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  สหกิจศึกษา  เป็นระบบการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง  3  ฝ่าย  คือ  
สถาบันการศึกษา  นักศึกษา  และสถานประกอบการ  กระบวนการสหกิจศึกษาก่อให้เกิดความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ  โดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
เป็นระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน)  นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของ
สถาบันการศึกษา  ที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในอนาคต 
 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้เห็นความส าคัญในการจัดท า
คู่มือสหกิจศึกษา  โดยมุ่งหวังเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน  และสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ  และ
ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รวบรวมสาระส าคัญของแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการด าเนินการสหกิจศึกษา
อย่างครบถ้วน 
 

  ในโอกาสนี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า        
คู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา  คณาจารย์  สถานประกอบการ  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
ต่อไป 
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บทที่ 1 

สหกิจศึกษา  คืออะไร 
 

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   เป็นการศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติ งานจริ ง ใน            
สถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจัดให้มีการเรียนในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมืออย่างมีหลักการและเป็นระบบ  ท าให้นักศึกษาได้มี
โอกาสสร้างความเข้าใจและเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือให้มีคุณภาพตรง
ตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด  โดยมีสหกิจศึกษาเป็นกลไกความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย  และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะ
เข้าปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง          
ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนปกติ  นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะของงานอาชีพที่
ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว  อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  และกระบวนการสหกิจศึกษาจะก่อให้เกิดการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ  ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา   
ส่วนสถานประกอบการจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันตลาดแรงงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  และลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานหรือ
สถานประกอบการ  ได้แก่  การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในด้านการงาน  การวางแผนการท างานอย่างมีระบบ  
การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  ความรู้ความสามารถในการรับรู้  มนุษยสัมพันธ์  ศีลธรรม  จริยธรรม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การสื่อสารข้อมูล  การเป็นผู้น า  เป็นต้น  และสิ่งที่ท้าทายส าหรับบัณฑิตใน
ปัจจุบัน  คือ  การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการท างาน  เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง  นอกเหนือไปจากทักษะ
ด้านวิชาการ  ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็ว  เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ  ดังนั้นนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัย  ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการต่อ
บุคคล  หน่วยงาน  และสถานประกอบการต่างๆ  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษาน าร่อง  พบว่า  องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้
ประโยชน์จากโครงการสหกิจศึกษา  ทั้งจากการนิเทศของอาจารย์  รายงานวิชาการของนักศึกษาโครงงาน
และงานประจ าที่นักศึกษาปฏิบัติ  เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการและใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
คัดเลือกพนักงานใหม่  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  คือ  องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่า  บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตร   
สหกิจศึกษามีศักยภาพมากกว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการฝึกงานภาคฤดูร้อน (ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา , 2551 – 2555) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 

1 



 

 1.2.1  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม  อย่างมีระบบตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
 1.2.2  เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  การวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต  อย่างได้
มาตรฐานและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 1.2.3  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ  การปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน
จริงในสถานประกอบการ  ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึ งสามารถคิดค้นวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
 1.2.4  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  ผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา
และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  อันจะน าไปสู่ความร่วมมือที่ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้น 
  

1.3 ประโยชน์จากสหกิจศึกษา   
 1.3.1  ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ  มีดังนี้ 
  1.3.1.1 ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
  1.3.1.2 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านทักษะวิชาชีพ  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
ความรับผิดชอบในหน้าที่การท างาน  ความมีระเบียบวินัย  มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
  1.3.1.3 เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skill) จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากพนักงานที่ปรึกษา  การประชุม  การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน  และการน าเสนองานหรือ
เสนอความคิด 
  1.3.1.4 รู้จักการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง  เมื่อพบกับปัญหาต่างๆ 
ที่แท้จริงในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  1.3.1.5 มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เนื่องจากมีความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 
  1.3.1.6 สามารถเลือกสาขาอาชีพได้ถูกต้อง  เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเอง
มากขึ้น 
  1.3.1.7 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างานเป็นอย่างดี  และมี
โอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษาอีกด้วย 
 1.3.2  ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 
  1.3.2.1 พนักงานประจ ามีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความยากและ
ซับซ้อนมากกว่า 
  1.3.2.2 เป็นวิธีการหนึ่งในการสรรหาคัดเลือกบัณฑิตเพ่ือเข้าเป็นพนักงานประจ าที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งงาน  ซึ่งช่วยลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้ 
  1.3.2.3 อาจารย์นิเทศกับนักศึกษามีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการ  ซึ่งเป็น
การลดภาระภายในองค์กร 
  1.3.2.4 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  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 อาจารย์ได้รับประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมเติม  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
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือเข้า
ระบบสหกิจศึกษา 
  1.4.1.2 จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4  หลักสูตร 4 ปี  
และหรือ  ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีที่ 2  หลักสูตรเทียบโอน  ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปีที่ 5  หลักสูตร 5 ปี  
  1.4.1.3 เกณฑก์ารวัดและประเมินผลสหกิจศึกษา  มีระดับคะแนน  ผ่าน (S)  และไม่ผ่าน (U) 
 1.4.2  การประเมินผล 
  เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา  มีเกณฑ์ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมินผล ผู้ประเมิน ร้อยละ 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พนักงานที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง สหกิจศึกษา 50 

การนิเทศงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 50 

รวมคะแนนการประเมินผล 100 
 

นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจะถือว่าผ่าน (S) 
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บทที่ 2 
บทบาทและหน้าที่ของผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา  แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  ซึ่งประกอบด้วย 
กลุ่มท่ี 1  นักศึกษาสหกิจศึกษา 
กลุ่มที่ 2  มหาวิทยาลัย  ได้แก่  อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/สาขาวิชา และ

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
กลุ่มท่ี 3  สถานประกอบการ 

 

2.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 หมายถึง  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา  และสาขาวิชาจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา 
 2.1.1  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  2.1.1.1 เป็นนักศึกษาในสังกัดของสาขาวิชาที่จัดหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา 
  2.1.1.2 นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนตามรายวิชาพ้ืนฐานที่ก าหนดในหลักสูตรของ
สาขาวิชา  จึงจะได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา
อ่ืนได้ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  2.1.1.3 นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่  2.00  ขึ้นไป  (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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
งานที่จะท าและปรึกษากับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทุกครั้งที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทันที 
  2.1.2.2 ต้องผ่านการเข้าร่วมปฐมนิเทศและเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา  ส่วนนักศึกษาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ต้องผ่าน
รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
  2.1.2.3 หมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ก่อนไปปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษา 
  2.1.2.4 รายงานตัวภายในและเวลาที่ก าหนด  พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว 
  2.1.2.5 ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
  2.1.2.6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  หรือข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด  
และหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี  หากมีความขัดแย้ง เกิดขึ้นต้องแจ้ง
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทันท ี
  2.1.2.7 ติดต่อส่งเอกสารที่ก าหนด  และให้รายงานข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
  2.1.2.8 ประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา  เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้ามานิเทศงาน     
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
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2.1.3  การเตรียมตัวไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  2.1.3.1 นักศึกษาเดินทางถึงสถานประกอบการที่ตนเองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันที่
ก าหนด  โดยอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะจะประสานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า 
  2.1.3.2 กรณีนักศึกษาต้องการไปปฏิบัติงานก่อนวันที่ก าหนด  หรือเกิดเหตุขัดข้องใน
ระหว่างการเดินทาง  ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานประกอบการได้ตามก าหนด  ให้นักศึกษาติดต่อ               
สถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด  พร้อมทั้งแจ้งอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ า
สาขาวิชาทราบ 
  2.1.3.3 หลีกเลี่ยงการเดินทางในวันหยุด  เพราะไม่สะดวกในการติดต่อและจองที่พัก 
  2.1.3.4 เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  นักศึกษาจะมี
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หรือพ่ีเลี้ยง  คอยให้การดูแล  และชี้แนวนักศึกษา  นักศึกษาต้อง
ตั้งใจปฏิบัติงาน  เชื่อฟัง  และให้ความเคารพต่อพนักงานที่ปรึกษา  เสมือนเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของ
นักศึกษา  รวมทั้งนักศึกษาต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานที่ปรึกษาและพนักงานทุกคน  ระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 

2.2 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/หัวหน้างานสหกจิศึกษาประจ าคณะ  
 หมายถึง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ  ให้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
นักศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ  มีหน้าที่ดังนี้ 
 2.2.1 ส ารวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
 2.2.2 คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สถานประกอบการได้เสนองานมา 
 2.2.3 ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา  และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆด้าน 
 2.2.4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และจัดหาแหล่งงานที่มีคุณภาพให้แก่
นักศึกษา 
 2.2.5 จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชาตามสัดส่วนที่คณะก าหนด 
 2.2.6 จัดประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกนิเทศการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 2.2.7 ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยมีการก าหนดให้น าเสนอผลงาน 
 2.2.8 ติดตามผลการออกนิเทศงานของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 
 2.2.9 รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
 

