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คูมือสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและขยาย
ความร วมมือ ในการดํ าเนิ น งานสหกิ จ ศึก ษากั บนั ก ศึก ษา โดยได รวบรวมสาระสํ าคั ญ เพื่อ ให
นักศึกษาสหกิจศึกษาไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง
ในโอกาสนี้ กลุม งานสงเสริมวิช าการและการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและใหความรวมมือกับงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาดวยดีเสมอมา ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ไดใหแนวคิดในการนํา
การศึกษาแบบสหกิจ ศึกษามาใช สถานประกอบการที่ยิน ดีรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน รวมทั้ง
คณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในภาควิชาตางๆ และนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา กลุม
งานสงเสริมวิชาการและการวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาฉบับนี้ จะ
เปน ประโยชนตอนักศึกษากิจ ศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของกับงานสหกิจ ศึกษาและการฝกงาน
นักศึกษา ไดใชเปนคูมอื สําหรับติดตอประสานงาน เพื่อใหเกิดประโยชนและความเขาใจที่ดีรวมกัน
ของทุกฝายที่เกี่ยวของตอไป
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สหกิจศึกษาคืออะไร
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนการจัดการศึกษาที่เกิดจากการรวมมือกันระหวางสถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลัย โดยเนนใหนิสิตไดรับผิดชอบและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือน
เปนพนักงานคนหนึ่งในสถานประกอบการที่รวมมือกันนั้น นิสิตสหกิจ-ศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจริง
จากการไปปฏิบัติงาน ทําใหไดรับทราบดวยตนเองวาการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบนั้น
จําเปนตองใชความรูและทักษะใดบาง อันจะเปนแนวทางในการปรับแผนการศึกษาของตนตอไป นิสิตสหกิจ
ศึกษายังจะไดมีโอกาสพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอผูรวมงาน ผูบริหาร
และผูใชบริการ ตลอดจนไดมีโอกาสเรียนรูความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงาน ความรู
เหลานี้ จะนํามาซึ่งการพัฒนาตนเองของนิสิตกอนที่จะสําเร็จการศึกษาเพื่อเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงตอไป
นอกจากนี้ ความรวมมือระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในโครงการสหกิจศึกษา ยังจะกอใหเกิด
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย และสถานประกอบการอย า งต อ เนื่ อ งในด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากความรวมมือดานการผลิตบัณฑิตอีกดวย อาทิ ความรวมมือดานการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยเชิง
พัฒนา เปนตน
นิสิตสหกิจศึกษาจะเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวที่จะตองลงมือ
ปฏิบัติงานจริง ประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนี้จะเปนประสบการณที่นิสิตไมสามารถ
เรียนรูไดจากภายในหองเรียน นิสิตจะไดมีโอกาสพัฒนาตนเองทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การ
คิดวิเคราะห และการประเมินผลอยางเต็มรูปแบบ รวมทั้งการพัฒนา ตนเองดานการจัดเตรียมและนําเสนอ
รายงานจากประสบการณการทํางานที่สะทอนการผสมผสาน ระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน รวมทั้ง
การมองเห็นแนวทางดานงานอาชีพของตนเองไดอยางชัดเจนขึ้น
ดวยระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติเชนนี้ จะสงผลใหนิสิตพัฒนาตนเองเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น และกระบวนการ สหกิจศึกษาจะทําใหเกิดการ
ประสานงานอยางใกลชิดระหวางสถานประกอบการกับ มหาวิท ยาลัย สงผลใหม หาวิท ยาลัยสามารถเห็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหดีและเหมาะสมกับโลกของการทํางานไดมากขึ้น สวนสถานประกอบการก็มี
แรงงานนิสิ ตรวมปฏิบัติ ง านไดตลอดทั้ง ป อั นจะนํา ประโยชนใ หเ กิด แกทั้ง สองฝ ายรวมทั้ง แกสัง คมและ
ประเทศชาติโดยรวมอีกดวย
สหกิจศึกษาเปนมิติใหมของการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะเปนการจัดการศึกษาโดยขยายเครือขาย
การดําเนินงาน และรับผิดชอบการจัดการศึกษาซึ่งแตเดิมผูรับผิดชอบตอการศึกษาคือสถาบันอุดมศึกษาเทานัน้
แตในปจจุบัน สหกิจศึกษามีผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษา และองคก รผูใช
บัณฑิต ซึ่งเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยวิชาชีพที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

