุณภาพนกัศึกษาใหมี้ศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ดา้นวิชาการและความสามารถดา้นวชิาชีพดว้ย            
          สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการศึกษาท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนในหอ้งเรียนควบคู่
กบัการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งเป็นระบบ ท าใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ
และทกัษะวชิาชีพก่อนจะส าเร็จการศึกษา     เพื่อใหมี้ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต        นอกจากน้ี
มหาวทิยาลยัยงัสามารถพฒันาหลกัสูตรจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการท างานจริงและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอีกดว้ย  สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัทั้ง ๓ ฝ่าย 
คือ สถานประกอบการ   นกัศึกษาและสถาบนัการศึกษา  กล่าวคือ   กระบวนการของสหกิจศึกษาก่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัและสถานประกอบการโดยผา่นนกัศึกษาท่ีไปปฏิบติังาน นกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาจึงเปรียบเสมือนตวัแทนของมหาวทิยาลยัท่ีจะช่วยกระชบัความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งมหาวทิยาลยักบั
สถานประกอบการ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความร่วมมือและเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกนัในอนาคต 
                 คู่มือสหกิจศึกษาฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัและขยายความร่วมมือในการด าเนินการ
ระหวา่งนกัศึกษา  คณาจารยแ์ละสถานประกอบการ โดยไดร้วบรวมสาระส าคญัของแนวทางปฏิบติัตามกระบวน- 
การด าเนินการสหกิจศึกษาอยา่งครบถว้น 
                 ในโอกาสน้ี ส านกัสหกิจศึกษาขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและใหค้วามร่วมมือกบัรายวชิาสหกิจ
ศึกษาดว้ยดีเสมอมา ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีไดใ้หแ้นวความคิดแนวทางปฏิบติัในการ
น าสหกิจศึกษามาใช ้สถานประกอบการท่ียนิดีรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาเขา้ปฎิบติังาน รวมทั้งคณาจารยท่ี์ปรึกษา
สหกิจศึกษาในภาควชิาต่างๆ และนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมสหกิจศึกษาอยา่งมีคุณภาพทุกท่าน และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  
คู่มือสหกิจศึกษาฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการ คณาจารย ์และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้ป็นคู่มือปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละความเขา้ใจท่ีดีร่วมกนัของทุกฝ่าย
ต่อไป 
 
        ส านกัสหกิจศึกษา   

      มหาวทิยาลยัสยาม                                                                                                                                                                                        
              ๒๕๕๓ 
 
 



สำรบัญ 
 

                          หนา้ท่ี                                                                                                     
บทที ่ ๑   สหกจิศึกษำคืออะไร              ๑                     

๑.๑  หลกัการและเหตุผล                                                                                       ๑ 
๑.๒ วตัถุประสงค ์        ๒ 
๑.๓ ประโยชน์จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ๓  
๑.๔ การจดัหลกัสูตรสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม    ๕ 
๑.๕ ส านกัสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม                                                            ๕ 
๑.๖  ลกัษณะงานสหกิจศึกษา                                                                               ๖ 
 

บทที ่  ๒   บทบำทและหน้ำที่ของนักศึกษำและอำจำรย์ทีป่รึกษำสหกจิศึกษำ   ๗ 
๒.๑  คุณสมบติัของนกัศึกษาสหกิจศึกษา                                   ๗      
๒.๒ บทบาทและหนา้ท่ีของนกัศึกษาสหกิจศึกษาและขอ้แนะน าในการปฏิบติังาน  ๗ 
๒.๓ บทบาทและภาระหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา                              ๙ 

   ๒.๔ ขั้นตอนสหกิจศึกษา       ๑๑ 
   ๒.๕ กระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้สหกิจศึกษา    ๑๒ 
   ๒.๖  กระบวนการคดัเลือกสถานประกอบการ     ๑๓ 
                ๒.๗ ขั้นตอนสหกิจศึกษาส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศงาน ๑๔  
 
บทที ่ ๓   บทบำทของสถำนประกอบกำรกบัสหกจิศึกษำ     ๑๕ 

๓.๑   ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                  ๑๕ 
๓.๒  พนกังานท่ีปรึกษา                                                                                   ๑๖ 

 
บทที ่ ๔   กระบวนกำรและขั้นตอนสหกจิศึกษำ      ๒๐ 
    ๔.๑  ขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษา     ๒๐  

         ๔.๑.๑  การรับสมคัรนกัศึกษาสหกิจศึกษา                          ๒๐ 
 ๔.๑.๒ การคดัเลือกนกัศึกษา                                             ๒๐ 
 ๔.๑.๓  การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนปฏิบติังาน                     ๒๐ 
 ๔.๑.๔  การคดัเลือกสถานประกอบการ     ๒๑                                                                  
           ๔.๑.๕  ค่าตอบแทนและสวสัดิการจากสถานประกอบการ                              ๒๑ 
           ๔.๑.๖  การเตรียมตวัไปปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ   ๒๑ 
 ๔.๑.๗  กิจกรรมระหวา่งปฏิบติังานสหกิจศึกษา    ๒๒ 
 ๔.๑.๘  การนิเทศงานสหกิจศึกษา                                                                ๒๒ 
 ๔.๑.๙   ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา     ๒๓ 



  
สำรบัญ (ต่อ) 

 
                                                                                                                                 หนา้ท่ี 
           ๔.๑.๑๐ กิจกรรมภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ ๒๓ 
         ๔.๑.๑๑  การประเมินผล                                                                                  ๒๕ 

 ๔.๒ วชิาเตรียมความพร้อม ๒๕ 
  
บทที ่ ๕  ข้อแนะน ำ/แนวปฏิบัติเกีย่วกับสหกจิศึกษำ กำรเขียนรำยงำนและบทควำมวชิำกำร ๒๗ 
 ๕.๑  ขอ้แนะน าในการติดต่อเก่ียวกบัสหกิจศึกษา                                      ๒๗ 
 ๕.๒  การเขียนรายงานสหกิจศึกษา      ๒๘ 
 ๕.๓  การเขียนบทความวชิาการ       ๓๓ 
 
บทที ่ ๖  กำรขอรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับสถำนประกอบกำร     
 จำกกำรด ำเนินงำนสหกจิศึกษำ       ๓๖ 
              ๖.๑ การยืน่เอกสารต่อกรมพฒันาฝีมือแรงงาน     ๓๗ 
              ๖.๒ รายการค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี    ๓๗ 
              ๖.๓ การจดัเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร  ๓๘ 
ภำคผนวก  แบบฟอร์มสหกิจศึกษา       ๓๙  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๑ 
สหกจิศึกษาคอือะไร 

 
 สหกิจศึกษา  (Co-operative Education)  เป็นการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานจริงในสถาน
ประกอบการอยา่งมีระบบ โดยจดัใหน้กัศึกษาไปปฎิบติังานจริง ณ สถานประกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือ 
ท าใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้จากการปฏิบติังาน และสามารถพฒันาคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการ
ตอ้งการมากท่ีสุด เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการและมหาวทิยาลยั โดยมีสหกิจ
ศึกษาเป็นกลไกความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรม และยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนั นกัศึกษาสหกิจศึกษา
จะเขา้ปฏิบติังานในสถานประกอบการในลกัษณะพนกังานชัว่คราว ท่ีตอ้งลงมือปฏิบติังานจริง และไดรั้บ
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานในสถานประกอบการจริง ซ่ึงนกัศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ไดใ้นหอ้งเรียน
ปกติ นกัศึกษาจะไดรั้บการพฒันาทกัษะการงานอาชีพทั้งความรู้ ความคิด การสังเกต การตดัสินใจ การ
วเิคราะห์ และประเมินผลอยา่งเตม็รูปแบบการท างาน รวมทั้งการจดัเตรียมและน าเสนอรายงานผลการ 
ไปปฏิบติังานจากประสบการณ์การท างานจริงของตนเองท่ีสะทอ้นการผสมผสานระหวา่งภาคทฤษฎีเขา้
กบัภาคปฏิบติัไดอ้ยา่งลงตวั จะส่งผลใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงานมากข้ึน และกระบวนการสหกิจศึกษาจะก่อใหเ้กิดการประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัสถาน
ประกอบการ ท าใหส้ถานศึกษาสามารถพฒันาหลกัสูตรไดต้ลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้
แรงงานจากนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและสร้างจริยธรรมใน
วชิาชีพท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
๑.๑ หลกัการและเหตุผล 
              ปัจจุบนัมีการแข่งขนัในตลาดแรงงานค่อนขา้งสูง ลกัษณะของบณัฑิตท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ 
ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถเชิงวชิาการและทกัษะวชิาชีพ การวางแผนการท างานอยา่งมีระบบ การ
ตดัสินใจและการแกปั้ญหา  ความรู้ความสามารถในการรับรู้  มนุษยสัมพนัธ์ แรงบนัดาลใจ แรงจูงใจ 
ความคิดริเร่ิม ระเบียบวนิยั ศีลธรรม จริยธรรม การส่ือสารขอ้มูล การเป็นผูน้ า เป็นตน้ ส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับ
บณัฑิตในปัจจุบนั คือ การไดมี้โอกาสสร้างความเขา้ใจและคุน้เคยกบัโลกแห่งความเป็นจริงของการ
ท างานและการเรียนรู้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทกัษะของงานอาชีพและทกัษะดา้นการพฒันาตนเอง นอกเหนือ  
ไปจากทกัษะดา้นวชิาการ ทกัษะเหล่าน้ีจะเรียนรู้และพฒันาไดโ้ดยเร็วเม่ือนกัศึกษาไดมี้โอกาสไป
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
 จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการสหกิจศึกษาน าร่อง พบวา่ องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตได้
ประโยชน์จากโครงการสหกิจศึกษาทั้งจากการนิเทศของอาจารย ์รายงานวชิาการของนกัศึกษา โครงงาน



 

๒ 

และงานประจ าท่ีนกัศึกษาปฏิบติัเกิดความร่วมมือทางวชิาการและใชส้หกิจศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
คดัเลือกพนกังานใหม่ ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคญัคือ  องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นวา่บณัฑิตท่ีผา่นหลกัสูตร 
สหกิจศึกษามีศกัยภาพมากกวา่นกัศึกษาท่ีผา่นหลกัสูตรการฝึกงานภาคฤดูร้อน (ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, แผนการด าเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา, ๒๕๕๑-๒๕๕๕.) 
 