2.3 อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor – CA) 
หมายถึง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ  ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา     

สหกิจศึกษา  และประสานงานด้านสหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ  
นักศึกษา  และสถานประกอบการโดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 2.3.1 นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ระหว่างที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ 
สถานประกอบการ  อย่างน้อย 2 ครั้ง  โดยท าการนัดหมายกับพนักงานที่ปรึกษาตามก าหนดวันและเวลา  
ที่จะไปนิเทศงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา  พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  
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และต้องจัดส่งรายงานผลการนิเทศงานไปที่สาขาวิชา  เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินผลนักศึกษา
ของพนักงานที่ปรึกษา 
 2.3.2 ให้ค าปรึกษา  แนะน าแนวทางการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการให้แก่นักศึกษา  และการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2.3.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  การรับรองการปฏิบัติงาน  การติดตาม  รวมถึงการดูแลและ
แก้ไขปัญหาทุกกรณทีี่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 2.3.4 ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ  และพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 2.3.5 ตรวจสาระเนื้อหารายงานสหกิจศึกษา  และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานสหกิจศึกษา 
 2.3.6 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา  เข้าร่วมฟัง  และประเมินผลการน าเสนอ   
ผลการปฏิบัติงาน  ภายหลังนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

2.4 สถานประกอบการ 
 หมายถงึ  หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  โดยมีการเสนองานให้กับนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยวิธีการของสหกิจศึกษาให้เกิดผลทาง
รูปธรรม  ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก
สถานประกอบการ  โดยเฉพาะผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  และพนักงานที่ปรึกษา 
(Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
นักศึกษาประสบความส าเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 2.4.1  ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จะให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  2.4.1.1 ให้รายละเอียดงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติงาน  ต่อหัวหน้างานสหกิจศึกษา
ประจ าคณะก่อนที่คณะจะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ และมอบหมาย
แต่งตั้งให้มีพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  2.4.1.2 ด าเนินการปฐมนิเทศ  อบรม  นักศึกษาสหกิจศึกษา  เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบวินัย  
วัฒนธรรม  การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ  
โครงสร้างการบริหารงานและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.2  พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 
  พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง  บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา  อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
งานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  พนักงานที่ปรึกษาจึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ  เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการ
ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ  ดังนั้น  พนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาส าเร็จไปด้วยดี  ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ปรึกษา
พิจารณาด าเนินการ  ได้แก่ 
  2.4.2.1 ก าหนดลักษณะงาน (Job Description) ต าแหน่งงานและขอบข่ายการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจะต้องมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
  2.4.2.2 ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) เป็นทั้งงานประจ า งานมอบหมาย
และงานวิจัย/ โครงงาน โดยเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการให้มากที่สุดตลอด
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

6 



 

  2.4.2.3 ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าแนวทางในการจัดท ารายงานโครงงานสหกิจศึกษาให้กับ
นักศึกษา  เนื่องจากนักศึกษาต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ได้รับมอบหมายระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพ่ือน าเสนอสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เมื่อ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  2.4.2.4 อ านวยความสะดวกในการนิเทศงานสหกิจศึกษา  ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษากับสถานประกอบการ  โดยมีการนัดหมายร่วมกัน  เพ่ือเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา  การปฏิบัติตนของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ของสถานประกอบการ  และ
ปัญหาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
  2.4.2.5 ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  โดยจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   -  ประเมินจากแบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
                    - ประเมิน/ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายงานโครงงานที่นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาได้จัดท า 
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บทที่ 3 
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 

 
 สหกิจศึกษาถือเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาชีพเลือกของแต่ละสาขาวิชา  โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา  1  ภาค
การศึกษาหรือไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์  และเพ่ือให้ด าเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย  การด าเนินงานสหกิจศึกษา
ของคณะ/ สาขาวิชา  ต้องด าเนินการตามกระบวนการและกิจกรรม  ดังนี้ 
  

