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คานา
สหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกั น ทั้ ง 3 ฝ่ า ย คื อ
สถาบันการศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ กระบวนการสหกิจศึกษาก่อให้เกิดความร่วมมือทาง
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เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน) นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของ
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เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลการดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เห็นความสาคัญในการจัดทา
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ต่อไป

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปรับเพิ่มเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้อง
งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 มกราคม 2559

สารบัญ
บทที่ 1 สหกิจศึกษา คืออะไร
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
1.3 ประโยชน์จากสหกิจศึกษา
1.4 การจัดหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา

บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา
2.2 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/หัวหน้างานสหกิจศึกษาประจาคณะ
2.3 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor – CA)
2.4 สถานประกอบการ

บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
3.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.2 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
3.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

บทที่ 4 การเขียนโครงงานสหกิจศึกษา
4.1 รูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา
4.2 แนวปฏิบัติการทารายงานโครงงานสหกิจศึกษา
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
บรรณานุกรม

หน้า
1
1
1
2
3

4
4
5
5
6

8
8
9
12

15
15
18

สารบัญภาพ
ภาพ
ภาพ 3.1 กระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หน้า
14

1

บทที่ 1
สหกิจศึกษา คืออะไร
สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) เป็ น การศึ ก ษาที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ใน
สถานประกอบการอย่ า งมี ร ะบบ โดยจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ การจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ อย่างมีหลักการและเป็นระบบ ทาให้นักศึกษาได้มี
โอกาสสร้างความเข้าใจและเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้มีคุณภาพตรง
ตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด โดยมีสหกิจศึกษาเป็นกลไกความร่ว มมืออย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะ
เข้าปฏิ บั ติงานแบบเต็มเวลาอย่ างต่ อเนื่อ งเสมื อนหนึ่ง เป็นพนัก งานชั่ว คราวในสถานประกอบการเป็ น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา และได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการจริ ง
ซึ่งนั กศึกษาไม่สามารถเรี ย นรู้ ได้ในห้ องเรียนปกติ นักศึกษาจะได้รับการพัฒ นาทักษะของงานอาชีพที่
ผสมผสานระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งลงตั ว อั น จะส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุ ณ ภาพสู ง เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงานมากขึ้ น และกระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาจะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ทาให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา
ส่วนสถานประกอบการจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ
1.1 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันตลาดแรงงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานหรือ
สถานประกอบการ ได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในด้านการงาน การวางแผนการทางานอย่างมีระบบ
การตั ดสิ น ใจ การแก้ ปั ญ หา ความรู้ ความสามารถในการรับ รู้ มนุษ ยสั มพั น ธ์ ศี ล ธรรม จริย ธรรม
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้นา เป็นต้น และสิ่งที่ท้าทายส าหรับบัณฑิตใน
ปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการทางาน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะ
ด้านวิชาการ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็ว เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาจึ ง เปรี ย บเสมื อ นผู้ แ ทนที่ เ ป็ น ความภาคภู มิ ใ จของ
มหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มุ่งเน้นผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติการต่อ
บุคคล หน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานาร่อง พบว่า องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้
ประโยชน์จากโครงการสหกิจศึกษา ทั้งจากการนิเทศของอาจารย์ รายงานวิชาการของนักศึกษาโครงงาน
และงานประจาที่นักศึกษาปฏิบัติ เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการและใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
คัดเลือกพนักงานใหม่ ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ คือ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่า บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตร
สหกิจศึกษามีศักยภาพมากกว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการฝึกงานภาคฤดูร้อน (สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา , 2551 – 2555)
1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