๑.๒ วตัถุประสงค์ 

๑.๒.๑  ร่วมมือกบัภาควชิาจดัเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาทั้งดา้นบุคลิกภาพ ระเบียบวนิยั  
ความมีคุณธรรมและวชิาชีพเพื่อใหเ้กิดความพร้อมก่อนส่งนกัศึกษาไปปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ  

๑.๒.๒ ประสานและร่วมมือกบัภาควชิาและสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรการเรียน 
การสอนวชิาสหกิจศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
 ๑.๒.๓ เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จริงในภาคปฏิบติั ในการปรับตวัเขา้กบัสังคม ความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ความเช่ียวชาญดา้นวชิาชีพ ในสถานประกอบการจริง 

๑.๒.๔ ส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการ โดยผา่น 
นกัศึกษาผูไ้ปปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการนั้น 
 ๑.๒.๕  เปิดโอกาสใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพบณัฑิต 
 

                          
 

มหาวทิยาลยัสยามไดรั้บเกียรติจาก ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร ศรีสอา้นเป็นประธานในการลงนาม 
ความร่วมมือสหกิจศึกษากบัสถานประกอบการ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2552 

อาทิ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลต ัน สมาพนัธ์โลจิสติกส์ไทย , กลุ่มวงัขนาย 
บริษทัไทยคาร์ ดอทคอม  กลุ่มบริษทับวัทอง พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั เป็นตน้ 



 

๓ 

๑.๓ ประโยชน์จากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา มีดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ประโยชน์ทีนั่กศึกษาได้รับ 

๑.๓.๑.๑ ไดรั้บประสบการณ์วชิาชีพเพิ่มเติม   นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน 
๑.๓.๑.๒ เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ในดา้นทกัษะวิชาชีพ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   

ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการท างาน  ความมีระเบียบวนิยั ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ซ่ึงเป็น
คุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการ 

๑.๓.๑.๓ ส่งผลใหมี้ผลการเรียนดีข้ึนภายหลงัจากการปฏิบติังาน  เน่ืองดว้ยมีความเขา้ใจ 
ในเน้ือหาวชิามากข้ึนจากประสบการณ์การปฏิบติังานจริง 

๑.๓.๑.๔ เกิดทกัษะการส่ือสารขอ้มูล (Communication Skill)  จากการพดูคุยแลกเปล่ียน 
เรียนรู้จากพนกังานท่ีปรึกษา การประชุม การเขียนรายงานผลการปฏิบติังานและการน าเสนองานหรือ
เสนอความคิดเห็น 

๑.๓.๑.๕ สามารถเลือกสาขาอาชีพไดถู้กตอ้ง  เน่ืองจากไดรั้บทราบความถนดัของ 
ตนเองมากข้ึน 

๑.๓.๑.๖ ส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการท างานท่ีสูงกวา่  และมีโอกาส 
ไดรั้บการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 

๑.๓.๑.๗  อาจไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังาน 
 

 ๑.๓.๒ ประโยชน์ทีส่ถานประกอบการได้รับ 
๑.๓.๒.๑ พนกังานประจ าจะมีเวลามากข้ึนท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีอ่ืนท่ีมีความยากและ 

ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
๑.๓.๒.๒ เป็นวธีิการหน่ึงในการสรรหาพนกังานประจ าท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกบั 

ต าแหน่งงาน โดยอาจลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได ้
๑.๓.๒.๓ เกิดความร่วมมือกนัทางวชิาการระหวา่งผูบ้ริหารสถานประกอบการกบั 

คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
๑.๓.๒.๔ คณาจารยก์บันกัศึกษาจะไดมี้ส่วนช่วยแกปั้ญหาใหก้บัสถานประกอบการ 

ซ่ึงเป็นการลดภาระภายในองคก์ร 
๑.๓.๒.๕ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี กบัสถาบนัการศึกษาและเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี 

ขององคก์รในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา และช่วยพฒันาบณัฑิตของชาติ 
  ๑.๓.๒.๖ เกิดการปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ เกิดความทนัสมยัทนัเทคโนโลยขีองสถานประกอบการ 
  ๑.๓.๒.๗ มีนกัศึกษาท่ีมีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวชิาการช่วยปฏิบติังาน 



 

๔ 

อยา่งต่อเน่ือง ในระยะเวลาท่ียาวข้ึนกวา่การฝึกงานปกติ คือ ๑๖ สัปดาห์ หรือ ๔ เดือน 
  ๑.๓.๒.๘  ไดน้กัศึกษาท่ีปฏิบติังานตรงกบัสาขาวชิาชีพมาช่วยงานโดยจ่ายค่าตอบแทน
ในอตัราลดลง นกัศึกษาสหกิจศึกษาจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีพอเหมาะกบัลกัษณะงาน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของสถานประกอบการนั้นๆ 
 
 ๑.๓.๓ ประโยชน์ทีม่หาวิทยาลยัได้รับ 
  ๑.๓.๓.๑ เกิดการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 
  ๑.๓.๓.๒ การผลิตบณัฑิตมีศกัยภาพตรงตามความตอ้งการขององคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  ๑.๓.๓.๓ มีการประสานงานระหวา่งสถานประกอบการและสถาบนัการศึกษา เกิดความ
ร่วมมือทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
  ๑.๓.๓.๔ คณาจารยไ์ดรั้บประสบการณ์วชิาชีพเพิ่มเติม จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีปรึกษาของสถานประกอบการ 
 

               
   

ความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษาระหวา่งสมาคมสหกิจศึกษาไทย   
สถานประกอบการ และมหาวทิยาลยัสยาม 

 
 
 
 

 



 

๕ 

๑.๔  การจัดหลกัสูตรสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม 
              มหาวทิยาลยัสยามมีการจดัการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาค และจดัการศึกษารายวชิาสหกิจ
ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ และภาคฤดูร้อนโดยแต่ละภาคการศึกษาสหกิจศึกษามี
ระยะเวลาไปปฏิบติังานจริงไม่นอ้ยกวา่ ๑๖ สัปดาห์ รายวิชาสหกิจศึกษามีลกัษณะดงัน้ีคือ 
 ๑.๔.๑  เป็นวชิาเอกบงัคบั/เอกเลือก (๖ หน่วยกิต)   คณะโดยภาควชิาท่ีนกัศึกษาสังกดัจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด เพื่อเขา้ร่วม
โครงการฯ 
 ๑.๔.๒  จดัภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไวใ้นภาคการศึกษาท่ี๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ส าหรับนกัศึกษาท่ีจบภาคสุดทา้ยของชั้นปีท่ี ๓ และ ๔ (ท่ีไม่ใช่ภาคสุดทา้ย)หรือตามท่ี
ส านกัสหกิจศึกษาก าหนดไวโ้ดยไดรั้บการเห็นชอบจากภาควชิา) 
 ๑.๔.๓  วชิาสหกิจศึกษามีค่าเท่ากบัหรือไม่นอ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิต หรือตามท่ีภาควชิาก าหนดใน
หลกัสูตร 
 ๑.๔.๔  ก าหนดให้นกัศึกษาสหกิจศึกษาจะตอ้งไปปฏิบติังานอยา่งนอ้ย ๑  ภาคการศึกษา โดย
จะตอ้งมีระยะเวลาการปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ ๑๖ สัปดาห์ 
 ๑.๔.๕ นกัศึกษาท่ีสามารถไปท างานตามระบบสหกิจศึกษาได ้จะตอ้งผา่นการเตรียมความพร้อม
ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
๑.๕ ส านักสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม 
        มหาวทิยาลยัสยามไดจ้ดัตั้งหน่วยงานท่ีเรียกวา่ ส านกัสหกิจศึกษา ( Co-operative Education 
Office) อยูใ่นความดูแลของรองอธิการบดีท่านหน่ึง เพื่อท าหนา้ท่ีพฒันารูปแบบระบบการศึกษาแบบ 
สหกิจศึกษาใหเ้หมาะสม รับผดิชอบการประสานงานระหวา่งนกัศึกษา คณาจารยทุ์กคณะ/ภาควชิาและ
สถานประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาตลอดจนติดต่อประสานงานกบัทุกฝ่ายในการไป
ปฏิบติังาน   ณ  สถานประกอบการและก ากบัดูแลประเมินคุณภาพงานสหกิจศึกษา 
       ลกัษณะการบริหารงานของส านกัสหกิจศึกษาไดจ้ดัแบ่งบุคลากรและหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
 ๑.๕.๑ คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา ( Co-op Committee) ท าหนา้ท่ีดงัน้ี 

- ก าหนดแผนการด าเนินงานของส านกัฯ ตามนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยั 
- ก าหนดรูปแบบ  ระเบียบกฎเกณฑต่์าง ๆ พร้อมทั้งวธีิการด าเนินการของส านกัฯ 
- อนุมติัแผนปฏิบติังานประจ าปีของส านกัฯ 
- ประเมินผลการปฏิบติังานของส านกั 
- ประสานงานระหวา่งคณะ/ภาควชิากบัส านกัฯและสถานประกอบการ 



 

๖ 

 ๑.๕.๒ ผูอ้  านวยการส านกัสหกิจศึกษา (Co-op Director) ท าหนา้ท่ีน าแนวนโยบายของ
คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษามาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม เห็นผลและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕.๓ อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานดา้นสหกิจ
ศึกษาในรายวชิาสหกิจศึกษาและภายในภาควชิา  ดงัน้ี 

-ใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการและการปฏิบติังาน แก่นกัศึกษาสหกิจศึกษาในภาควชิา 
- ร่วมพิจารณาก าหนดและรับรองคุณภาพงานท่ีสถานประกอบการเสนอมา 
- นิเทศงานและประเมินผล 

 ๑.๕.๔ บุคลากรประสานกิจกรรมสหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่  สถานประกอบการ  อาจารย ์และนกัศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสหกิจศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
 
๑.๖ ลกัษณะงานสหกจิศึกษา      
 ๑.๖.๑ ปฏิบติังานเสมือนหน่ึงเป็นลูกจา้งชัว่คราว 
 ๑.๖.๒ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแน่นอนซ่ึงไดมี้การประสานกบัสถานประกอบการล่วงหนา้ 
 ๑.๖.๓ ปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีตรงกบัสาขาวชิาชีพท่ีไดศึ้กษา และท าโครงงานตรงกบัสาขา
วชิาชีพและประสบการณ์การท างานโดยความเห็นชอบร่วมกนัของสถานประกอบการและอาจารยท่ี์
ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 ๑.๖.๔ ปฏิบติังานเตม็เวลา (Full Time) และงานมีคุณภาพ 
 ๑.๖.๕ ระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ ๑๖ สัปดาห์  
 ๑.๖.๖ มีค่าตอบแทนตามสมควร  (หากไม่มีค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และความสมคัรใจของนกัศึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาใหก้ารยอมรับ) 
 

 
 
 
 
 
 

นักศึกษาปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา ณ โรงแรมมลิเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพ 
 



บทที ่ ๒ 
บทบาทและหน้าทีข่องนักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาสหกจิศึกษา 

 
๒.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ภาควชิาจะเป็นผูค้ดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเขา้เป็นนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
- นกัศึกษาตอ้งมีสถานะเทียบเท่าชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาสุดทา้ย หรือ 4 ท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคการ 
  ศึกษาสุดทา้ย  หรือตามท่ีส านกัสหกิจศึกษาก าหนด 
- มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมคัรเขา้สหกิจศึกษาไม่ต ่ากวา่  ๒.๐๐ หรือ 
  ตามท่ีภาควชิาก าหนด 
- จะตอ้งสอบผา่นรายวชิาท่ีภาควชิาก าหนดเป็นวชิาเง่ือนไขของสหกิจศึกษา 
- ผา่นการสอบ Toeic ก่อนไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
- มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยผดิระเบียบวินยันกัศึกษา (ภาคทณัฑ ์ ตดัคะแนนความ 
  ประพฤติ สั่งพกัการเรียน) 
- มีวฒิุภาวะและสามารถพฒันาตนเองไดดี้ 
- เขา้รับการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรม 
  ทั้งหมด กรณนัีกศึกษาสมัครเข้าสหกจิศึกษาแล้วไม่สามารถทีจ่ะไปปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษา 
   น้ันได้  ให้ยื่นใบค าร้องทัว่ไปขอลาออกจากการเตรียม ความพร้อม  และการไปปฏิบัติงาน โดย 
   ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าภาควชิา/ กรรมการ ประสานงานสหกจิศึกษา และส านักทะเบียน 
-ไม่สามารถลงทะเบียนรายวชิาอ่ืนไดใ้นช่วงปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 