3.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 3.1.1  การเตรียมความพร้อม 
  คณะ/ สาขาวิชา  ต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา  เพ่ือสร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและสร้างความเชื่อถือแก่สถานประกอบการ  การเตรียมความพร้อมคณะ/ สาขาวิชา 
โดยจัดให้มีรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  จ านวน 1 หน่วยกิต  หรือจัดโครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาอย่างน้อย  30  ชั่วโมง  ทั้งนี้ภายหลังการเตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศควร
ประเมินผลนักศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินนักศึกษาไปประกอบการพิจารณาสมัครงานต่อไป 
  การอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ณ สถานประกอบการนั้นแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
  3.1.1.1 การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา  คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการอบรมโดยจะเน้น
ความรู้ความเข้าใจหลักการสหกิจศึกษา  ความส าคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับกระบวนการและ
ขั้นตอนสหกิจศึกษา  แนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติ 
  3.1.1.2 การอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะเพ่ือเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ  คณะ/ สาขาวิชา  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอบรม  เนื้อหาการอบรมควรเน้นความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยเฉพาะ  เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
  3.1.1.3 การอบรมทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน  คณะด าเนินการจัดการ
อบรมในหัวข้อต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานและการใช้ชีวิต  เช่น  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับการปฏิบัติงาน  ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน  เทคนิคการ
สัมภาษณ์งาน  เทคนิคการเขียนรายงานและน าเสนอ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  วัฒนธรรมองค์กร  คุณธรรม
จริยธรรมกับการท างาน  เป็นต้น      
 3.1.2  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและต าแหน่งงาน 
  คณะ/ สาขาวิชาต่างๆ ท าการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารการรับสมัครงาน  ข้อมูลต าแหน่ง
งาน  คุณสมบัติ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  เพ่ือให้นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาการเตรียมความพร้อมทราบ          
และด าเนินการกรอกใบสมัครงานตามต าแหน่งที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ก่อนอาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาจะต้องพิจารณา  คุณภาพงานและรับรองงานให้แก่นักศึกษา    
ต้องมีลักษณะงานตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน 
 

8 



 

3.1.3  การสมัครงานสหกิจศึกษา 
  นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อม  และโครงการอบรมเตรียมความพร้อมต้องกรอก
ใบสมัครงานด้วยตนเอง  โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครงานพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานและส่งใบสมัครกับคณะ/ สาขาวิชา  เอกสารที่นักศึกษาจะต้องแนบ
พร้อมใบสมัครงานมใีบสมัครงานสหกิจศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 3.1.4  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
  ส าหรับพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการเป็นการด าเนินการของสถานประกอบการ  หรือสถานประกอบการอาจมอบหมายให้คณะ /
สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาเองก็ได้ 
  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอาจพิจารณาจากใบสมัครของนักศึกษาหรือสัมภาษณ์
นักศึกษา  ซึ่งการสัมภาษณ์นักศึกษานั้นคณะ/ สาขาวิชาจะต้องประสานแจ้งให้แก่สถานประกอบการส่ง
แบบฟอร์มแจ้งก าหนดการสัมภาษณ์มายังคณะ/ สาขาวิชา และให้คณะ/ สาขาวิชาแจ้งก าหนดการสัมภาษณ์
ให้แก่นักศึกษาทราบต่อไป 
 3.1.5  การประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ภายหลังการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงานเรียบร้อยแล้ว คณะ/ สาขาวิชาต้องด าเนินการ
ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  พร้อมทั้งต าแหน่งงานและสถานประกอบการให้นักศึกษา
ทราบเพ่ือให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  การประกาศ
แจ้งรายชื่อนักศึกษาควรด าเนินการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนไปปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ให้คณะ/ สาขาวิชาท าหนังสือ
แจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย 
 3.1.6  การประชุมหรือปฐมนิเทศร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ และนักศึกษา 
  ภายหลังการจัดสรรงานให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ก่อนถึงก าหนดเวลาที่
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  คณะ/สาขาวิชาต้องจัดให้มีการ
ประชุมหรือปฐมนิเทศ ณ คณะ/สาขาวิชา  เพ่ือชี้แจงการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพ่ือ
ยืนยันลักษณะงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 
 3.1.7  การส่งจดหมายส่งตัวนักศึกษา 
  คณะ/ สาขาวิชา  ต้องด าเนินการจัดท าจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาถือ
ไปส่งมอบให้กับสถานประกอบการในวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน หรือคณะ/ สาขาวิชาอาจด าเนินการส่ง
ส าเนาจดหมายส่งตัวนักศึกษาไปล่วงหน้าเพ่ือแจ้งสถานประกอบการทราบก่อนก็ได้  โดยให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 
 