1.2.1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรงตามความ2
ต้องการของสถานประกอบการ
1.2.2 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ในการพั ฒ นาคุณ ภาพบั ณฑิ ต พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตร การวิ จั ยและนวั ตกรรมในอนาคต อย่า งได้
มาตรฐานและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.2.3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ การปรับตัวเข้ากับสังคมการทางาน
จริงในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึ งสามารถคิดค้นวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
1.2.4 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา
และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา อันจะนาไปสู่ความร่วมมือที่ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้น
1.3 ประโยชน์จากสหกิจศึกษา
1.3.1 ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ มีดังนี้
1.3.1.1 ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
1.3.1.2 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านทักษะวิชาชีพ การทางานร่วมกับผู้อื่น
ความรับผิดชอบในหน้าที่การทางาน ความมีระเบียบวินัย มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
1.3.1.3 เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skill) จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากพนักงานที่ปรึกษา การประชุม การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการนาเสนองานหรือ
เสนอความคิด
1.3.1.4 รู้จักการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง เมื่อพบกับปัญหาต่างๆ
ที่แท้จริงในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.3.1.5 มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลั งจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องจากมีความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
1.3.1.6 สามารถเลือกสาขาอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเอง
มากขึ้น
1.3.1.7 เมื่อสาเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทางานเป็นอย่างดี และมี
โอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษาอีกด้วย
1.3.2 ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ
1.3.2.1 พนั ก งานประจามี เวลามากขึ้ น ที่จ ะปฏิบั ติง านในหน้า ที่อื่ นที่ มี ความยากและ
ซับซ้อนมากกว่า
1.3.2.2 เป็ น วิธีการหนึ่งในการสรรหาคัดเลื อกบัณฑิตเพื่อเข้าเป็นพนักงานประจาที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกับตาแหน่งงาน ซึ่งช่วยลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้
1.3.2.3 อาจารย์นิเทศกับนักศึกษามีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการ ซึ่งเป็น
การลดภาระภายในองค์กร
1.3.2.4 เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
1.3.2.5 ได้นักศึกษาที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวขึ้นกว่าการฝึกงาน คือ 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน)
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1.3.2.6 เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และให้
ทันสมัยกับเทคโนโลยีของสถานประกอบการตลอดไป
1.3.3 ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
1.3.3.1 เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3.3.2 การผลิตบัณฑิตมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.3.3.3 มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ อันก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง
1.3.3.4 อาจารย์ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคลากรของสถานประกอบการ
1.4 การจัดหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา
1.4.1 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคใน 1 ปี
การศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา และใน 1 ภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งหลักสูตรระบบสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้
1.4.1.1 เป็นวิชาชีพเลือก (บังคับ) มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต โดยสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเข้า
ระบบสหกิจศึกษา
1.4.1.2 จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี
และหรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทียบโอน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี
1.4.1.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผลสหกิจศึกษา มีระดับคะแนน ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)
1.4.2 การประเมินผล
เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์การประเมินผล

ผู้ประเมิน

ร้อยละ

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

พนักงานที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สหกิจศึกษา

50

การนิเทศงานสหกิจศึกษา

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

50

รวมคะแนนการประเมินผล

100

นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจะถือว่าผ่าน (S)
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บทที่ 2
บทบาทและหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษา
กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลั ย ได้แก่ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/สาขาวิชา และ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
กลุ่มที่ 3 สถานประกอบการ
2.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา
หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา และสาขาวิชาจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา
2.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1.1.1 เป็นนักศึกษาในสังกัดของสาขาวิชาที่จัดหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา
2.1.1.2 นั ก ศึก ษาจะต้อ งผ่ า นการเรีย นตามรายวิ ช าพื้ น ฐานที่ ก าหนดในหลั กสู ต รของ
สาขาวิชา จึงจะได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา
อื่นได้ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.1.1.3 นั กศึกษามีผ ลการเรียนเฉลี่ ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 ข้อ 7(2))
2.1.1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
2.1.2 หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1.2.1 ติดตามข่าวสารการจัดหางาน ปรึกษาและประสานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับลักษณะ
งานที่จะทาและปรึกษากับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทุกครั้งที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทันที
2.1.2.2 ต้องผ่านการเข้าร่วมปฐมนิเทศและเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ส่วนนักศึกษาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องผ่าน
รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2.1.2.3 หมั่น ฝึ กฝนและเพิ่ มพู นความรู้ ทางวิช าการอย่ างต่อเนื่อง ก่ อนไปปฏิบัติ งาน
สหกิจศึกษา
2.1.2.4 รายงานตัวภายในและเวลาที่กาหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว
2.1.2.5 ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถานประกอบการ อย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ
2.1.2.6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย หรือข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
และหลี กเลี่ย งการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี หากมีความขัดแย้ง เกิดขึ้นต้องแจ้ง
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทันที
2.1.2.7 ติดต่อส่งเอกสารที่กาหนด และให้รายงานข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
2.1.2.8 ประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้ามานิเทศงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