กลุมงานสงเสริมวิชาการและการวิจัย

6

นักศึกษาสหกิจศึก ษาสามารถเรียนรูประสบการณจริงจากการไปปฏิบั ติงาน ทําใหไดรับทราบดวย
ตนเองวาขาดความรูในเรื่องใดที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาตนในการอยูรวมกับสังคม
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอผูรวมงานและผูบริหาร รวมทั้งความเจริญกาวหนาในเทคโนโลยีใหม ความรูเหลานี้
นํามาซึ่งการพัฒนาตนของนักศึกษากอนที่จะสําเร็จการศึกษา และทําใหนักศึกษาเหลานี้เปนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีคุณภาพตรงตามทีอ่ งคกรผูใชบัณฑิตตองการ และสามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพตอไปไดใน
สังคม
ความเปนมาของสหกิจศึกษา
วิธีก ารผสมผสานการเรียนในหองเรียนรวมกับการปฏิบัติง านจริง กับองคกรผูใชบัณฑิตนี้ เริ่มตน
พัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในชวงป พ.ศ. 2446-2452 เรียกวา ระบบการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษา (Co-operative Education : Co-op) ในสหรัฐอเมริกาพบวาตั้งแตป พ.ศ. 2503 เปนตนมา
ระบบนี้กาวหนามากเนื่องจากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาล และความรวมมือจากสถาน
ประกอบการ ปจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั่วโลกจํานวนประมาณรอยละ 33 นําระบบสหกิจศึกษามาใชและ
พัฒนาไปจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเขาปฏิบัติงานในระดับนานาชาติอีกดวย (ขอมูลจากสํานัก
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒ นาการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อการขยายการศึก ษาให
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ยังประสบกับปญหาการวางงานมากขึ้นเชนกัน ประกอบกับบัณฑิต
ที่จบไปจากรั้วมหาวิทยาลัยบางสวน ยังไมสามารถที่จะนําความรูที่ไดเรียนมาประยุกตใชใหตรงกับสายงานทีท่ าํ
ได ดังนั้นสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา จึง ไดมีการจัดตั้ง หลักสูตรสหกิจศึกษาขึ้นมาเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมและพัฒนานักศึกษาที่จะจบไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอ
ประเทศในอนาคต โดยการจัด ใหมีก ารผสมผสานการเรียนในหองเรีย นของนั ก ศึก ษาสลับ กับ การไปหา
ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงกับองคกรผูใชบัณฑิตอยางมีหลักการและเปนระบบ ทั้งนี้นักศึกษาจะตอง
ออกไปปฏิบัติงานในองคกรผูใชบัณฑิตในฐานะพนักงานเต็มเวลา โดยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง
คณะฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของสหกิจศึกษา ที่จะสามารถนํามาชวยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และ
งานดานวิชาการเพื่อเปนหนทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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ประโยชนของสหกิจศึกษา
ประโยชนที่องคกรผูใชบัณฑิตจะไดรับ
1. มีแรงงานนักศึกษาซึ่งเปนผูมีความกระตือรือรนและมีความรูในระดับหนึ่งชวยงานตลอดป
2. ลดการวาจางพนักงานประจํา เพราะสามารถมีนักศึกษาทํางานเสริม เชน งานที่เพิ่มขึ้นในบางชวงเวลา
งานวิจัย และโครงการพิเศษ
3. พนักงานประจําจะมีเวลาในการที่จะทํางานอื่นที่สําคัญกวามากขึ้น
4. เปนวิธีการชวยคัดเลือกนักศึกษาเขาเปนพนักงานในอนาคต
5. เปนกลไกสรางความรวมมือทางวิชาการกับคณะ โดยมีนักศึกษาเปนสื่อกลาง
6. ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีกับองคกรผูใชบัณฑิตในดานการสงเสริมการศึกษา และการพัฒนาบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ประโยชนที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไดรับ
1. ไดประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาเอกที่เรียนมานอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน
2. มีสวนชวยใหผลการเรียนในมหาวิทยาลัยดีขึ้น เพราะจะเขาใจวิชาการที่เรียนเร็วขึ้น และการนําไป
ประยุกตใชไดอยางมีหลักการ
3. เกิดการพัฒ นาตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบการจัดการ และความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้น
4. เกิดทักษะการสื่อสารขอมูล
5. มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนจบการศึกษา
6. ทําใหรูถึงความถนัดของตนเอง เพื่อนําไปเปนประโยชนตอการเลือกสายงานอาชีพในอนาคตได
อยางถูกตอง
7. ไดรับคาตอบแทนจากองคกรผูใชบัณฑิต
8. จบการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานที่ดีกวาบัณฑิตทั่วไป เพราะไดผานประสบการณ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ
1. มีแรงงานนักศึกษาที่มีความกระตือรือรนและมีความรูในระดับหนึ่งมาชวยงาน
2. ลดการวาจางพนักงานประจํา เพราะสามารถมีนักศึกษาทํางานเสริม เชน งานที่เพิ่มขึ้ นในบาง
ชวงเวลา งานวิจัย และโครงการพิเศษ
3. พนักงานประจําจะมีเวลาในการที่จะทํางานอื่นที่สําคัญกวามากขึ้น
4. เปนวิธีการชวยคัดเลือกนักศึกษาเขาเปนพนักงานในอนาคต
5. เปนกลไกสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเปนสื่อกลาง
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6. ทําใหเ กิดภาพลัก ษณที่ดีกับ องคก รผูใชบัณฑิตในดานการสง เสริม การศึกษา และการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

กระบวนการสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาเปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานใหกับองคกรผูใชบัณฑิตอยางมีระบบโดยจัดให
นักศึกษามีกระบวนการเรียนรูที่มีการกําหนดรูปแบบการทํางานของนักศึกษา ใหสามารถทํางานอยูในองคกร
ผูใชบัณฑิตเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งขององคกรผูใชบัณฑิตโดยอาศัยความรวมมือจากฝายตาง ๆ เปนอยาง
มาก ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน จึงไดกําหนดรูปแบบของกระบวนการตั้งแตนักศึกษามาลงทะเบียนเขา
รวมโครงการสหกิจศึกษาจนกระทั่งกลับมาจากองคกรผูใชบัณฑิตโดยเริ่มตั้งแตการฝกอบรมการเตรียมความ
พรอมดานบุคลิก ภาพ วุฒิภาวะ และคุณสมบั ติของนัก ศึก ษาใหพรอมกอนเขาปฏิบัติง านทําใหนัก ศึก ษามี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน เปนผูที่เชื่อฟงผูบังคับบัญชา พรอมที่จะพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติตามที่องคกรผูใช
บัณฑิตตองการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานไดจัด
กระบวนการดําเนินงานไวเปนขั้นตอนอยางตอเนื่องดังนี้
1. การสมัครเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. ผูที่จะสมัครเปนนักศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามระเบียบขอบังคับสหกิจศึกษาทีก่ ําหนดไว
2. การสมัครเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปตามกระบวนการและระยะเวลาทีฝ่ ายสหกิจศึกษา
และการฝกงานกําหนด โดยประกาศใหทราบเปนคราวๆไป
2. การเสนองานใหแกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ
ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน จะจัดทํารายละเอียดลักษณะงานตามทีอ่ งคกรผูใชบัณฑิตเสนองาน
มายังฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน โดยมีรายละเอียด เชน ลักษณะงานที่ระบุหนาที่ รับผิดชอบของงานที่
ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติ สาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู คุณสมบัติของนักศึกษา เชน ประสบการณ
พิเศษ ความถนัดเฉพาะวิชา สถานที่ ที่ตองไปปฏิบัติงาน สวัสดิการตางๆที่ไดรับ เพื่อติดประกาศ (Post Job)
แจงใหนักศึกษาทราบเปนการลวงหนา โดยฝายสหกิจศึกษาจะยังไมใหขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทน สวัสดิการ
และที่พักแกนักศึกษาจนกระทั่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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3. การสมัครงานและลําดับความสนใจ
นักศึกษาสามารถเลือกสมัครงานกับองคกรผูใชบัณฑิตไดไมเกิน 3 แหง โดยเลือกองคกรผูใชบัณฑิต
และลักษณะงานที่ตรงกับความสนใจของตนเองเปนหลักและตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา ในการเลือกองคกรผูใ ช