3.2 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 กิจกรรมในกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา  และอาจารย์
นิเทศต้องประสานงานกันเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการ  อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่นักศึกษา  และ
อาจารย์นิเทศจะต้องทราบและด าเนินการ  ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  มีดังต่อไปนี้ 
 3.2.1  การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
  นักศึกษาต้องเดินทางไปยังสถานประกอบการเพ่ือรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย  โดยไปติดต่อยื่นเอกสารจดหมายส่งตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยงานที่ระบุ  
พร้อมรับฟังรายละเอียดงาน  ข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน  กฎระเบียบต่างๆ ของสถานประกอบการ 
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 3.2.2  การส่งข้อมูลที่พักและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  ระหว่างสัปดาห์ที่ 2  ของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาจะต้องส่งรายละเอียดที่พัก (FM 09-03)
และแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09–04) ของนักศึกษามายังคณะ/ สาขาวิชา  เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการติดต่อประสานงานและการนิเทศ 
 3.2.3  การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 
  นักศึกษาเขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าวันของตนเอง  โดยให้บันทึก
รายละเอียดลักษณะงาน  ภาระงาน  ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละวันและสรุปเสนอส่งอาจารย์นิเทศ        
สหกิจศึกษาทุกสัปดาห์  เพ่ือให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน า  ปรึกษา  หรือ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 3.2.4  การส่งเอกสารการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดให้  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ดังนี้ 
  3.2.4.1 สัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการ
ปฏิบัติงาน (FM 09–05)  โดยนักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือก าหนดหัวข้อ
รายงานที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก  ตัวอย่างรายงานโครงงาน
ได้แก่  ผลงานที่นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การ
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล  เป็นต้น 
  นอกจากนี้ นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ต่ออาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาด้วย เพ่ือรายงานการจัดท ารายงานโครงงาน และขอค าแนะน าการแก้ไขปัญหาการท า
รายงานโครงงานที่นักศึกษาก าลังด าเนินการ 
  3.2.4.2 ระหว่างสัปดาห์ที่ 14 – 15 ของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาส่งร่างรายงานโครงงาน
ฉบับสมบูรณ์กลับไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพ่ือตรวจสอบและให้ค าแนะน า  ทั้งนี้แต่ละคณะ/
สาขาวิชาก าหนดระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้าของรายงานแต่ละบทอีกครั้งตามความเหมาะสมซึ่ง
ต้องไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 15 ของการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับก าหนดเวลาการส่งร่างฉบับ
สมบูรณ์  และสามารถติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  3.2.4.3 ระหว่างสัปดาห์ที่ 16 ของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
พร้อมแบบยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (FM 09-06) กลับไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบและประเมินผลให้คะแนนตามแบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-11) 
 3.2.5  การให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือให้
ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีต่างๆ แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยในการ
ติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นจะต้องครอบคลุมทั้งในส่วนของชีวิตส่วนตัว  ความเป็นอยู่  และเกี่ยวกับ
งานที่นักศึกษาปฏิบัติ  ทั้งนี้ในการให้ค าปรึกษาและติดตามนั้นอาจใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์  e-mail  
เครือข่าย network ต่างๆ เป็นต้น 
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3.2.6 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดจะต้อง

เดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา  ณ  สถานประกอบการอย่างน้อย  2  ครั้ง  ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา  ณ  สถานประกอบการ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

- เพ่ือดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
  -  เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน 
  -  เพ่ือติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการตลอดจนปรับการท าโครงงานให้
เหมาะสม  โดยค านึงถึงพ้ืนความรู้ของนักศึกษา  ความต้องการของสถานประกอบการ  และความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเป็นส าคัญ 
  -  เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร  พนักงานที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน 
  - เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพิจารณาคุณภาพนักศึกษา 
  -  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษาที่ก าลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
  3.2.6.1 ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/สาขาวิชาประสานงานกับอาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาเพ่ือก าหนดแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณะ/ สาขาวิชาโดย
นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 2 ครั้ง  ในระหว่างที่
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
  3.2.6.2 หัวหน้างานสหกิจศึกษาประจ าคณะหรืออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ า
สาขาวิชา  ประสานงานกับสถานประกอบการพร้อมส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM 09-09)  
ไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  เพ่ือนัดหมายวันและเวลาที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศงาน
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
  3.2.6.3 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา  ต้องรวบรวมแฟ้มประวัติ
นักศึกษา  พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ  รายละเอียดงาน  และความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  รวมทั้งเอกสารข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส่งมอบให้อาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาเพ่ือท าการศึกษาข้อมูลก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันท าการ 
  3.2.6.4 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดนัดหมาย  ซึ่งการเข้า
นิเทศงานสหกิจศึกษานั้นควรได้พบปะพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา  นักศึกษา  และหาโอกาสหารือร่วมกัน
ทั้ง 3 ฝ่าย  ระหว่างพนักงานที่ปรึกษา  อาจารย์นิเทศ  และนักศึกษา  การออกไปนิเทศในสถาน
ประกอบการอาจารย์นิเทศจะต้องใช้เวลาในการนิเทศอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
  3.2.6.5 ภายหลังการเดินทางกลับ  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ประเมินผลการนิเทศตาม
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM 09-10) และส่งข้อมูลไปยังคณะ/ สาขาวิชา 
 3.2.7  การน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อผู้บริหาร 
พนักงานที่ปรึกษา และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการได้ร่วมรับฟังและให้
ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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 3.2.8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  พนักงานที่ปรึกษาซึ่ งใกล้ชิดโดยตรงและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา            
สหกิจศึกษาจะต้องให้ความเห็นโดยท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-14) โดยนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ประสานงานเพ่ือน าแบบประเมินผล
ดังกล่าว  ส่งมอบแก่พนักงานที่ปรึกษาท าการประเมินผลและบรรจุซองพร้อมผนึกซองให้เรียบร้อย         
ซึ่งนักศึกษาต้องเป็นผู้น าซองส่งมอบแก่คณะ/ สาขาวิชาต่อไป  ทั้งนี้ซองจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่มี
ร่องรอยของการเปิดอย่างเด็ดขาด 
 