5

2.1.3 การเตรียมตัวไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1.3.1 นักศึกษาเดินทางถึงสถานประกอบการที่ตนเองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันที่
กาหนด โดยอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะจะประสานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า
2.1.3.2 กรณีนั กศึกษาต้องการไปปฏิบัติงานก่อนวันที่กาหนด หรือเกิดเหตุขัดข้องใน
ระหว่างการเดินทาง ทาให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานประกอบการได้ตามกาหนด ให้นักศึกษาติดต่อ
สถานประกอบการทางโทรศัพท์ โ ดยด่ ว นที่สุ ด พร้ อมทั้ง แจ้งอาจารย์ ประสานงานสหกิจ ศึกษาประจ า
สาขาวิชาทราบ
2.1.3.3 หลีกเลี่ยงการเดินทางในวันหยุด เพราะไม่สะดวกในการติดต่อและจองที่พัก
2.1.3.4 เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมี
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หรือพี่เลี้ยง คอยให้ การดูแล และชี้แนวนักศึกษา นักศึกษาต้อง
ตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อพนักงานที่ปรึกษา เสมือนเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของ
นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานที่ปรึกษาและพนักงานทุกคน ระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
2.2 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/หัวหน้างานสหกิจศึกษาประจาคณะ
หมายถึง อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ได้รั บการแต่งตั้งจากคณะ ให้ทาหน้าที่ประสานงานระหว่าง
นักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้
2.2.1 สารวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
2.2.2 คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สถานประกอบการได้เสนองานมา
2.2.3 ให้คาแนะนาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆด้าน
2.2.4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดหาแหล่งงานที่มีคุณภาพให้แก่
นักศึกษา
2.2.5 จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชาตามสัดส่วนที่คณะกาหนด
2.2.6 จัดประชุมอาจารย์ประจาสาขาวิชาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกนิเทศการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
2.2.7 ประสานงานการจั ด กิ จ กรรมสหกิ จ ศึ ก ษาภายหลั ง นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษากลั บ จากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีการกาหนดให้นาเสนอผลงาน
2.2.8 ติดตามผลการออกนิเทศงานของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา
2.2.9 รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
2.3 อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor – CA)
หมายถึง อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
สหกิจ ศึกษา และประสานงานด้านสหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ
นักศึกษา และสถานประกอบการโดยมีหน้าที่ดังนี้
2.3.1 นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ
สถานประกอบการ อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยทาการนัดหมายกับพนักงานที่ปรึกษาตามกาหนดวันและเวลา
ที่จะไปนิเทศงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
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และต้องจัดส่งรายงานผลการนิเทศงานไปที่สาขาวิชา เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลนักศึกษา
ของพนักงานที่ปรึกษา
2.3.2 ให้ ค าปรึ กษา แนะน าแนวทางการพัฒ นาความรู้ เชิ ง วิ ช าการให้ แ ก่ นัก ศึ กษา และการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.3.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การรับรองการปฏิบัติงาน การติดตาม รวมถึงการดูแลและ
แก้ไขปัญหาทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.3.4 ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ส ถานประกอบการ และพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.3.5 ตรวจสาระเนื้อหารายงานสหกิจศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
2.3.6 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา เข้าร่วมฟัง และประเมินผลการนาเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน ภายหลังนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4 สถานประกอบการ
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยมีการเสนองานให้กับนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยวิธีการของสหกิจศึกษาให้เกิดผลทาง
รูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จาเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่ างใกล้ชิดจาก
สถานประกอบการ โดยเฉพาะผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
นักศึกษาประสบความสาเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4.1 ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.4.1.1 ให้รายละเอียดงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติงาน ต่อ หัวหน้างานสหกิจศึกษา
ประจาคณะก่อนที่คณะจะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ และมอบหมาย
แต่งตั้งให้มีพนักงานที่ปรึกษาเพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.4.1.2 ดาเนินการปฐมนิเทศ อบรม นักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบถึงระเบียบวินัย
วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ ความรู้เกี่ยวกั บสถานประกอบการ
โครงสร้างการบริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการ
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัว หน้า
งานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา พนักงานที่ปรึกษาจึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ ที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการ
ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ ดังนั้น พนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสาคั ญที่สุดที่จะทาให้การ
ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาของนั กศึกษาสาเร็จไปด้ว ยดี ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ปรึกษา
พิจารณาดาเนินการ ได้แก่
2.4.2.1 กาหนดลักษณะงาน (Job Description) ตาแหน่งงานและขอบข่ายการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจะต้องมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา
2.4.2.2 กาหนดแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) เป็นทั้งงานประจา งานมอบหมาย
และงานวิจั ย/ โครงงาน โดยเน้ นการปฏิ บัติ งานที่ เป็ นประโยชน์ แก่ สถานประกอบการให้ มากที่สุ ด ตลอด
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