๒.๒ บทบาทและหน้าทีข่องนักศึกษาสหกจิศึกษาและข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน 
- ติดตามข่าวสารการจดัหางาน ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือหวัหนา้ภาควชิาเก่ียวกบัลกัษณะ 
  งานท่ีจะท าและปรึกษาทุกคร้ังท่ีมีปัญหาระหวา่งท่ีไปปฏิบติังานและประสานงานกบัส านกั 
  สหกิจศึกษาตลอดเวลา 
- หมัน่ฝึกฝนและเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง  ก่อนไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
- ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินยั  หรือขอ้บงัคบัของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนและ 
  ละเลย 
- รับผดิชอบในงานท่ีท าอยา่งเตม็ท่ี  
- การลา จะลาไดเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น โดยตอ้งขออนุมติัจากส านกัสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยั 
  สยามก่อนในเบ้ืองตน้ และเม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้จะตอ้งขออนุญาต  หรือท าเร่ืองลากิจกบั 
  สถานประกอบการอยา่งเป็นทางการเสมือนพนกังานคนอ่ืน ๆ 



 

๘ 

- หลีกเล่ียงการทะเลาะเบาะแวง้ในสถานประกอบการทุกกรณี 
- เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ตอ้งแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทนัที 
- ติดต่อส่งเอกสารท่ีก าหนด และใหร้ายงานข่าวสารการปฏิบติังานของตนเองกบัส านกัสหกิจ 
  ศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา มหาวทิยาลยัสยามตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน ณ สถาน 
  ประกอบการ 
- กรณีมีปัญหาในการปฏิบติังาน   จะตอ้งรีบติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาหรือ 
   ส านกัสหกิจศึกษาโดยทนัที 
- บนัทึกหลกัฐานการเขา้ปฏิบติังานและภาระงานในแต่ละวนั โดยรวบรวมส่งส านกัสหกิจศึกษา 
   เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติังาน 
- ประสานงานกบัพนกังานท่ีปรึกษาเม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาจะมานิเทศงาน 
- น าเสนอโครงงานและจดัท าโปสเตอร์ประกอบการน าเสนอ   
- สรุปรายงานฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่ CD จ านวน ๒ ชุด  พร้อมเขียนบทความทางวชิาการ  
   เพื่อส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาและส านกัสหกิจศึกษา  
- รายงานฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บการลงนามก ากบัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา พนกังานท่ีปรึกษา  
   กรรมการกลางและรองอธิการบดี/ผูอ้  านวยการส านกัสหกิจศึกษา 

 

              
 

นกัศึกษาสหกิจศึกษามหาวทิยาลยัสยามแนะน าผลงานสหกิจศึกษาแก่คณะดูงาน 
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี วนัท่ี 22 มีนาคม 2553 

 



 

๙ 

๒.๓ บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาสหกจิศึกษา 
นอกจากบุคลากรของส านกัสหกิจศึกษาแลว้ การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัให ้

ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีนั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีผูแ้ทนอาจารยจ์ากภาควชิาท่ีมีนกัศึกษาไป
ปฏิบติังานท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยนิ์เทศเพื่อใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาสหกิจศึกษา และ
ประสานงานระหวา่งบุคลากรของส านกัสหกิจศึกษา  นกัศึกษาและสถานประกอบการ  ภาควชิาหน่ึงๆ 
จะก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษา ๑ คนต่อนกัศึกษาสหกิจศึกษาจ านวนหน่ึง  โดยมีหนา้ท่ีประสานงานดา้น 
สหกิจศึกษาภายในภาควชิากบับุคลากรส านกัสหกิจศึกษาและสถานประกอบการดงัน้ี 

๒.๓.๑ จดัเตรียมความพร้อมเฉพาะดา้นแยกแต่ละภาควชิาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อเพิ่มเติมทกัษะความรู้ 
ในการท างาน 

๒.๓.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นผูท่ี้รับผิดชอบการไปปฏิบติังานของนกัศึกษาใน 
ภาควชิาของตน   

๒.๓.๓ อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาจะท าหนา้ท่ีจดัโปรแกรมการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
ร่วมกบัสถานประกอบการ(พนกังานท่ีปรึกษา)โดยร่วมกนัก าหนดหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

      ก)  ใหค้วามเห็นชอบกบัลกัษณะงานท่ีจะไปท าร่วมกบัสถานประกอบการ อาจมีการ 
                          ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นฐานของนกัศึกษา  ความรู้ท่ี 
                          จ  าเป็น  ความสามารถเบ้ืองตน้และบุคลิกภาพ 

      ข)  การพฒันาความรู้เชิงวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษา และการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาเพื่อให ้
                          การปฏิบติังานมีคุณภาพ 
                    ค)  การควบคุมดูแลการปฏิบติังาน การรับรองการปฏิบติังาน การใหค้วามรู้  ใหค้  าแนะน า   
                          การติดตาม  รวมถึงการดูแลและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของนกัศึกษา 

 ง)  การประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
 จ)  การตรวจและใหค้ าแนะน าหรือการปรับปรุงแกไ้ขรายงานสหกิจศึกษาแลบทความทาง 
            วชิาการ 
๒.๓.๔  การนิเทศงาน ณ  สถานประกอบการ อยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง โดยท าการนดัหมายกบัพนกังาน

ท่ีปรึกษาตามวนั-เวลาท่ีจะไปนิเทศงานและส่งรายงานผลการนิเทศงานมาท่ีส านกัสหกิจศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลนกัศึกษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษา 

๒.๓.๕  การใหค้  าปรึกษาพิจารณาหวัขอ้รายงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาร่วมกบัพนกังาน 
ท่ีปรึกษา 

๒.๓.๖ ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
๒.๓.๗ ภาควชิาและพนกังานท่ีปรึกษาร่วมกนัประเมินผลการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

โดยใชแ้บบฟอร์มการประเมินผลตามท่ีส านกัสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัจดัไวใ้ห้ 



 

๑๐ 

๒.๓.๘ ภายหลงันกัศึกษากลบัจากการไปปฏิบติังาน จดัใหมี้การสัมมนา/ประชุม/เสวนาสหกิจ
ศึกษาระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา พนกังานท่ีปรึกษาและนกัศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งถ่ายทอด
ใหน้กัศึกษาท่ีก าลงัจะไปปฏิบติังานรุ่นใหม่โดยใหเ้ขา้ร่วมงานดว้ย 

 

                             
 

                         นกัศึกษารุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์แก่รุ่นนอ้งในงานวนัสหกิจศึกษาประจ าปี 2552 
วนัท่ี  2 มิถุนายน 2552 

 

                          
 

นกัศึกษาสหกิจศึกษารุ่นพี่ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นกัศึกษาสหกิจรุ่นนอ้งในชัว่โมง 
เตรียมความพร้อมภาคการศึกษาท่ี 3/2553  วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ณ อาคาร 19 หอ้ง 19-1106 

 



 

 

นกัศึกษาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

เขา้อบรมเตรียมความพร้อม 

Coop ๐๓-๐๒ 
แจง้การสมัภาษณ์งาน 

ออกจากโครงการ 

ประชุมช้ีแจงนกัศึกษา เพื่อรับการประเมิน 

กิจกรรมหลงักลบัจากสถานประกอบการ 

อาจารยนิ์เทศงาน 

ปฎิบติังาน ณ สถานประกอบการ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

(Coop ๐๔-๐๓) นกัศึกษาส่งเล่มรายงาน 
(ประเมินรายงาน) 

(Coop ๐๔-๐๔) สมัภาษณ์กบัอาจารยท่ี์
ปรึกษา (ประเมินการสมัภาษณ์) 
Coop ๐๕-๐๑ น าเสนอรายงานสหกิจ
ศึกษา (ประเมินการปฏิบติังาน) 

นกัศึกษาส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ พร้อมแผน่ 

CD  จ ำนวน ๑ ชุด บทความทางวชิาการ และ 
โปสเตอร์ 

เรียนทดแทน 

ประเมิน 

  ผา่น 

ไม่ผา่น 

ประเมิน 

Coop ๐๓-๐๑ แจง้เสนองาน พนกังานท่ีปรึกษา 

Coop ๐๒-๐๒ แจง้รายละเอียดโครงงาน 

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

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

ลงทะเบียน 

Coop ๐๒ -๐๑ กรอกใบสมคัรงาน 

Coop ๐๑-๐๒ 

Coop ๐๓-๐๓ แจง้ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา 

๒.๔    ขั้นตอนสหกจิศึกษำ 

นกัศึกษาชั้นปี ๓ หรือ ปี ๔ 

จบ 



 

 

๑๒ 

๒.๕ กระบวนกำรคดัเลอืกนักศึกษำเข้ำสหกจิศึกษำ                                                                                      

 
 

กำรคัดเลอืกนักศึกษำ 
ส านกัสหกิจศึกษารวบรวมแบบแจง้รายละเอียดเขา้ร่วมสหกิจศึกษามอบใหภ้าควชิาพิจารณาตามระเบียบท่ี
ก าหนด การพิจารณาของภาควชิาถือเป็นการส้ินสุดและนกัศึกษาจะถูกข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาสหกิจศึกษา
เม่ือผา่นการเห็นชอบของภาควชิาแลว้ 
 

 

 

กำรเตรียมตัวไปปฏิบัติงำน 
          ๑. นกัศึกษาตอ้งเดินทางถึงสถานประกอบการตามวนัท่ีก าหนด โดยภาควชิาหรือส านกัสหกิจศึกษาจะ
ประสานใหส้ถานประกอบการทราบล่วงหนา้ 
          ๒. กรณีนกัศึกษาตอ้งการปฏิบติังานก่อนก าหนด หรือเกิดเหตขุดัขอ้งในระหวา่งการเดินทาง ท าใหไ้ม่
สามารถเดินทางไปถึงตามก าหนดได ้ใหติ้ดต่อสถานประกอบการทางโทรศพัทโ์ดยด่วนท่ีสุด 
          ๓. หลีกเล่ียงการเดินทางในวนัหยดุ เพราะไม่สะดวกในการติดต่อและหาท่ีพกั   
          ๔. เม่ือนกัศึกษาไปปฏิบติังานกบัสถานประกอบการ นกัศึกษาจะมีพนกังานท่ีปรึกษา (job Supervisor) 
คอยใหก้ารดูแล และช้ีแนะนกัศึกษา ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งตั้งใจปฏิบติังาน เช่ือฟัง และใหค้วามเคารพต่อ
พนกังานท่ีปรึกษาเสมือนเป็นอาจารยอี์กท่านหน่ึงของนกัศึกษา เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 

คุณสมบัติของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
๑. นกัศึกษามีสถานะเทียบเท่าชั้นปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาสุดทา้ย หรือ ๔ ท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ย 
ก่อนส าเร็จหลกัสูตร 
๒. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมคัรเขา้สหกิจศึกษาไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ ตามท่ีภาควชิา
ก าหนด 
๓. สอบผา่นรายวชิาท่ีภาควชิาก าหนดเป็นวชิาเง่ือนไขของสหกิจศึกษาและผา่นการสอบ Toeic หรืออ่ืน ๆ  
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวนิยันกัศึกษา (ภาคทณัฑ ์ตดัคะแนนความประพฤติ สัง่พกั
การเรียน) 
๕. มีวฒิุภาวะและสามารถพฒันาตนเองไดดี้ 
๖. เขา้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด 
     กรณีนักศึกษำสมคัรเข้ำสหกจิศึกษำแล้วไม่สำมำรถทีจ่ะไปปฏิบตังิำนในภำคกำรศึกษำนั้นได้   
     ให้ยืน่ใบค ำร้องทัว่ไปขอลำออกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรไปปฏบิัตงิำน โดยผ่ำนอำจำรย์ที่ 
     ปรึกษำ/หัวหน้ำภำควชิำ/กรรมกำรประสำนงำนสหกจิศึกษำ และส ำนักทะเบียน 
๗. ไม่สามารถลงทะเบียนรายวชิาอ่ืนไดใ้นช่วงปฏิบติังานสหกิจศึกษา 