3.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 3.3.1  การรายงานตัวของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตามระยะเวลาที่ก าหนด  
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้ารายงานตัวกับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานประกอบการ การด าเนินงาน
สหกิจศึกษา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาต่อไปตามวัน เวลา ที่คณะ/ สาขาวิชาก าหนด 
 3.3.2  การน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  คณะ/ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่จะก าหนดจัดกิจกรรมการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้จะมีการประเมินผลให้คะแนนการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการของคณะ/ สาขาวิชา 
 3.3.3  การประเมินผล 
  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาท าการสรุปคะแนนในส่วนต่างๆ เพ่ือประเมินผลรายวิชา         
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยเกณฑ์ของการประเมินผลก าหนดเป็นระบบ S (Satisfactory – ผ่าน) 
และ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) โดยมีสัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
  3.3.3.1 เกณฑ์การวัดผลเพ่ือประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา 
    เกณฑ์การวัดผลเพ่ือประเมินนักศึกษาพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบหลัก  ดังนี้ 
 

    - การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา  
ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  อาทิ  การเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อม  การร่วม
สัมมนาการปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมของคณะ/ สาขาวิชาก าหนดไว้ 
    - นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
และรายงานวิชาการจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการในระดับ “ผ่าน” ทั้งนี้ ต้องมีสัดส่วนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
    - นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์นิเทศ  ในระดับ 
“ผ่าน” 
    - การเข้าร่วมกิจกรรมหลังการกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน
ได้แก่  การร่วมประชุมรับการสัมภาษณ์  การจัดปัจฉิมนิเทศเพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการส่ง
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
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  3.3.3.2 สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเป็น
ผู้ด าเนินการกรอกคะแนนตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งก าหนดคะแนนรวม 
700 คะแนน ประกอบด้วย 
 
- การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 
  แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-04)      5.72% 
  แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-05)    5.72% 
  แบบประเมินสถานประกอบการ (FM 09-10 หน้า 2/5, 3/5)           17.14% 
  แบบประเมินส าหรับอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา (FM 09-10 หน้า 4/5)                    7.85% 
 
- การประเมินผลการน าเสนอหลังการปฏิบัติงาน 
  แบบประเมินรายงานโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-11 หน้า 3/4, 4/4)            10%  
  และเล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์               
  เอกสารฉบับพิมพ์ การน าเสนอด้วย PowerPoint       3.57% 
  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ      
  แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-14)      50% 

รวม    100% 
 

หมายเหตุ ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            หากขาดการประเมินอย่างหนึ่งอย่างใดถือว่าไม่สมบูรณ์ ให้มีผลคะแนนรวมเป็นศูนย์ 
 
 3.3.4  การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 

  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษาที่ได้จากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  แจ้งให้
นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สาย
งานอาชีพต่อไป 
 3.3.5  การแจ้งผลสะท้อนกลับไปยังสถานประกอบการ 
  เมื่อการด าเนินการสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  คณะ/สาขาวิชาจะต้องด าเนินการ
รวบรวมและจัดข้อมูลจากการประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป  และน าข้อมูลที่ได้แจ้งกลับไปยังสถานประกอบการเพ่ือเป็นผลสะท้อนกลับส าหรับการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกันต่อไป 
  ทั้งนี้  ให้คณะ/สาขาวิชาแจ้งข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาไปยัง
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดท าเป็นหลักฐานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ต่อไป 
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ภาพ 3.1  กระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงาน กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 4 เดือน (16 สัปดาห)์ กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน 