7

2.4.2.3 ให้คาปรึกษา คาแนะนาแนวทางในการจัดทารายงานโครงงานสหกิจศึกษาให้กับ
นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาต้องจัดทารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ได้รับมอบหมายระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อนาเสนอสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เมื่อ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4.2.4 อานวยความสะดวกในการนิเทศงานสหกิจศึกษา ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีการนัดหมายร่วมกัน เพื่อเยี่ ยมชมการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา การปฏิบัติตนของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานประกอบการ และ
ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
2.4.2.5 ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ประเมินจากแบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ประเมิน/ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายงานโครงงานที่นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาได้จัดทา
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บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาถือเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาชีพเลือกของแต่ละสาขาวิชา โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาหรือไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ และเพื่อให้ดาเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย การดาเนิ นงานสหกิจศึกษา
ของคณะ/ สาขาวิชา ต้องดาเนินการตามกระบวนการและกิจกรรม ดังนี้
3.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1.1 การเตรียมความพร้อม
คณะ/ สาขาวิชา ต้องดาเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อ สร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและสร้างความเชื่อถือแก่สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมคณะ/ สาขาวิชา
โดยจัดให้มีรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต หรือจัดโครงการอบรมเตรียมความ
พร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาอย่ างน้ อ ย 30 ชั่ ว โมง ทั้ ง นี้ ภ ายหลั ง การเตรี ย มความพร้ อ มคณาจารย์นิ เ ทศควร
ประเมินผลนักศึกษาเพื่อนาผลการประเมินนักศึกษาไปประกอบการพิจารณาสมัครงานต่อไป
การอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1.1.1 การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการอบรมโดยจะเน้น
ความรู้ความเข้าใจหลักการสหกิจศึกษา ความสาคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับกระบวนการและ
ขั้นตอนสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติ
3.1.1.2 การอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ย วข้องกับวิช าชีพเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ คณะ/ สาขาวิชา จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการอบรม เนื้อหาการอบรมควรเน้นความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
3.1.1.3 การอบรมทักษะที่ทาให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะดาเนินการจัด การ
อบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานและการใช้ชีวิต เช่น ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สาหรับการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการ
สัมภาษณ์งาน เทคนิคการเขียนรายงานและนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม
จริยธรรมกับการทางาน เป็นต้น
3.1.2 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและตาแหน่งงาน
คณะ/ สาขาวิชาต่างๆ ทาการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครงาน ข้อมูลตาแหน่ง
งาน คุณสมบัติ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาการเตรียมความพร้อมทราบ
และด าเนิ น การกรอกใบสมั ค รงานตามต าแหน่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษา ก่ อ นอาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิช าจะต้องพิจารณา คุณภาพงานและรับรองงานให้ แก่นักศึกษา
ต้องมีลักษณะงานตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน
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3.1.3 การสมัครงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อม และโครงการอบรมเตรียมความพร้อมต้องกรอก
ใบสมัครงานด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครงานพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานและส่งใบสมัครกับคณะ/ สาขาวิชา เอกสารที่นักศึกษาจะต้องแนบ
พร้อมใบสมัครงานมีใบสมัครงานสหกิจศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.1.4 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
สาหรับพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการเป็นการดาเนินการของสถานประกอบการ หรือสถานประกอบการอาจมอบหมายให้คณะ /
สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาเองก็ได้
การพิ จ ารณาคั ดเลื อกนั กศึ กษาอาจพิ จารณาจากใบสมั ครของนั กศึกษาหรื อสั มภาษณ์
นักศึกษา ซึ่งการสัมภาษณ์นักศึกษานั้นคณะ/ สาขาวิชาจะต้องประสานแจ้งให้แก่สถานประกอบการส่ ง
แบบฟอร์มแจ้งกาหนดการสัมภาษณ์มายังคณะ/ สาขาวิชา และให้คณะ/ สาขาวิชาแจ้งกาหนดการสัมภาษณ์
ให้แก่นักศึกษาทราบต่อไป
3.1.5 การประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายหลังการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงานเรียบร้อยแล้ว คณะ/ สาขาวิชาต้องดาเนินการ
ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งตาแหน่งงานและสถานประกอบการให้นักศึกษา
ทราบเพื่อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การประกาศ
แจ้งรายชื่อนักศึกษาควรดาเนินการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้คณะ/ สาขาวิชาทาหนังสือ
แจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย
3.1.6 การประชุมหรือปฐมนิเทศร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ และนักศึกษา
ภายหลังการจัดสรรงานให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงกาหนดเวลาที่
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ คณะ/สาขาวิชาต้องจัดให้มีการ
ประชุมหรือปฐมนิเทศ ณ คณะ/สาขาวิชา เพื่อชี้แจงการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อ
ยืนยันลักษณะงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
3.1.7 การส่งจดหมายส่งตัวนักศึกษา
คณะ/ สาขาวิชา ต้องดาเนินการจัดทาจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาถือ
ไปส่งมอบให้กับสถานประกอบการในวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน หรือคณะ/ สาขาวิชาอาจดาเนินการส่ง
สาเนาจดหมายส่งตัวนั กศึกษาไปล่วงหน้าเพื่อแจ้งสถานประกอบการทราบก่อนก็ได้ โดยให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
3.2 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
กิจกรรมในกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา และอาจารย์
นิเทศต้องประสานงานกันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนินการ อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่นักศึกษา และ
อาจารย์นิเทศจะต้องทราบและดาเนินการ ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ มีดังต่อไปนี้