 

 

๑๓ 

๒.๖  กระบวนกำรคดัเลอืกสถำนประกอบกำร 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้ภาค/อาจารยท่ี์ปรึกษาเอกสารใหค้วามเห็นชอบตาม (๑) และ 
(๒) มายงัส านกัสหกิจศึกษา 

 

หวัหนา้ภาค/อาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนดลกัษณะงานท่ีจะท าและก าหนด
โครงงานร่วมกบัทางสถานประกอบการท่ีคดัเลือก 

เร่ิม 

หวัหนา้ภาค/อาจารยท่ี์ปรึกษา//ส านกัสหกิจ  
ร่วมคดัเลือกสถานประกอบการ 

สถานประกอบการแจง้ผลการคดัเลือกนกัศึกษากลบัมายงัส านกั 
สหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัเพื่อยนืยนัการรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน 

 

ส านกัสหกิจศึกษาส่งตวันกัศึกษาไปท างานพร้อมเอกสารส่ง 
มอบตวัเขา้ท างาน แบบการประเมินการท างาน  แบบเสนอการจดัท า
โครงงาน  รายช่ืออาจารยนิ์เทศงาน 

ส านกัสหกิจศึกษา ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์รับนกัศึกษา 
เขา้ท างานพร้อมใบสมคัรงานเพื่อใหส้ถานประกอบการพิจา รณา
คดัเลือก/สมัภาษณ์นกัศึกษา 



 

 

๑๔ 

 
๒.๗ ขั้นตอนสหกจิศึกษำส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ / อำจำรย์นิเทศงำน 

 

 
 

แจง้ก าหนดการใหน้กัศึกษาสมคัรเขา้สหกิจศึกษา 

พิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้สหกิจศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบถึงความส าคญัของกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 

ก่อนออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ร่วมตรวจสอบและดูแลนกัศึกษาในสงักดัระหวา่งการเตรียมความพร้อม 

แจง้ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาใหน้กัศึกษาทราบ 

จดัหาสถานประกอบการและก าหนดลกัษณะงานและโครงงานท่ีนกัศึกษาจะไปท า
ร่วมกบันกัศึกษาท่ีอยูร่ะหวา่งการอบรมเตรียมความพร้อม 

จดัตารางเตรียมความพร้อมเฉพาะสาขาวชิา (เท่าท่ีจ าเป็น) 
 

เยีย่มสถานประกอบการ นิเทศงาน ประเมินผลนกัศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ 

แจง้ช่ืออาจารยนิ์เทศงานใหน้กัศึกษาทราบก่อนจะออกไปปฏิบติังาน 

 

ร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน รายงานและการน าเสนอรายงานสหกิจศึกษา 
ของนกัศึกษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษา 

พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรสหกิจศึกษาของสาขาวชิาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน หลงัจากจดั
ใหมี้การเสวนา/สมัมนานกัศึกษาท่ีกลบัจากปฏิบติังานสหกิจศึกษาแลว้ 



บทที ่๓ 
บทบาทของสถานประกอบการกบัสหกจิศึกษา 

 
 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นกระบวนการการเรียนการสอนท่ีมีข้ึนในประเทศไทย
เป็นคร้ังแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๘  โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี และมหาวทิยาลยัสยามไดน้ า
ตน้แบบสหกิจศึกษามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั  โดยมีสถานประกอบ 
การเป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัและมุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษาโดยวธีิการสหกิจศึกษาใหเ้กิดผลเป็น
รูปธรรม  ในทางปฏิบติัสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด 
จากสถานประกอบการ  โดยเฉพาะพนกังานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพนกังาน 
ท่ีปรึกษา (Job Supervisor)ซ่ึงเป็นผูท่ี้สถานประกอบการมอบหมายใหก้ ากบัดูแลนกัศึกษาในระหวา่งการ
ปฏิบติังาน   

มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัท าคู่มือสหกิจศึกษาฉบบัน้ีข้ึน  เพื่อใหข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
บุคลากรดงักล่าวขา้งตน้  ไดรั้บทราบบทบาทหนา้ท่ีในการสนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติังานของ
นกัศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จสูงสุด  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นไปตามปรัชญาท่ีก าหนดไว ้
และนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการมากท่ีสุด นอกเหนือจากประโยชน์ท่ีมี
ต่อตวันกัศึกษาเอง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการไดช้ี้แจงและก าหนดบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาดงัน้ี 
 
๓.๑ ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โดยทัว่ไปฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย ์จะใหค้วามอนุเคราะห์กบัมหาวทิยาลยัดงัน้ี 
๓.๑.๑ ประสานงานการรับนกัศึกษามาปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 
๓.๑.๒ เป็นผูใ้หค้  าแนะน า และอธิบายแนวความคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษาแก่ผูบ้ริหารของสถาน 

ประกอบการ  บุคลากร  พนกังานท่ีปรึกษาของนกัศึกษา  
๓.๑.๓ ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

๓.๑.๓.๑     ดา้นระเบียบวนิยั   ฝ่ายบริหารงานบุคคลก าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติัตนตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือนหน่ึงเป็นพนกังานชัว่คราว  
เช่น  ก าหนดเวลาการท างาน  การลางาน  การแต่งกาย ฯลฯ 

๓.๑.๓.๒     การปฐมนิเทศ   การเขา้ปฏิบติังานในวนัแรกและช่วงสัปดาห์แรกจะเป็น
ช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัหลายดา้น  นกัศึกษาอาจยงัไม่คุน้เคยกบัการเดินทาง 
สถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงานและการท างานเป็นทีม จึงขอความกรุณาใหค้วามช่วยเหลือแนะน า
แก่นกัศึกษาในเร่ืองท่ีพกัอาศยัท่ีปลอดภยั การเดินทางมายงัท่ีท างาน การเขา้ออกงาน  ระเบียบ



 

๑๖ 

วนิยั  วฒันธรรมองคก์รของสถานประกอบการท่ีนกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติั  การรักษาความ
ปลอดภยัในการท างาน  ตลอดจนการให้ความรู้เก่ียวกบัสถานประกอบการ โครงสร้างการ
บริหารงานและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

๓.๒ พนักงานทีป่รึกษา (Job Supervisor) หรือพนักงานพีเ่ลีย้ง 
พนกังานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)  หมายถึง  บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีสถานประกอบการ

มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา  อาจจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือเป็น
หวัหนา้งานในการปฏิบติังานตลอดระยะเวลา  ๔ เดือนเตม็  พนกังานท่ีปรึกษาจึงเปรียบเสมือนอาจารย์
ของนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ  เป็นผูท่ี้ใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาของนกัศึกษาทั้งทางดา้นการ
ปฏิบติังานและการปรับตวัเขา้กบัท่ีท างาน  ดงันั้นพนกังานท่ีปรึกษาจึงเป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดท่ีจะท า
ใหก้ารปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาส าเร็จไปดว้ยดี  มหาวทิยาลยัใคร่ขอความกรุณาจากพนกังาน
ท่ีปรึกษาไดโ้ปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะท าใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จลงไดด้ว้ยดี  
ดงัน้ี 

๓.๒.๑  การก าหนดลกัษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบติังาน (Co-op Work Plan)  
ในสัปดาห์แรกของการปฏิบติังาน  มหาวทิยาลยัขอความกรุณาพนกังานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)   
ไดก้ าหนดต าแหน่งงานใหน้กัศึกษา  และขอบข่ายหนา้ท่ีท่ีนกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัและแจง้นกัศึกษาให้
รับทราบ  ซ่ึงงานมีลกัษณะตรงตามสาขาวชิาของนกัศึกษา  ประเภทงานท่ีปฏิบติัอาจจะเป็นงานประจ าท่ี
ตอ้งการให้นกัศึกษาช่วยหรืองานโครงการ (Project)  หรืองานวจิยั  ซ่ึงจะเนน้การปฏิบติังานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่สถานประกอบการใหม้ากท่ีสุด  โดยมิใช่การเวยีนไปฝึกงานหรือดูงานในแผนกต่างๆโดย
ไม่มีภาระงานท่ีจะตอ้งรับผดิชอบโดยตรง  และใคร่ขอให้ก าหนดแผนการปฏิบติังานรายสัปดาห์ใหแ้ก่
นกัศึกษาตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์  เพื่อให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่นกัศึกษาจะตอ้งท างานอะไรและเม่ือใด  
ในแผนงานควรระบุ  ขั้นตอนการปฏิบติงานซ่ึงอาจจะมีการอบรมตามดว้ยการทดลองฝึกหดั  และ
ด าเนินการจริงในท่ีสุด รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผลตามท่ีก าหนดดว้ย 

๓.๒.๒ พนกังานท่ีปรึกษาตอ้งเซ็นช่ือรับทราบเม่ือนกัศึกษาเซ็นช่ือการมาปฏิบติังานทุกวนั  
๓.๒.๓ การจดัท ารายงานสหกิจศึกษา   รายงานฉบบัน้ีอาจจะประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีสถาน

ประกอบการจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป  รายงานอาจจะมีลกัษณะดงัน้ี 
๓.๒.๓.๑ โครงการหรืองานวจิยั  หากงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นงานโครงการ 

(Project)  หรืองานวจิยั  นกัศึกษาจะตอ้งท ารายงานในหวัขอ้ของโครงการหรืองานวจิยั  ดงักล่าว 
๓.๒.๓.๒ ในกรณีงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานประจ า  ( Routine ) เช่น งานใน 

สายการผลิต งานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนกัศึกษา อาจจะเป็นดงัน้ี 
ก. หวัขอ้โครงงานพิเศษ ( Special assignment หรือ project ) เป็นหวัขอ้ท่ีสถาน 



 

๑๗ 

    ประกอบการสนใจ ในลกัษณะโครงการหรือปัญหาพิเศษใหน้กัศึกษาคน้ควา้  
    สรุป วเิคราะห์วจิารณ์และรวบรวมไวเ้ป็นเล่ม เพื่อใชป้ระโยชน์ซ่ึงหวัขอ้ 
   โครงงานพิเศษหรือรายงานอาจจะไม่สัมพนัธ์กบังานประจ าของนกัศึกษาก็ได ้
    แต่เป็นหวัขอ้ท่ีสถานประกอบการสนใจและเห็นวา่อยูใ่นวสิัยท่ีนกัศึกษาจะ 
    ท  าไดโ้ดยความร่วมมือของอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 
ข. จดัท าสถิติหรือขอ้มูล เช่น การรวบรวมสถิติ วเิคราะห์ผล หรือการแปลผล 
     จากการรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ เม่ือพนกังานท่ีปรึกษาก าหนดหวัขอ้รายงาน 
     แลว้ นกัศึกษาจะตอ้งจดัท า Report Outline (ตามแบบท่ีก าหนด) โดยหารือ 
     กบัพนกังานท่ีปรึกษาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ยก็ได ้แลว้จดัส่งให้ 
     ส านกัสหกิจฯ เพื่อส่งมอบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาควชิา 
     ใหค้วามเห็นชอบก่อน จึงจะจดัส่งคืนใหแ้ก่นกัศึกษาด าเนินการต่อไป  
     ลกัษณะรายงาน จะเป็นรายงานท่ีมีรูปแบบตามรายงานวชิาการ ความยาว 
     ไม่นอ้ยกวา่  ๒๕ หนา้  ส่วนภาคผนวกสามารถเพิ่มขอ้มูลไดต้ามความ 
     จ  าเป็นนกัศึกษา จะตอ้งจดัพิมพร์ายงานดงักล่าวใหเ้รียบร้อยและส่งให ้
     พนกังานท่ีปรึกษาตรวจและประเมินผลอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนส้ินสุดการ 
     ปฏิบติังาน  ณ สถานประกอบการ 
 