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
     - ด้านวิชาการ 
     - ด้านทักษะต่างๆ 
 

การประชาสัมพันธ์  การสมัครงาน
และรับรองคุณภาพงาน 

นักศึกษายืนใบสมัคร/ 
พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา 

ประกาศผลการคัดเลือกและ
นักศึกษาลงทะเบียน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 
 

นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ณ สถานประกอบการ 

สัปดาห์ที่ 1 
นักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

และพบอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

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

ต าแหน่งงาน/พนักงานที่ปรึกษา 
สัปดาห์ที่ 2 

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสัมภาษณ์ 

ส่งรายงานวิชาการสหกิจศึกษา 

จัดกิจกรรมเพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการ 

เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานสหกิจศึกษา 

อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา/
สาขาวิชา  รายงานผลการด าเนินงาน 

สหกิจศึกษาให้คณะ 

ส่งแบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงาน (FM 09-05) 

นิเทศงานนักศึกษา   
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ส่งแบบยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (FM 09-06)  
และน าเสนอรายงาน ณ สถานประกอบการ/พนักงานที่
ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ 

(ส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย) 

สัปดาห์ที่ 3 

สัปดาห์ที่  
2 - 15 

สัปดาห์ที่ 16 ท าหนังสือส่งตัวนักศึกษา 
 



 

   บทที ่4 
การเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา 

 
 มาตรฐานสหกิจศึกษาด้านนักศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องจัดท าและ
ส่งรายงานสหกิจศึกษาเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น การเขียนรายงานโครงงาน 
สหกิจศึกษาจึงเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และเพ่ือจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส าหรับสถานประกอบการ 
    

4.1 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา 
 รายงานโครงงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Report) เป็นรายงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยหรือโครงงานเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติ หรือที่ได้รับ
มอบหมาย นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต้การ
ก ากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษาโดย
ค านึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อสถานประกอบการเป็นหลัก สอดคล้องกับความสนใจของ
นักศึกษา สามารถสะท้อนองค์ความรู้ในสาขาวิชา โครงงานสหกิจศึกษาไม่ควรจัดกลุ่มงานมากเกินกว่า 2 คน 
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากลักษณะของปริมาณงาน และคุณภาพของงานเป็นหลัก 

ภายหลังจากการร่วมพิจารณาก าหนดหัวข้อรายงานโครงงานที่มีคุณภาพร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา
แล้ว ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างเนื้อหารายงานตามแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
ตามเอกสาร FM 09-05 และจัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน 
 การเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน กระชับ และมีความสมบูรณ์
ของเนื้อหาที่จะน าเสนอ รูปแบบของโครงงานสหกิจศึกษาขอให้มุ่งเน้น รูปภาพการทดลอง การเขียนสรุป
บทคัดย่อ ผลการด าเนินงาน ผลการทดลอง กราฟ ตาราง การเปรียบเทียบระหว่างก่อน กับ หลังการด าเนิน
โครงงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่ท า  

การเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 
 4.1.1 ส่วนหน้า  เป็นส่วนประกอบตอนต้นของเล่มโครงงานสหกิจศึกษาก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหา มี
รายละเอียดในส่วนน าประกอบด้วย 
   - ปกนอก ใช้ปกอ่อนสีขาวเคลือบมัน เข้าเล่มสันกาว 
   - หน้าอนุมัติโครงงานสหกิจศึกษา 
   - ปกใน 
   - จดหมายน าส่งรายงานโครงงานสหกิจศึกษา 
   - กิตติกรรมประกาศ 
   - บทคัดย่อภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ   
   - สารบัญเรื่อง 
   - สารบัญตาราง 
   - สารบัญรูปภาพ 
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บทคัดย่อ ช่วยอธิบายเนื้อหาของโครงงาน ท าให้ผู้อ่านรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร ผู้ที่ท าเรื่องนี้ต้องการ
อะไร และได้ผลลัพธ์อะไร จึงควรน าเสนอเฉพาะใจความที่ส าคัญ ที่สามารถน าเสนอความคิดของบทความ
ชิ้นนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 200 ค า และภายในบทคัดย่อจะต้องแจ้งให้ทราบ
ถึงปัญหาการท าวิจัย เสนอที่มา และความส าคัญของงานวิจัย (Problem of Studied) วิธีการศึกษาหรือ
ระเบียบวิธีวิจัย (Method of methodology) ผลการศึกษาที่ส าคัญ (The main results) และสรุป
ความส าคัญของงานวิจัย (Main conclusion) ท้ายบทคัดย่อควรใส่ค าส าคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้องกับ
งานไว้เป็นดัชนีไม่ต่ ากว่า 3 ค า  
  ส าหรับตัวเลขที่ใช้ก ากับตารางหรือก ากับรูปภาพนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   - ให้ใส่ค าว่า  ตารางที.่.......ไว้เหนือตาราง  และใส่ค าว่า  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 
  และส าหรับตารางที่ยาวมากๆ หรือภาพที่เป็นเนื้อหาต่อเนื่องหลายๆ ภาพ ควรยกไปไว้ภาคผนวก
จะท าให้เนื้อหาของบทน่าอ่านมากยิ่งขึ้น 
 