3.2.1 การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาต้องเดินทางไปยังสถานประกอบการเพื่ อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย โดยไปติดต่อยื่นเอกสารจดหมายส่งตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยงานที่ระบุ
พร้อมรับฟังรายละเอียดงาน ข้อแนะนาในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบต่างๆ ของสถานประกอบการ
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3.2.2 การส่งข้อมูลที่พักและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งรายละเอียดที่พัก (FM 09-03)
และแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09–04) ของนักศึกษามายังคณะ/ สาขาวิชา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการติดต่อประสานงานและการนิเทศ
3.2.3 การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์
นักศึกษาเขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจาวันของตนเอง โดยให้บันทึก
รายละเอี ย ดลั กษณะงาน ภาระงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ ล ะวั นและสรุป เสนอส่ ง อาจารย์ นิเทศ
สหกิจศึกษาทุกสัปดาห์ เพื่อให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการให้คาแนะนา ปรึกษา หรือ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.2.4 การส่งเอกสารการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มที่
กาหนดให้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
3.2.4.1 สั ป ดาห์ ที่ 3 ของการปฏิบัติ งาน นั กศึ กษาส่ ง แบบแจ้ง โครงร่ างรายงานการ
ปฏิบัติงาน (FM 09–05) โดยนักศึกษาจะต้องขอรับคาปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา เพื่อกาหนดหัวข้อ
รายงานที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างรายงานโครงงาน
ได้แก่ ผลงานที่นั กศึก ษาปฏิบั ติ ร ายงานวิช าการที่น่า สนใจ การสรุปข้ อมูล หรือ สถิติ บางประการ การ
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ต่ออาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาด้วย เพื่อรายงานการจัดทารายงานโครงงาน และขอคาแนะนาการแก้ไขปัญหาการทา
รายงานโครงงานที่นักศึกษากาลังดาเนินการ
3.2.4.2 ระหว่างสัปดาห์ที่ 14 – 15 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาส่งร่างรายงานโครงงาน
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ก ลั บ ไปยั ง อาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบและให้ ค าแนะน า ทั้ ง นี้ แ ต่ ล ะคณะ/
สาขาวิชากาหนดระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้าของรายงานแต่ละบทอีกครั้งตามความเหมาะสมซึ่ง
ต้องไม่ช้ากว่าสั ป ดาห์ ที่ 15 ของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ ส อดคล้ องกับกาหนดเวลาการส่ งร่างฉบับ
สมบูรณ์ และสามารถติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.2.4.3 ระหว่างสั ป ดาห์ ที่ 16 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
พร้ อมแบบยื น ยั น การส่ งรายงานการปฏิบัติงาน (FM 09-06) กลั บไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลให้คะแนนตามแบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-11)
3.2.5 การให้คาปรึกษาของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้
คาแนะน าช่วยเหลื อนักศึกษาในกรณีต่างๆ แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในการ
ติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นจะต้องครอบคลุมทั้งในส่วนของชีวิตส่วนตัว ความเป็นอยู่ และเกี่ยวกับ
งานที่นั กศึกษาปฏิบั ติ ทั้งนี้ ในการให้คาปรึกษาและติดตามนั้นอาจใช้สื่ อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ e-mail
เครือข่าย network ต่างๆ เป็นต้น
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3.2.6 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ นิเทศงานสหกิจศึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสั งกัดจะต้อง
เดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการตลอดจนปรับการทาโครงงานให้
เหมาะสม โดยคานึงถึงพื้นความรู้ของนักศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการ และความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเป็นสาคัญ
เพื่อขอรั บ ทราบและแลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็ นกับ ผู้ บริห าร พนักงานที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานของนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนความรู้ความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน
- เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพิจารณาคุณภาพนักศึกษา
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักศึกษาที่กาลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้
3.2.6.1 ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/สาขาวิชาประสานงานกับอาจารย์นิเทศ
งานสหกิจ ศึ กษาประจ าสาขาวิช าเพื่อก าหนดแผนการนิเ ทศงานสหกิจ ศึก ษาของคณะ/ สาขาวิ ช าโดย
นั กศึกษาสหกิจ ศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบั ติงานจะต้องได้ รับการนิเ ทศงานอย่ างน้อย 2 ครั้ง ในระหว่างที่
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
3.2.6.2 หัวหน้ างานสหกิจศึกษาประจาคณะหรืออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจา
สาขาวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการพร้อมส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM 09-09)
ไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศงาน
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ
3.2.6.3 อาจารย์ ประสานงานสหกิจศึ กษาประจ าสาขาวิ ช า ต้ อ งรวบรวมแฟ้ ม ประวั ติ
นักศึกษา พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ รายละเอียดงาน และความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งเอกสารข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นส่งมอบให้อาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาเพื่อทาการศึกษาข้อมูลก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทาการ
3.2.6.4 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกาหนดนัดหมาย ซึ่งการเข้า
นิเทศงานสหกิจศึกษานั้นควรได้พบปะพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา นักศึกษา และหาโอกาสหารือร่วมกัน
ทั้ ง 3 ฝ่ า ย ระหว่ า งพนั ก งานที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ นิ เ ทศ และนั ก ศึ ก ษา การออกไปนิ เ ทศในสถาน
ประกอบการอาจารย์นิเทศจะต้องใช้เวลาในการนิเทศอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3.2.6.5 ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประเมินผลการนิเทศตาม
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM 09-10) และส่งข้อมูลไปยังคณะ/ สาขาวิชา
3.2.7 การนาเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
ควรส่ งเสริ มและกระตุ้ น ให้ นั กศึกษาได้มีโ อกาสนาเสนอผลการปฏิบัติ ส หกิจศึกษาต่อผู้ บริห าร
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสถานประกอบการได้ ร่ ว มรั บ ฟั ง และให้
ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา

12

3.2.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง ใกล้ ชิ ด โดยตรงและก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษาจะต้องให้ความเห็นโดยทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-14) โดยนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ประสานงานเพื่อนาแบบประเมินผล
ดั ง กล่ า ว ส่ ง มอบแก่ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาท าการประเมิ น ผลและบรรจุ ซ องพร้ อ มผนึ ก ซองให้ เ รี ย บร้ อ ย
ซึ่งนักศึกษาต้องเป็นผู้นาซองส่งมอบแก่คณะ/ สาขาวิชาต่อไป ทั้งนี้ซองจะต้องอยู่ในสภาพที่เ รียบร้อยไม่มี
ร่องรอยของการเปิดอย่างเด็ดขาด
3.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.3.1 การรายงานตัวของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตามระยะเวลาที่กาหนด
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้ารายงานตัวกับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานประกอบการ การดาเนินงาน
สหกิจศึกษา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้านาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาต่อไปตามวัน เวลา ที่คณะ/ สาขาวิชากาหนด
3.3.2 การนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คณะ/ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่จะกาหนดจัดกิจกรรมการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ประจาสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่า นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าร่วม
กิจ กรรมและรั บ ฟั ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทั้ ง นี้จ ะมีก ารประเมิ น ผลให้ ค ะแนนการนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการของคณะ/ สาขาวิชา
3.3.3 การประเมินผล
อาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษาท าการสรุ ป คะแนนในส่ ว นต่ า งๆ เพื่ อ ประเมิ น ผลรายวิ ช า
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเกณฑ์ของการประเมินผลกาหนดเป็นระบบ S (Satisfactory – ผ่าน)
และ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) โดยมีสัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้
3.3.3.1 เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษาพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ก่อนออกไปปฏิบั ติงานจริ งในสถานประกอบการ อาทิ การเรียนรายวิช าเตรียมความพร้อม การร่ว ม
สัมมนาการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมของคณะ/ สาขาวิชากาหนดไว้
- นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และรายงานวิชาการจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการในระดับ “ผ่าน” ทั้งนี้ ต้องมีสัดส่วนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์นิเทศ ในระดับ
“ผ่าน”
- การเข้าร่ว มกิจกรรมหลั งการกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างครบถ้ว น
ได้แก่ การร่วมประชุมรับการสัมภาษณ์ การจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการส่ง
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
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3.3.3.2 สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา
สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเป็น
ผู้ดาเนินการกรอกคะแนนตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งกาหนดคะแนนรวม
700 คะแนน ประกอบด้วย
- การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-04)
แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-05)
แบบประเมินสถานประกอบการ (FM 09-10 หน้า 2/5, 3/5)
แบบประเมินสาหรับอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา (FM 09-10 หน้า 4/5)

5.72%
5.72%
17.14%
7.85%

- การประเมินผลการนาเสนอหลังการปฏิบัติงาน
แบบประเมินรายงานโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-11 หน้า 3/4, 4/4)
และเล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์
เอกสารฉบับพิมพ์ การนาเสนอด้วย PowerPoint
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-14)

10%
3.57%
50%
รวม 100%

หมายเหตุ ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
หากขาดการประเมินอย่างหนึ่งอย่างใดถือว่าไม่สมบูรณ์ ให้มีผลคะแนนรวมเป็นศูนย์
3.3.4 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่ได้จากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ และอาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา แจ้งให้
นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สาย
งานอาชีพต่อไป
3.3.5 การแจ้งผลสะท้อนกลับไปยังสถานประกอบการ
เมื่อการดาเนินการสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้ อยแล้ว คณะ/สาขาวิชาจะต้องดาเนินการ
รวบรวมและจัดข้อมูลจากการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงานต่อไป และนาข้อมูลที่ได้แจ้งกลับไปยังสถานประกอบการเพื่อเป็นผลสะท้อนกลับสาหรับการ
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ ให้คณะ/สาขาวิชาแจ้งข้อมูลการดาเนินงานสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาไปยัง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดทาเป็นหลักฐานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ต่อไป

ภาพ 3.1 กระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
- ด้านวิชาการ
- ด้านทักษะต่างๆ
การประชาสัมพันธ์ การสมัครงาน
และรับรองคุณภาพงาน
นักศึกษายืนใบสมัคร/
พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกและ
นักศึกษาลงทะเบียน

กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 4 เดือน (16 สัปดาห์)
สัปดาห์ที่ 1

นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ

สัปดาห์ที่ 2

ส่งแบบฟอร์มรายละเอียดที่พัก (FM 09–03)/
แบบฟอร์มแจ้งแผนปฏิบัติงาน (FM 09–04)/
ตาแหน่งงาน/พนักงานที่ปรึกษา

สัปดาห์ที่ 3

ส่งแบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงาน (FM 09-05)