                                                    
 

พนกังานท่ีปรึกษาร่วมเป็นกรรมการสอบโครงงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
เม่ือวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 
 



 

๑๘ 

 

๓.๒.๔ การนิเทศงาน (Student Visiting) ระหวา่งการปฏิบติังานของนกัศึกษา ผูป้ระสานงาน 
ของส านกัสหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) จะขอนดัหมายเพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา  
(Co-op Advisor) ไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหวัขอ้การหารือกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล 
หรือพนกังานท่ีปรึกษาในระหวา่งการนิเทศงานดงัน้ี 

๓.๒.๔.๑ รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การด าเนินการของโครงการฯ หลกัสูตร 
๓.๒.๔.๒ ลกัษณะงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาปฏิบติั 
๓.๒.๔.๓ แผนการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
๓.๒.๔.๔ หวัขอ้รายงานสหกิจศึกษาและความกา้วหนา้ 
๓.๒.๔.๕ การพฒันาตนเองของนกัศึกษา 
๓.๒.๔.๖ ผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาและความประพฤติ 
๓.๒.๔.๗ ปัญหาต่างๆ ท่ีสถานประกอบการพบเก่ียวกบัการมาปฏิบติังานของนกัศึกษา 

 
ขั้นตอนการนิเทศงาน 
 ก) นดัหมายกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อนิเทศงานนกัศึกษา (อาจารยท่ี์ปรึกษาจะนดัหมาย 

สถานประกอบการผา่นทางนกัศึกษา) 
 ข) ด าเนินการนิเทศงานนกัศึกษา 
 ค) อาจารยพ์บนกัศึกษาเพื่อการนิเทศงานโดยล าพงั 
 ง) อาจารยพ์บกบัผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือพนกังานท่ีปรึกษาโดย 

ล าพงั 
๓.๒.๕ การติดตามและประเมินผล 
 ๓.๒.๕.๑ ประชุมนกัศึกษาสหกิจศึกษาในหน่วยงาน 

- พนกังานท่ีปรึกษาประชุมร่วมกบันกัศึกษาสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง เพื่อสอบถามถึง 
   บรรยากาศของการปฏิบติังาน งานท่ีไดป้ฏิบติั ปัญหาอุปสรรคท่ีพบระหวา่ง 
   ปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน และรายงานผลการ 
   ประชุมใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

   - พนกังานท่ีปรึกษามีสิทธิโดยต าแหน่งหนา้ท่ีในการอบรมดูแลแนะน าสั่งสอน 
      และตกัเตือนความประพฤติ  
  ๓.๒.๕.๒ รายงานสหกิจศึกษาและสรุปผลการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- นกัศึกษาท ารายงานความกา้วหนา้ของโครงงานเสนอต่อพนกังานท่ีปรึกษา 
   และอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (สัปดาห์ท่ี 3-16) 



 

๑๙ 

- นกัศึกษาแต่ละคนท ารายงานสรุปผลการปฏิบติังานน าเสนอต่อพนกังาน 
   ท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด (สัปดาห์ 
   ท่ี 16) 

  ๓.๒.๕.๓ ประเมินผลการท างาน 
- พนกังานท่ีปรึกษาประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานของนกัศึกษา โดยใช้ 
  แบบฟอร์มประเมินผลท่ีมหาวทิยาลยัจดัส่งใหใ้นวนัส่งตวันกัศึกษาเขา้สถาน 
  ประกอบการ 
- ผูบ้งัคบับญัชาของสถานประกอบการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานและ 

       ออกหนงัสือรับรอง 
 ๓.๒.๖  การปัจฉิมนิเทศ 
  การจดัปัจฉิมนิเทศมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาไดพ้บกบัผูบ้ริหารและ
ผูบ้งัคบับญัชาก่อนส้ินสุดระยะเวลาการปฏิบติังาน และมอบหนงัสือรับรองการผา่นการปฏิบติังาน 
สหกิจศึกษา 
 ๓.๒.๗ การรักษาความลบั  

ส านกัสหกิจศึกษา ตระหนกัถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานประกอบการแต่ละแห่ง ดงันั้น  
การส่งนกัศึกษาเขา้ไปปฏิบติังานในแต่ละสถานประกอบการ ส านกัสหกิจศึกษาไดก้ าชบันกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาทุกคนถึงเร่ืองขอ้มูลความลบัของสถานประกอบการ ตอ้งไม่น ามาเผยแพร่หากไม่ไดรั้บอนุญาต   
จากสถานประกอบการ รวมไปถึงการท ารายงานสหกิจศึกษาดว้ยเช่นเดียวกนั รายงานของนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะตอ้งไดรั้บการตรวจและไดรั้บอนุญาตจากสถานประกอบการใหน้ าขอ้มูลมาจดัท าโครงงานได ้ 
และน ากลบัมาน าเสนอยงัมหาวทิยาลยั อีกทั้งเม่ือรายงานของสถานประกอบการแต่ละแห่งถูกเก็บอยูท่ี่
ส านกัสหกิจศึกษา ส านกัสหกิจศึกษาเคารพในความเป็นอตัลกัษณ์ โดยท่ีจะไมเ่ปิดเผยขอ้มูลน้ีแก่สถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ หรือเปิดเผยแก่สาธารณชน  

 
 

            
 
 
 
 

 



บทที ่๔ 
กระบวนการและขั้นตอนสหกจิศึกษา 

 
๔.๑ ขั้นตอนการด าเนินงานสหกจิศึกษา 

๔.๑.๑ การรับสมัครนักศึกษาเข้าสหกจิศึกษา 
 นกัศึกษายืน่ใบสมคัรเขา้ร่วมโครงงานสหกิจศึกษาล่วงหนา้ ๑ ภาคการศึกษา ท่ีส านกัสหกิจ-
ศึกษาของมหาวทิยาลยั อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๙ 
 

๔.๑.๒ การคัดเลอืกนักศึกษา 
ภาควชิาพิจารณาการคดัเลือกนกัศึกษาตามระเบียบท่ีก าหนด การพิจารณาของภาควชิาถือเป็น

การส้ินสุดและนกัศึกษาจะถูกข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาสหกิจศึกษาเม่ือผา่นการเห็นชอบของภาควชิาแลว้ 
 

๔.๑.๓ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงาน 
 ๑) มหาวทิยาลยัสยามจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศและอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อน 
ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยนกัศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด การเตรียมความพร้อมเป็นวชิาบงัคบั มีการ
เรียนการสอนหมือนวชิาปกติ มีค่าเท่ากบั ๑-๒ หน่วยกิต  
 ๒) กรณีนกัศึกษาสมคัรเขา้สหกิจศึกษาแลว้ไม่สามารถท่ีจะไปปฏิบติังานในภาคการศึกษานั้นได ้
ใหย้ืน่ใบค าร้องทัว่ไปขอลาออกจากการเตรียมความพร้อมและการไปปฏิบติังาน โดยผา่นอาจารยท่ี์
ปรึกษา/หวัหนา้ภาควชิา/กรรมการประสานงานสหกิจศึกษาและส านกัทะเบียน 

                       
          การเตรียมความพร้อมนกัศึกษาสหกิจศึกษาในหวัขอ้ “การสร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน” 
         โดยไดรั้บเกียรติจากกรรมการผูจ้ดัการบริษทั Fujiko และคณะ เม่ือวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 



 

๒๑ 

๔.๑.๔ การคัดเลอืกสถานประกอบการ 
 นกัศึกษาท่ียืน่ใบสมคัรเขา้ท างานระบบสหกิจศึกษาจะไดรั้บการปฏิบติัเสมือนการไปสมคัรเพื่อ
ท างานจริงกบัสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
 ๑) อาจารยท่ี์ปรึกษา/หวัหนา้ภาควชิา/ส านกัสหกิจศึกษาร่วมคดัเลือกสถานประกอบการและ
ลกัษณะงานท่ีตรงกบัความถนดัหรือสาขาวชิาทางวชิาการของนกัศึกษา 
 ๒) อาจารยท่ี์ปรึกษา/หวัหนา้ภาควชิา ก าหนดลกัษณะงานท่ีจะท าและก าหนดโครงงานร่วมกบั
สถานประกอบการท่ีคดัเลือก 

๓) อาจารยท่ี์ปรึกษา/หวัหนา้ภาควชิาส่งเอกสารใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ (๑) และ (๒) พร้อมใบ
สมคัรงานของนกัศึกษากลบัมายงัส านกัสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยั  

๔) ส านกัสหกิจศึกษาท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์รับนกัศึกษาเขา้ท างานพร้อมใบสมคัรงาน
เพื่อใหส้ถานประกอบการพิจารณาคดัเลือก/สัมภาษณ์นกัศึกษา 
 ๕) สถานประกอบการแจง้ผลการคดัเลือกนกัศึกษากลบัมายงัส านกัสหกิจศึกษา 
 ๖) ส านกัสหกิจศึกษาส่งตวันกัศึกษาไปท างานพร้อมเอกสารส่งมอบตวัเขา้ท างาน แบบการ
ประเมินการท างาน แบบเสนอการจดัท าโครงงาน และรายช่ืออาจารยนิ์เทศงาน 
 

๔.๑.๕ ค่าตอบแทนและสวสัดิการจากสถานประกอบการ 
 ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายเบ้ียเล้ียงใหน้กัศึกษาในอตัราท่ีสถานประกอบการก าหนด 
หากไม่มีค่าตอบแทนก็มกัเป็นการจดัท่ีพกัหรืออาหาร หรือรถรับส่งใหน้กัศึกษา ทั้งน้ีการจ่ายค่าตอบแทน
และ/หรือสวสัดิการใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ  
 

๔.๑.๖ การเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน  ณ สถานประกอบการ 
 ๑) นกัศึกษาตอ้งเดินทางถึงสถานประกอบการตามวนัท่ีก าหนด โดยภาควชิาหรือส านกัสหกิจ
ศึกษาจะประสานใหส้ถานประกอบการทราบล่วงหนา้หากนกัศึกษาตอ้งการปฏิบติังานก่อนก าหนดหรือ
เกิดเหตุขดัขอ้งในระหวา่งการเดินทางท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไปถึงตามท่ีก าหนดได ้
 ๒) หลีกเล่ียงการเดินทางในวนัหยดุ เพราะจะไม่สะดวกในการติดต่อและหาท่ีพกั 

๓) เม่ือนกัศึกษาไปปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ นกัศึกษาจะมีพนกังานท่ีปรึกษา  ( Job 
Supervisor ) คอยใหก้ารดูแลและใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งตั้งใจปฏิบติังาน เช่ือฟังและ
ใหค้วามเคารพพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อเรียนรู้ทกัษะการท างานและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระหวา่ง
ปฏิบติังาน นกัศึกษานั้นเป็นเสมือนหน่ึงตวัแทนของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาจะตอ้งลงเวลาเขา้-ออกงาน 
ทุกวนัและใหพ้นกังานท่ีปรึกษาลงนามรับรอง 
 



 

๒๒ 

๔.๑.๗ กจิกรรมระหว่างปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 เพื่อใหก้ารประสานงานระหวา่งนกัศึกษาและผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเอกสารท่ีจ าเป็นใหก้บัส านกัสหกิจศึกษาและภาควชิาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ดงัน้ี 
 ๑) ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบติังาน นกัศึกษาจะตอ้งแจง้รายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน  
และช่ือพนกังานท่ีปรึกษา (COOP ๐๓-๐๓ ) กลบัมาท่ีส านกัสหกิจศึกษา 
 ๒) สัปดาห์ท่ี ๒ นกัศึกษาจะตอ้งส่งแบบแจง้รายละเอียดงาน/โครงงานสหกิจศึกษา (COOP  
๐๒-๐๒)  กลบัมาท่ีส านกัสหกิจศึกษา 
 ๓) สัปดาห์ท่ี ๓ ของการปฏิบติังาน นกัศึกษาจะตอ้งจดัส่งแบบแจง้โครงร่างรายงานการ
ปฏิบติังานหรือโครงงานพิเศษ (Special Project) ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา เพื่อใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาสหกิจศึกษาไดต้รวจสอบและใหค้ าแนะน าส าหรับการศึกษาและเขียนรายงานและใหพ้นกังานท่ี
ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ โดยนกัศึกษาอาจจะเร่ิมด าเนินการ (โครงงาน) และเขียนรายงานได้
ทนัที หากอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาไม่ไดแ้จง้แกไ้ขหวัขอ้หรือเคา้โครงร่างรายงาน ทั้งน้ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมระหวา่งไปนิเทศงานก็ได ้
 ๔) ในระหวา่งการปฏิบติังาน นกัศึกษาจะตอ้งบนัทึกการท างานประจ าวนั โดยลงนามรับรองจาก
พนกังานท่ีปรึกษา และรวบรวมเขา้เล่มส่งส านกัสหกิจศึกษาภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังาน 
 ๕) ระหวา่งการปฏิบติังาน นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคล 
ของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด เช่น การแต่งกาย ก าหนดการเขา้-ออกงาน วนัหยุด วนัลา และการ
ขาดงาน เป็นตน้ 
 

๔.๑.๘ การนิเทศงานสหกจิศึกษา 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าคณะ/ภาควชิาจะตอ้งนิเทศงานไม่ต ่ากวา่ ๒ คร้ัง ระหวา่งท่ี
นกัศึกษาไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  ส าหรับสถานประกอบการภายในกรุงเทพฯ 
สามารถนิเทศงานไดม้ากกวา่ ๒ คร้ัง  โดยการนิเทศงานมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 ๑) เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกิจ
ศึกษา 

๒) เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน ทั้ง
ปัญหาดา้นวชิาการและปัญหาดา้นการปรับตวัของนกัศึกษาในการปฏิบติังานจริง 

๓) เพื่อขอรับทราบและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัผูบ้ริหาร พนกังานท่ีปรึกษาในสถาน
ประกอบการเก่ียวกบัการปฏิบติังานของนกัศึกษา ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้ความกา้วหนา้ทาง
วชิาการซ่ึงกนัละกนั 



 

๒๓ 

๔) เพื่อประเมินผลการท างาน และรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั เพื่อการ
พิจารณาคุณภาพนกัศึกษา 

๕) เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บันกัศึกษาท่ีก าลงัปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 
 

๔.๑.๙ ขั้นตอนการนิเทศงานสหกจิศึกษา 
 ๑) ผูรั้บผดิชอบงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/ภาควชิาจะประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
สหกิจศึกษาของภาควชิาเพื่อก าหนดแผนการนิเทศงานของคณะ/ภาควชิา ทั้งภาคการศึกษา โดยนกัศึกษา
ทุกคนท่ีไปปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บการนิเทศงานอยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง 
 ๒) ผูรั้บผดิชอบงานสหกิจศึกษาของคณะ/ภาควชิาจะประสานงานกบัสถานประกอบการ เพื่อนดั
หมายวนัและเวลาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 ๓) ผูรั้บผิดชอบงานสหกิจศึกษาในแต่ละคณะ/ภาควชิา รวบรวมแฟ้มประวติันกัศึกษา พร้อม
รายละเอียดเก่ียวกบัสถานประกอบการ ส่งมอบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาก่อนวนัเดินทาง ๑-๒ วนัท าการ 

๔) อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดนดัหมาย โดยมีหวัขอ้การนิเทศ
งานคือ ตรวจสอบคุณภาพและหวัขอ้รายงานท่ีสถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบติังาน
และความกา้วหนา้ในการจดัท ารายงานของนกัศึกษา ใหค้  าปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้ง
ทางดา้นวชิาการและพฒันาตนเองของนกัศึกษา 

๕) ภายหลงัการเดินทางกลบั อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาจะประเมินผลการนิเทศงานโดย
ประเมินทั้งสถานประกอบการและนกัศึกษาตามแบบประเมินผล และรวบรวมส่งคณะ/ภาควชิา 

 
๔.๑.๑๐ กจิกรรมภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 ภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 
 ๑) เขา้รับการสัมภาษณ์โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าคณะ/ภาควชิา โดยอาจารยจ์ะ
สัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีกลบัจากการปฏิบติังาน เพื่อสอบถามปัญหา ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และแนวคิด
ในการพฒันาตนเองของนกัศึกษา พร้อมทั้งส่งรายงานทางวชิาการแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา และ
ท าการแกไ้ขใหส้มบูรณ์ตามระยะเวลาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนด 
 ๒) น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบการดว้ย อาจารยท่ี์
ปรึกษาสหกิจศึกษา  กรรมการกลางท่ีแต่งตั้งโดยส านกัสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม และพนกังาน
ท่ีปรึกษา 

๓) จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์งานท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติั ณ สถานประกอบการ อาจมีหวัขอ้
ประชาสัมพนัธ์สถานประกอบการท่ีนกัศึกษาไปปฏิบติังานมาดว้ยก็ได ้
 



 

๒๔ 

                    
 
                 การน าเสนอรายงานผลการปฏิบติัสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการ สอบโครงงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
                                                                      เม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

  
 

๔) สรุปรายงานฉบบัสมบูรณ์พร้อมแผน่ CD,โปสเตอร์ และบทความวชิาการจ านวน ๑ ชุด   
ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาและส านกัสหกิจศึกษา  

๕) รายงานฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บการลงนามก ากบัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา พนกังาน 
ท่ีปรึกษา กรรมการกลางและรองอธิการบดี/ผูอ้  านวยการส านกัสหกิจศึกษา 
 ๖) ร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษา พฒันาความสามารถในการน าเสนอ
และถ่ายทอดประสบการณ์ ซ่ึงการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าคณะ/ภาควชิาโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาร่วมดว้ย 
 ๗) อาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาสรุปปัญหาพร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาแลว้ส่ง
รายงานมายงัมหาวทิยาลยัเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 

๔.๑.๑๑ การประเมินผล 

 
 
 

เกณฑ์ระดับคะแนน 
                                            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  วชิาเตรียมความพร้อม  จ านวนหน่วยกิต ๑-๒ หน่วยกิต เวลาเตรียมความพร้อมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
๓๐ ชัว่โมง ประกอบดว้ย 
 ๑) แนวทางการปฏิบติัและขั้นตอนสหกิจศึกษา 
 ๒) การพฒันาบุคลิกภาพ ( เส้ือ ผา้ หนา้ ผม คารมพิชิตงาน ) และภาวะผูน้ า 
 ๓) ทกัษะการสมคัรงาน การเขียนใบสมคัรงานและการสัมภาษณ์งาน 
 ๔) เทคนิคการคิดและการพดูอยา่งสร้างสรรค ์
 ๕) วฒันธรรมองคก์ร   การปรับตวัในการเขา้ท างาน การปรับทศันคติท่ีเหมาะสม 
 ๖) ความมีวนิยั คุณธรรม และความรับผดิชอบ 

การประเมินผล 
๑. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาสหกิจศึกษา                             ๒๐      คะแนน 
๒. ผลการปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ                                               ๓๐      คะแนน 
๓. ผลการปฏิบติังานและรายงานสหกิจศึกษาโดยพนกังานท่ีปรึกษา         ๑๐       คะแนน 
๔. ผลการปฏิบติังานและรายงานสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศงาน          ๓๐       คะแนน 
     (รูปเล่ม ๑๐ คะแนน, การรายงาน ๑๐ คะแนน  
      และการนิเทศงาน ๑๐ คะแนน) 
๕. ผลการสัมมนาหลงัจากการปฏิบติังาน                                                   ๑๐      คะแนน 
               รวม                                                                                             ๑๐๐     คะแนน 



 

๒๖ 

 ๗) ทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
 ๘) การเตรียมความพร้อมเฉพาะดา้น/สาขา  

๙) เทคนิคการเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานและการเขียนบทความทางวชิาการ 
 

                  
การเตรียมความพร้อมหวัขอ้ “ความมีวนิยั คุณธรรม และความรับผิดชอบ” 

โดยไดรั้บเกียรติจากพระครูเผด็จ ติสโร (จากทีมธรรมะ Delivery) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาเตรียมความพร้อมภาคปฏิบติัในหวัขอ้ “การพฒันาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ า” 
โดยไดรั้บเกียรติจาก พนัเอกถกลเกียรติ  นวลยง    รองผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกสระแกว้ 

 

 



บทที ่๕ 
ข้อแนะน ำ/แนวปฏบิัติเกีย่วกบัสหกจิศึกษำ กำรเขยีนรำยงำนและบทควำมวชิำกำร 

         
            เพื่อใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาไดท้ราบเก่ียวกบัขอ้แนะน าและแนวปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีส าคญั 
รวมทั้งหลกัประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุท่ีมหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าไวใ้ห ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา
ดงัต่อไปน้ี  
 