 4.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง   
 

งานวิจัย/ โครงงานสหกิจศึกษา 
บทที่ 1 บทน า 

    1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย/ โครงงาน 
    1.3 ขอบเขตของงานวิจัย/ โครงงาน 
    1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.5 นิยามศัพท์ 

บทที่ 2 ทฤษฎีของงานที่เกี่ยวข้อง 
  
บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน  
         มุ่งเน้นรูปภาพการทดลอง ข้อมูล และเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ 
 
บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
         มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลอง กราฟ ตาราง 
          
บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
         มุ่งเน้นการเปรียบเทียบระหว่างก่อน กับ หลังการด าเนินโครงงาน 
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การจัดพิมพ์ การเว้นขอบกระดาษ การใส่เลขหัวข้อ และเลขหน้า มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ก. จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (80 แกรม) สีขาวคุณภาพ พิมพ์หน้าเดียว 
 ข. จดัพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร 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  (ส าหรับการเข้าเล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษา) 
        ขอบขวา 1.0  นิ้ว 
 จ. การใส่เลขหัวข้อ จะมีรูปแบบของเลขก ากับหัวข้อดังตัวอย่างข้างล่างนี้ 
 

ตัวอย่างการใส่เลขหัวข้อ 
 

บทที่ 1 
บทน า 

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  -ก- 
  -  บทคัดย่อ  ให้ใส่เลขหน้า  -ข- 
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 4.1.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
  -  บรรณานุกรม 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. 
สถานที่พิมพ์. ส านักพิมพ์. 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 
  ส านักพิมพ์ หากไม่มี ให้ใส่ โรงพิมพ์ แทน 
  ปีที่พิมพ์ ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่ค าว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
 
  -  ภาคผนวก  

ภาคผนวก เป็นการอธิบายบางส่วนของเนื้อหาเพ่ิมเติม เช่น นักศึกษามีตารางข้อมูลหรือ               
รูปประกอบเพิ่มเติม หรืออธิบายค าศัพท์เพ่ิมเติม เป็นต้น 
 

การน าเสนอรายงานโครงงานสหกิจศึกษา ให้เสนอต่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพนักงานที่
ปรึกษา มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 - เอกสารสหกิจศึกษา และเอกสารอื่น  
 - ภาพโปสเตอร์ (โดยสาขาพิจารณาคัดเลือก 1 โครงงาน ส่งเข้าประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  
            ในระดับคณะ) 

- PowerPoint (ส่งในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ์) 
 -  น าเสนอ (ประมาณ 15 นาท)ี 
 -  ตอบข้อซักถาม (ประมาณ 10 นาที) 
 - เล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ไม่รวมใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน) 
 -  ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน รวบรวมเล่มไม่ต้องเข้าปก 
 
4.2 แนวปฏิบัติการท ารายงานโครงงานสหกิจศึกษา 
 การจัดท ารายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ไม่รวมใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน)
ก าหนดให้นักศึกษาจัดท า 1 คนต่อหนึ่งเล่ม พร้อมเอกสารฉบับพิมพ์ PowerPoint ส่งอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา (และจัดท าส่ง CD ที่มีไฟล์เนื้อหารายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ส าหรับบางโครงงานที่
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประสงค์ขอ CD) เพ่ือประเมินผลให้คะแนนนักศึกษา และส่งต่อให้อาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชารวบรวมส่งคณะภายในวันที่ก าหนดตามปฏิทินสหกิจศึกษาของ
ภาคการศึกษานั้น หลังจากคณบดีลงนามอนุมัติแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จะส่งเล่มรายงานโครงงานสหกิจ
ศึกษาฉบับสมบูรณ์นี้กลับมายังสาขาวิชา เพ่ือให้ใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อไป 

ส าหรับหน้าซอง CD ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ภาคการศึกษา คณะ สาขาวิชา 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ แอดเดรส E-mail ชื่อโครงงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงชื่ออาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา ด้วย 
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ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยนครพนม . คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาและ 
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา . นครพนม .   
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