สัปดาห์ที่
2 - 15

นิเทศงานนักศึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้ง

นักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และพบอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสัมภาษณ์
ส่งรายงานวิชาการสหกิจศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการ
เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานสหกิจศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ทาหนังสือส่งตัวนักศึกษา

กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่ 16

ส่งแบบยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (FM 09-06)
และนาเสนอรายงาน ณ สถานประกอบการ/พนักงานที่
ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ
(ส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา/
สาขาวิชา รายงานผลการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาให้คณะ

15

บทที่ 4
การเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานสหกิจศึกษาด้านนักศึกษาได้กาหนดมาตรฐานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องจัดทาและ
ส่งรายงานสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น การเขียนรายงานโครงงาน
สหกิจศึกษาจึงเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และเพื่อจัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สาหรับสถานประกอบการ
4.1 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา
รายงานโครงงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Report) เป็นรายงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยหรือโครงงานเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติ หรือที่ได้รับ
มอบหมาย นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต้การ
กากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษาโดย
คานึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อสถานประกอบการเป็นหลัก สอดคล้องกับความสนใจของ
นักศึกษา สามารถสะท้อนองค์ความรู้ในสาขาวิชา โครงงานสหกิจศึกษาไม่ควรจัดกลุ่มงานมากเกินกว่า 2 คน
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากลักษณะของปริมาณงาน และคุณภาพของงานเป็นหลัก
ภายหลังจากการร่วมพิจารณากาหนดหัวข้อรายงานโครงงานที่มีคุณภาพร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา
แล้ว ให้นักศึกษาจัดทาโครงร่างเนื้อหารายงานตามแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตามเอกสาร FM 09-05 และจัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
การเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน กระชับ และมีความสมบูรณ์
ของเนื้อหาที่จะนาเสนอ รูปแบบของโครงงานสหกิจศึกษาขอให้มุ่งเน้น รูปภาพการทดลอง การเขียนสรุป
บทคัดย่อ ผลการดาเนินงาน ผลการทดลอง กราฟ ตาราง การเปรียบเทียบระหว่างก่อน กับ หลังการดาเนิน
โครงงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่ทา
การเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
4.1.1 ส่วนหน้า เป็นส่วนประกอบตอนต้นของเล่ม โครงงานสหกิจศึกษาก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหา มี
รายละเอียดในส่วนนาประกอบด้วย
- ปกนอก ใช้ปกอ่อนสีขาวเคลือบมัน เข้าเล่มสันกาว
- หน้าอนุมัติโครงงานสหกิจศึกษา
- ปกใน
- จดหมายนาส่งรายงานโครงงานสหกิจศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ
- บทคัดย่อภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
- สารบัญเรื่อง
- สารบัญตาราง
- สารบัญรูปภาพ
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บทคัดย่อ ช่วยอธิบายเนื้อหาของโครงงาน ทาให้ผู้อ่านรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร ผู้ที่ทาเรื่องนี้ต้องการ
อะไร และได้ผลลัพธ์อะไร จึง ควรนาเสนอเฉพาะใจความที่สาคัญ ที่สามารถนาเสนอความคิดของบทความ
ชิ้นนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 200 คา และภายในบทคัดย่อจะต้องแจ้งให้ทราบ
ถึงปัญหาการทาวิจัย เสนอที่มา และความสาคัญของงานวิจัย (Problem of Studied) วิธีการศึกษาหรือ
ระเบียบวิธีวิจัย (Method of methodology) ผลการศึกษาที่สาคัญ (The main results) และสรุป
ความสาคัญของงานวิจัย (Main conclusion) ท้ายบทคัดย่อควรใส่คาสาคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้องกับ
งานไว้เป็นดัชนีไม่ต่ากว่า 3 คา
สาหรับตัวเลขที่ใช้กากับตารางหรือกากับรูปภาพนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ให้ใส่คาว่า ตารางที.่ .......ไว้เหนือตาราง และใส่คาว่า รูปที่........ไว้ใต้รูป
- ชื่อรูปและชื่อตาราง จะอยู่ในลักษณะตัวเลขดังนี้
รูปที่ 1.1............หมายถึง รูปนี้เป็นรูปที่ 1 ในบทที่ 1
รูปที่ 2.3............หมายถึง รูปนี้เป็นรูปที่ 3 ในบทที่ 2
ตารางที่ 3.2............หมายถึง ตารางนี้เป็นตารางที่ 2 ในบทที่ 3
และสาหรับตารางที่ยาวมากๆ หรือภาพที่เป็นเนื้อหาต่อเนื่องหลายๆ ภาพ ควรยกไปไว้ภาคผนวก
จะทาให้เนื้อหาของบทน่าอ่านมากยิ่งขึ้น
4.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง
งานวิจัย/ โครงงานสหกิจศึกษา
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย/ โครงงาน
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย/ โครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 นิยามศัพท์
บทที่ 2 ทฤษฎีของงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
มุ่งเน้นรูปภาพการทดลอง ข้อมูล และเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลอง กราฟ ตาราง
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
มุ่งเน้นการเปรียบเทียบระหว่างก่อน กับ หลังการดาเนินโครงงาน
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การจัดพิมพ์ การเว้นขอบกระดาษ การใส่เลขหัวข้อ และเลขหน้า มีรายละเอียดดังนี้
ก. จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (80 แกรม) สีขาวคุณภาพ พิมพ์หน้าเดียว
ข. จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ยกเว้นหัวข้อหรือส่วนที่ต้องการเน้น
(ชื่อบททุกบทให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 และเป็นตัวหนา)
ค. พิมพ์แนวตั้ง ยกเว้นรูปภาพบางรูป หรือ บางตาราง
ง. การเว้นขอบกระดาษ
ขอบบน 1.0 นิ้ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (สาหรับการเข้าเล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษา)
ขอบขวา 1.0 นิ้ว
จ. การใส่เลขหัวข้อ จะมีรูปแบบของเลขกากับหัวข้อดังตัวอย่างข้างล่างนี้
ตัวอย่างการใส่เลขหัวข้อ