๕.๑  ข้อแนะน ำในกำรติดต่อเกีย่วกบัสหกจิศึกษำ 
          เพื่อใหก้ารเตรียมการเก่ียวกบัการไปปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและเพื่อให้นกัศึกษามีคุณสมบติัพร้อมท่ีจะไปปฏิบติังานในสถานประกอบการ คณะกรรมการ
ประสานงานสหกิจศึกษาและภาควชิาไดก้ าหนดระเบียบเก่ียวกบัการสมคัรเขา้สหกิจศึกษาไวด้งัน้ี 
           ๕.๑.๑ การรับสมคัรเขา้สหกิจศึกษา ใหน้กัศึกษาท่ีสนใจ ยืน่ใบสมคัรท่ีส านกัสหกิจศึกษา ตามท่ี
ส านกัสหกิจศึกษาประกาศก าหนดการรับสมคัรหรือศึกษาจากปฏิทินการศึกษาท่ีนกัศึกษาทุกคนไดรั้บ
แจกอยูแ่ลว้ การคดัเลือกผูมี้สิทธ์ิเขา้สหกิจศึกษาดงักล่าว เป็นหนา้ท่ีของภาควชิาโดยยดึหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขตามเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
           ๕.๑.๒  การอบรมเตรียมความพร้อมภาคบงัคบัก่อนการปฏิบติังาน นกัศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน
ตอ้งเขา้รับการอบรม ตามท่ีส านกัสหกิจศึกษาก าหนด หากเขา้ร่วมกิจกรรมใดไม่ได ้ตอ้งลาล่วงหนา้ ถา้
นกัศึกษาเขา้อบรมไม่ครบตามระเบียบกฎเกณฑท่ี์ก าหนด จะถูกตดัสิทธ์ิการไปปฏิบติังาน 
            ๕.๑.๓ การขอเล่ือนการไปปฏิบติังานและขอลาออกจากโครงการฯ 
              - เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาสหกิจศึกษาและเลือกสถานประกอบการแลว้จะตอ้งไป
ปฏิบติังานทุกคน จะลาออกหรือเล่ือนการไปฏิบติังานไม่ได ้  ยกเวน้กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็น 
ตอ้งน าหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดม้าแสดงโดยยืน่ค าร้องขอลาออกต่อคณบดี ในคณะท่ีตนสังกดั 
             - นกัศึกษาท่ีลาออกกลางคนัหรือไม่ไปปฏิบติังานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งเวน้การ
ลงทะเบียนเรียนวชิาสหกิจศึกษาไป ๑ ปี จึงจะสามารถสมคัรเขา้สหกิจศึกษาไดอี้กคร้ังหน่ึง ในภาค
การศึกษาเดียวกบัท่ีเคยสมคัรเม่ือปีท่ีผา่นมา 
           ๕.๑.๔ นกัศึกษาสหกิจศึกษาจะตอ้งไปปฏิบติังานอยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษาหรือ ๑๖ สัปดาห์  
ตามแผนการเรียนท่ีก าหนด 
           ๕.๑.๕ กรณียืน่ใบค าร้องต่างๆ ไม่วา่เป็นช่วงเตรียมความพร้อมหรือช่วงไปปฏิบติังานแลว้ ค าร้อง 
ท่ีมหาวทิยาลยัอนุมติัแลว้จะมีผลในวนัท่ีอนุมติั ไม่ใช่วนัท่ีนกัศึกษาเขียนค าร้อง ใหน้กัศึกษาแจง้เร่ืองราว
ทั้งหมดมาท่ีส านกัสหกิจศึกษาเพื่อบนัทึกขอ้มูลการขอลาออกจากสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 



 

๒๘ 

           ๕.๑.๖ การยืน่ขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนสหกิจศึกษา กรณีท่ีนกัศึกษาจะยืน่ขอส าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาท่ีไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาสามารถท าได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการลงทะเบียน 
เรียน และระเบียบการแจง้ขอส าเร็จการศึกษาตามท่ีส านกัทะเบียนก าหนดไว ้ วนัส าเร็จการศึกษาของ 
นกัศึกษาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบนั้น จะถือเอาวนัส่งรายงานฉบบั
สมบูรณ์เป็นวนัท่ีนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมหลงัปฏิบติังานให้ 
ครบถว้นตามระยะเวลาท่ีส านกัสหกิจศึกษาก าหนดไวด้ว้ย 
           ๕.๑.๖  สถานท่ีตั้งส านกัสหกิจศึกษา นกัศึกษาท่ีตอ้งการสมคัรเขา้สหกิจศึกษาหรือปรึกษาหารือ 
เก่ียวกบัรายละเอียด ขั้นตอนขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสหกิจศึกษา สามารถติดต่อไดท่ี้ 
             ส านกัสหกิจศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๙  
   ๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
   โทรศพัท ์๐๒-๘๖๘-๖๘๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๖๘-๖๘๕๖ 
   E-mail: coop@siam.edu 
 
๕.๒ กำรเขียนรำยงำนสหกจิศึกษำ 

การเขียนรายงาน :  เพื่อฝึกทกัษะการส่ือสารของนกัศึกษา และรายงานผลการปฏิบติังาน 
ประเภทรายงาน  : ๑.  รายงานผลการวจิยั / ผลงานวชิาการ 

     ๒. รายงานผลการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
     ๓. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูล-ประเมินผลขอ้มูล 
 การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบงัคบัของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกฝน
ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) ของนกัศึกษา และเพื่อจดัท าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
สถานประกอบการ นกัศึกษาจะตอ้งขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ร่วมกบัอาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อก าหนดหวัขอ้รายงานท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความตอ้งการของสถานประกอบการเป็น
หลกั ตวัอยา่งของรายงานสหกิจศึกษา ไดแ้ก่ ผลงานวจิยัท่ีนกัศึกษาด าเนินการ รายงานวชิาการในหวัขอ้ท่ี
สนใจ การสรุปขอ้มูลหรือสถิติบางประการ การวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล เป็นตน้ ทั้งน้ีรายงาน
อาจจะจดัท าเป็นกลุ่มของนกัศึกษาสหกิจศึกษามากกวา่ ๑ คนได ้
 ในกรณีท่ีสถานประกอบการไม่ตอ้งการรายงานในหวัขอ้ขา้งตน้ นกัศึกษาจะตอ้งพิจารณาเร่ืองท่ี
ตนสนใจและหยบิยกมาท ารายงาน โดยปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาเสียก่อน ตวัอยา่งหวัขอ้ท่ีจะใชเ้ขียน
รานงาน ไดแ้ก่ รายงานวชิาการท่ีนกัศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือแผนและ
วธีิการปฏิบติังานท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ ท่ีนกัศึกษาวางเป้าหมายไวจ้ากการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา (Learning Objectives) เม่ือก าหนดหวัขอ้ไดแ้ลว้ ใหน้กัศึกษาจดัท าโครงร่างของ
เน้ือหารายงานพอสังเขปตามแบบแจง้เคา้โครงร่างรายงาน ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังาน
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๒๙ 

ท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ก่อน แลว้จดัส่งกลบัใหส้ านกัสหกิจศึกษาฯ ภายใน ๓ สัปดาห์แรก ของการ
ปฏิบติังานเพื่อทางส านกังานฯ จะไดด้ าเนินการตามกระบวนการสหกิจศึกษาต่อไป 
 
 ๕.๒.๑ รูปแบบกำรเขียนรำยงำนสหกจิศึกษำ ( Co-op Report Format) 
 รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวชิาการ ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเขียนระหวา่งปฏิบติังาน ณ สถาน
ประกอบการภายใตก้ารก ากบัดูแลของพนกังานท่ีปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีดีจะตอ้งมีความ
ถูกตอ้งชดัเจนและมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ รูปแบบและหวัขอ้ต่างๆ จะถูกก าหนดไวอ้ยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย ๓ ส่วน คือ 
   ๕.๒.๑.๑ ส่วนหน้ำ เป็นส่วนประกอบก่อนท่ีจะเขา้ถึงเน้ือหาของรายงาน ทั้งน้ีเพื่อท าให้
ง่ายต่อการเขา้สู่เน้ือหาของรายงาน จะประกอบดว้ย 

 - ปกนอก  ปกสีขาว เคลือบพลาสติก 
 - ปกใน พิมพข์อ้ความเหมือนกบัปกนอก พิมพล์งกระดาษ A๔ 
 - ใบลงนามอนุมติัโครงงานโดยคณะกรรมการ 
 - จดหมายน าส่งรายงาน 
 - กิตติกรรมประกาศ (ในส่วนน้ีเป็นการเขียนเพื่อขอบคุณบุคคลท่ีมีส่วนช่วยใหโ้ครงงาน
ส าเร็จลงได ้ไม่วา่จะเป็นสถานประกอบการ พนกังานท่ีปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นตน้) 
 - บทคดัยอ่ภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ  บทคดัยอ่ควรเป็นการน าเสนอเฉพาะ
ใจความท่ีส าคญั ท่ีสามารถน าเสนอความคิดของบทความช้ินนั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ความยาวของ
บทคดัยอ่ไม่ควรเกิน ๒๐๐ ค า โดยภายในบทคดัยอ่จะตอ้งแจง้ใหท้ราบถึงปัญหาน าวิจยั หรือท่ีมา
และความส าคญัของงานวิจยั (Problem of Studied) วธีิการศึกษาหรือระเบียบวธีิวจิยั (Method of 
methodology) ผลการศึกษาท่ีส าคญั  (The main results) และสรุปความส าคญัของงานวิจยั (Main 
conclusion) ทา้ยบทคดัยอ่ควรใส่ค าส าคญั (Keywords) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไวเ้ป็นดชันีไม่ต ่ากวา่ 
๓ ค า 
 บทคดัยอ่ช่วยอธิบายเน้ือหาของโครงงาน ในเน้ือท่ีกระดาษเพียงหนา้เดียว อีกนยัหน่ึง
การอ่านบทคดัยอ่ตอ้งท าใหผู้อ่้านรู้วา่ เร่ืองน้ีเก่ียวกบัอะไร ผูท่ี้ท  าเร่ืองน้ีตอ้งการอะไร และได้
ผลลพัธ์อะไร  
 - สารบญัเร่ือง 
 - สารบญัตาราง 
 - สารบญัรูปภาพ 
 ตวัเลขท่ีใชก้ ากบัตารางหรือก ากบัรูปภาพนั้น มีหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
 - ใหใ้ส่ค าวา่ ตารางท่ี........ไวเ้หนือตาราง และใส่ค าวา่ รูปท่ี......ไวใ้ตรู้ป 



 

๓๐ 

 - ช่ือรูปและช่ือตาราง จะอยูใ่นลกัษณะตวัเลขดงัน้ี 
    รูปท่ี ๑.๑...............หมายถึง รูปน้ีเป็นรูปแรกในบทท่ี ๑ 
    รูปท่ี ๒.๓............. หมายถึง รูปน้ีเป็นรูปท่ี ๓ ในบทท่ี ๒ 
    ตารางท่ี ๓.๒............. หมายถึง ตารางน้ีเป็นตารางท่ี ๒ ในบทท่ี ๓ 
    ตารางท่ียาวมาก ๆ หรือภาพท่ีเป็นเน้ือหาต่อเน่ืองหลาย ๆ ภาพ ควรยกไปไวใ้น 

ภาคผนวก จะท าใหเ้น้ือหาของบทน่าอ่านมากข้ึน 
   ๕.๒.๑.๒ ส่วนเนื้อเร่ือง เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด มีรูปแบบการเขียนเป็น ๒ ลกัษณะ 
ใหน้กัศึกษาสอบถามความตอ้งการของคณะ/ภาควชิาวา่ใหเ้ลือกท าแบบใดดงัต่อไปน้ี 
 

โครงงำน  งำนวจัิย 

 บทที ่๑ บทน า 
- ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
- ประวติัองคก์ร 
- ลกัษณะการประกอบการ 
- การใหบ้ริการหลกัขององคก์ร  
- รูปแบบและการบริหารงานขององคก์ร  
- ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 
  มอบหมาย 
- ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา  
- ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

บทที ่๑ บทน า 
- ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
- ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
- ลกัษณะการประกอบการ 
- ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 
  มอบหมาย 
- ระยะเวลาปฏิบติังานของนกัศึกษา 
- วตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั 
- พนกังานท่ีปรึกษาและต าแหน่งงานพนกังาน 
  ท่ีปรึกษา 
- งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
- แผนการด าเนินงาน 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ 