บทที่ 1
บทนา
1.1 ....................................................
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ......................................................
1.2.1…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
1.2.2…………………………………………………………………………………………………………..……….…….………………
1.2.2.1..................................................................................................................................
1.2.2.2..................................................................................................................................
1.2.3…………………………………………………………………………………………………………..…………….….……………
1.3 .......................................................
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ช. การใส่เลขหน้า ให้ใส่เลขหน้าไว้ที่ด้านบนมุมขวาหน้ากระดาษ โดยจะเริ่มนับเลขหน้าที่เป็นตัวเลข
ในบทที่ 1 เป็นต้นไป หน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องใส่เลขหน้า
กิตติกรรมประกาศ
ให้ใส่เลขหน้า -กบทคัดย่อ
ให้ใส่เลขหน้า -ข-
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4.1.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย
บรรณานุกรม
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์.
สถานที่พิมพ์. สานักพิมพ์. ปีที่พิมพ์.
ถ้าผู้แต่งมี 2 – 3 คน ใช้ “และ”
ถ้ามีมากกว่า 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วตามด้วย “และคณะ”
ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ ให้ใช้ตัวหนา หรือ ตัวเอน หรือ ขีดเส้นใต้
ครั้งที่พิมพ์ ให้เขียนเฉพาะในกรณีที่พิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง
สถานที่พิมพ์ ให้เขียนชื่อเมืองที่พิมพ์ เช่น กรุงเทพ ขอนแก่น London
สานักพิมพ์ หากไม่มี ให้ใส่ โรงพิมพ์ แทน
ปีที่พิมพ์ ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คาว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.
-

ภาคผนวก
ภาคผนวก เป็นการอธิบายบางส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น นักศึกษามีตารางข้อมูลหรือ
รูปประกอบเพิ่มเติม หรืออธิบายคาศัพท์เพิ่มเติม เป็นต้น
การนาเสนอรายงานโครงงานสหกิจศึกษา ให้เสนอต่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพนักงานที่
ปรึกษา มีรูปแบบดังต่อไปนี้
- เอกสารสหกิจศึกษา และเอกสารอื่น
- ภาพโปสเตอร์ (โดยสาขาพิจารณาคัดเลือก 1 โครงงาน ส่งเข้าประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ในระดับคณะ)
- PowerPoint (ส่งในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ์)
นาเสนอ (ประมาณ 15 นาที)
ตอบข้อซักถาม (ประมาณ 10 นาที)
- เล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ไม่รวมใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน)
ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน รวบรวมเล่มไม่ต้องเข้าปก
4.2 แนวปฏิบัติการทารายงานโครงงานสหกิจศึกษา
การจัดทารายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ไม่รวมใบบันทึกผลการปฏิบัติ งานรายวัน )
กาหนดให้นักศึกษาจัดทา 1 คนต่อหนึ่งเล่ม พร้อมเอกสารฉบับพิมพ์ PowerPoint ส่งอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา (และจัดทาส่ง CD ที่มีไฟล์เนื้อหารายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ สาหรับบางโครงงานที่
อาจารย์ นิ เทศสหกิ จ ศึก ษาประสงค์ข อ CD) เพื่ อประเมิน ผลให้ คะแนนนักศึ ก ษา และส่ ง ต่อให้ อาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชารวบรวมส่งคณะภายในวันที่กาหนดตามปฏิทินสหกิจศึกษาของ
ภาคการศึกษานั้น หลังจากคณบดีลงนามอนุมัติแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จะส่งเล่มรายงานโครงงานสหกิจ
ศึกษาฉบับสมบูรณ์นี้กลับมายังสาขาวิชา เพื่อให้ใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อไป
สาหรับหน้าซอง CD ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ภาคการศึกษา คณะ สาขาวิชา
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ แอดเดรส E-mail ชื่อโครงงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงชื่ออาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา ด้วย
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