        -รายละเอียดของงาน 
บทที ่๒ รายละเอียดการปฏิบติังาน   

- ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา           
- วตัถุประสงคข์องโครงงาน 
- ขอบเขตของโครงงาน 
- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

บทที ่๒ ทฤษฎีและหลกัการ 



 

๓๑ 

โครงงำน  งำนวจัิย 
- ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
- อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 

บทที ่๓ สรุปผลการปฏิบติังาน 
- ขอ้เสนอแนะ 
- ปัญหาในการท าโครงงาน 
- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน  

บทที ่๓ รายละเอียดการปฏิบติังาน/การท าวจิยั/
โครงงาน 

 บทที ่๔ ผลการปฏิบติังาน/ผลการวจิยั/โครงงาน 
 บทที ่๕ สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
  ในบทที ่๒ รำยละเอยีดกำรปฏิบัติงำน  นกัศึกษาตอ้งอธิบายขั้นตอนงานหรือขั้นตอนปฏิบติัใน 
โครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 
     - แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางท่ีจ าเป็นประกอบค าอธิบาย 

  - แสดงการค านวณ หรือท่ีมาของสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีชดัเจนถูกตอ้ง 
     ตามหลกัวชิาการและง่ายต่อการเขา้ใจ 
  - หากเป็นการท าปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการทดลอง จะตอ้งอธิบายเคร่ืองมือ 

       ปฏิบติัการท่ีใชอ้ยา่งชดัจน 
  อยา่งไรก็ตามในส่วนเน้ือเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษา อาจแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการ
ปฏิบติังานของนกัศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานประกอบการ และเพื่อใหก้ารเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ของนกัศึกษามีรูปแบบและเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั จึงขอก าหนดรายละเอียดการจดัท ารูปเล่มรายงาน 
สหกิจศึกษาดงัต่อไปน้ี 
   ก. จดัพิมพบ์นกระดาษขนาดมาตรฐาน A๔  (๘๐ แกรม) สีขาวสุภาพ พิมพห์นา้เดียว 

ข.จดัพิมพด์ว้ยรูปแบบตวัอกัษร Angsana UPC ขนาด ๑๖ ยกเวน้หวัขอ้หรือส่วนท่ี    
    ตอ้งการเนน้ (ช่ือบททุกบทใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด ๑๘ และเป็นตวัหนา) 
ค. พิมพแ์นวตั้ง ยกเวน้รูปภาพบางรูป หรือ บางตาราง 
ง. การเวน้ขอบกระดาษ 
 ขอบบน ๑.๕ น้ิว 
 ขอบล่าง ๑.๐ น้ิว 

    ขอบซา้ย ๑.๒ น้ิว (ส าหรับการเขา้เล่มรายงาน) 
    ขอบขวา ๑.๐ น้ิว 
   จ. การใส่เลขหวัขอ้ จะมีรูปแบบของเลขก ากบัหวัขอ้ดงัน้ี 
 



 

๓๒ 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถำนประกอบกำร 
        ............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
1.2 ลกัษณะกำรประกอบกำร ผลติภัณฑ์ กำรให้บริกำรหลกัขององค์กร 
 1.2.1……………………………………………………………. 
 1.2.2……………………………………………………………. 
   1.2.2.1………………………………………………. 
   1.2.2.2........................................................................ 
 1.3……………………………………………………………… 
1.3 รูปแบบกรจัดองค์กร 
        ............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

  
 ช. การใส่เลขหนา้ ใหใ้ส่เลขหนา้ไวท่ี้ดา้นบน ตรงกลางหนา้กระดาษ โดยท่ี 
  - จดหมายน าส่งรายงาน  ใหใ้ส่เลขหนา้  -ก- 
  - กิตติกรรมประกาศ ใหใ้ส่เลขหนา้  -ข- 
  - บทคดัยอ่  ใหใ้ส่เลขหนา้  -ค- 
 โดยจะเร่ิมนบัเลขหนา้ท่ีเป็นตวัเลขในบทท่ี ๑ เป็นตน้ไป  หนา้แรกของแต่ละบท ไม่ตอ้ง 

ใส่เลขหนา้  
   ๕.๒.๑.๓ ส่วนประกอบตอนท้ำย ประกอบดว้ย 
    - บรรณานุกรม รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมคือ 
       ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือหนังสือหรือช่ือเร่ือง.  คร้ังทีพ่มิพ์. สถำนทีพ่มิพ์. ส ำนักพมิพ์. ปี
ทีพ่มิพ์. 
    ในส่วนของผูแ้ต่งถา้มี ๒-๓ คน ใช ้“และ” ถา้มีมากกวา่ ๓ คน ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่ง
คนแรกแลว้ตามดว้ย “และคณะ” 



 

๓๓ 

    ในส่วนของช่ือเร่ือง ใหใ้ชต้วัหนา หรือ ตวัเอน หรือ ขีดเส้นใต ้
    ในส่วนของคร้ังท่ีพิมพ ์ใหเ้ขียนเฉพาะในกรณีท่ีพิมพม์ากกวา่ ๑ คร้ัง 
    ในส่วนของสถานท่ีพิมพ ์ใหเ้ขียนช่ือเมืองท่ีพิมพ ์เช่น กรุงเทพ ขอนแก่น 
London 
    ในส่วนของส านกัพิมพ ์หากไม่มี ใหใ้ส่ โรงพิมพ ์แทน 
    ในส่วนของปีท่ีพิมพ ์ใหใ้ส่เฉพาะตวัเลข ไม่ตอ้งใส่ค าวา่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. 

  - ภาคผนวก (ถา้มี) เป็นการอธิบายบางส่วนของเน้ือหาเพิ่มเติม เช่น นกัศึกษา
อาจจะมีตารางขอ้มูลหรือรูปประกอบเพิ่มเติม หรือเป็นการอธิบายศพัทเ์พิ่มเติม เป็นตน้  

  
๕.๒.๒ กำรน ำเสนอรำยงำนด้วยวำจำ ต่อคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
- พนกังานท่ีปรึกษา 
-  กรรมการกลางท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยส านกัสหกิจศึกษาหรือคณบดี/หวัหนา้

ภาควชิา 
 

๕.๒.๓ วธีิกำรน ำเสนอ  
- Power Point 

     - เอกสาร หรือ บอร์ด หรือ ภาพโปสเตอร์ 
     - น าเสนอ 20 นาที 
      - ตอบขอ้ซกัถาม 10 นาที 
     - รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
๕.๓ กำรเขียนบทควำมวชิำกำร  
      บทความวชิาการ คืองานเขียนท่ีก าหนดประเด็นไวช้ดัเจน มีการวเิคราะห์วิจารณ์มีประเด็น
ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ มีการเสนอแนวคิดใหม่หรือแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีอาศยัแนวคิดทฤษฎีท่ี 
ศึกษามา รวมทั้งประสบการณ์การท างาน โดยช้ีแจงถึงความบกพร่องหรือจุดอ่อนหรือความลา้สมยั 
ของ ๆ เดิม เพื่อใหเ้กิดการทบทวนแนวคิดหรือการกระท าแบบเดิม หรือเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการกระท าบางอยา่งหรือเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
  ๕.๓.๑ ชนิดของบทความวชิาการ 
   ๕.๓.๑.๑ บทความเชิงบรรยาย  
   ๕.๓.๑.๒ บทความเชิงรายงาน 



 

๓๔ 

   ๕.๓.๑.๓ บทความเชิงโตแ้ยง้ 
   ๕.๓.๑.๔ บทความท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูช้  านาญการ/ผูเ้ช่ียวชาญ 
   ๕.๓.๑.๕ บทความช้ีแนะแนวทางปฏิบติั 
   ๕.๓.๑.๖ บทความท่ีใหค้วามรู้/แนวคิดใหม่ 
   ฯลฯ 
    ๕.๓.๒ องคป์ระกอบของบทความวชิาการ 
   ๕.๓.๒.๑ บทความวชิาการโดยทัว่ไป 
     ก.  ส่วนน า : ช่ือเร่ือง ช่ือผูเ้ขียน และขอ้ความแนะน าผูเ้ขียน 
     ข.  ส่วนเน้ือหา : บทน า เน้ือเร่ืองซ่ึงแบ่งเป็นประเด็นหลกั ประเด็น 
          รอง ประเด็นยอ่ยและบทสรุป 
     ค. ส่วนอา้งอิง : บรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิง 
   ๕.๓.๒.๒ บทความวชิาการเชิงวเิคราะห์ 
     ก. ส่วนน า : ช่ือเร่ือง ช่ือผูเ้ขียน และขอ้ความแนะน าผูเ้ขียน 
     ข. ส่วนเน้ือหา : บทน า วตัถุประสงค ์วธีิวเิคราะห์ ขอบเขตการ 
 
         วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา และการวเิคราะห์แนวทางแกไ้ข และ 
          บทสรุป (เป็นการยอ่สาระและวเิคราะห์แนวทางแกไ้ข)  
     ค. ส่วนอา้งอิง : บรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิง 
  ๕.๓.๒.๓ บทความวจิยั 
     ก. ส่วนน า : ช่ือเร่ืองงานวิจยั ช่ือผูว้จิยัและคณะ (ถา้มี) รายละเอียดของ 
          ผูว้จิยั บทคดัยอ่ไทย 
     ข. ส่วนเน้ือหา : บทน า (ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา)   
         วตุัประสงค ์สมมติฐานของงานวจิยั (ถา้มี) ขอบเขตท่ีครอบคลุม 
                      การวจิยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
         วธีิด าเนินการวจิยั (เชิงปริมาณประกอบดว้ยขอ้มูลประชากร กลุ่ม 
          ตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
          การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย การวเิคราะห์เอกสาร 
          แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์) ผลการวจิยั (สรุปผลการวจิยั  
          อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ)  
     ค. ส่วนอา้งอิง : บรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิงและภาคผนวก (ถา้มี) 
   ๕.๓.๒.๔  ตวัอยา่งแบบฟอร์มการเขียนบทความวชิาการ 



 

๓๕ 

     ก. ช่ือเร่ืองภาษาไทย 
     ข. ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ 
     ค. ช่ือผูเ้ขียนและแนะน าวา่เป็นใครอยูท่ี่ไหน 
     ฆ. E-mail (ถา้มี) 
     ง. บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
     จ. บทน าหรือหลกัการและเหตุผล 
     ฉ. รายละเอียดการศึกษาหรือการทดลองและผลการศึกษาหรือทดลอง 
     ช. การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล (ถา้มี) 
     ซ. บทสรุปพร้อมการอภิปรายผล (ถา้มี) 
     ฌ. เอกสารอา้งอิง 
     ญ. กิตติกรรมประกาศ 
 หมำยเหตุ: บทความท่ีดีควรมีเน้ือหาในเชิงสร้างสรรคท่ี์ท าใหผู้อ่้านเกิดความคิด ความรู้หรือ 
     แนวทางในการปฏิบติัท่ีดีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (๒๕๕๒). คู่มือกำรขอรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับสถำน 
 ประกอบกำร จำกกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

กระทรวงศึกษำธิกำร.  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (๒๕๕๒).  แผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสหกิจศึกษำในสถำบนั 

อุดมศึกษำ ระหวำ่งปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร: หนำ้ ๕. 

สมำคมสหกิจศึกษำไทย (๒๕๕๒). มำตรฐำนและกำรประกนัคุณภำพกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ. นครรำชสีมำ. 
สมำคมสหกิจศึกษำไทย (๒๕๕๒). ประมวลสำระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษำ. กรุงเทพ.. 
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