บัณฑิตไมควรคํานึงถึงสวัสดิการที่องคกรผูใชบัณฑิตเสนอใหนักศึกษาควรเลือกงานที่สนใจเทานั้นและนักศึกษา
จะตองเต็มใจไปปฏิบัติงานในองคกรผูใชบัณฑิตใดประกอบการหนึ่งที่นักศึกษาไดสมัครไว
4. การคัดเลือกนักศึกษา
นักศึกษาจะไดรับการปฏิบัติเสมือนการไปสมัครงานเขาทํางานกับองคกรผูใชบัณฑิตจริงโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
4.1 นักศึกษาเลือกสมัครงานตามที่องคกรผูใชบัณฑิตเสนอตามความสนใจโดยเลือกองคกรผูใชบัณฑิต
ไดไมเกิน 3 แหง และยื่นใบสมัครตอฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานในระยะเวลาที่กําหนด
4.2 มหาวิทยาลัยจัดสงใบสมัครของนักศึกษาใหองคกรผูใชบัณฑิตคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจาก
ใบสมัครหรืออาจจะเรียกสัมภาษณนักศึกษาโดยตรงซึ่งนักศึกษาที่สงใบสมัครแลวจะตองตรวจสอบประกาศ
ของฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน เปนระยะๆ หลังจากองคกรผูใชบัณฑิตแจงผลลําดับคัดเลือกนักศึกษาให
ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานทราบ
4.3 มหาวิทยาลัยจะจัดคูองคกรผูใชบัณฑิตและนักศึกษาจนเปนที่พอใจทั้งสองฝายโดยจะผานการ
พิจารณาจากฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานและสาขาวิชา ซึ่งอาจารยประจําฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
จะนําผลการคัดเลือกขององคกรผูใชบัณฑิตและลําดับที่นักศึกษายื่นสมัครมาจัดเขาคูกันตามจุดประสงคและ
ประโยชนของทั้งสองฝายมากที่สุด สวนนักศึกษาที่ไมไดรับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบติดตอฝายสหกิ จ
ศึกษาและการฝกงานเพื่อจัดหาองคกรผูใชบัณฑิตใหมใหเ ร็วที่สุด และฝายสหกิจ ศึกษาและการฝกงานจะ
ประกาศผลการคัดเลือกทางบอรดประชาสัมพันธของฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน ตามวันเวลาที่กําหนดใน
ปฏิทินสหกิจศึกษาหลังจากประกาศผลแลวถือวานักศึกษาตองไปปฏิบัติงานทุกคนจะสละสิทธิ์ไมได
5. การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา
การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติงาน
1. การลงทะเบียนตามระบบ ทุนการศึกษา
นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานกับองคกรผูใชบัณฑิต ตองลงทะเบียนลวงหนากอนสิ้นภาค
การศึกษาตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา พรอมชําระเงินคาลงทะเบียน

กลุมงานสงเสริมวิชาการและการวิจัย

10

2. การจําแนกสภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษาภายในระยะเวลาที่ฝายสหกิจศึกษาและการ
ฝกงานและสํานักบริการวิชาการประกาศใหทราบ ปกติจะกระทําในชวงลงทะเบียนลวงหนากอนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาซึ่งกอนเปดภาคการศึกษา 1-2 สัปดาห หลังจากการลงทะเบียนแลวไมสามารถลาออกจากการเปน
นักศึกษาสหกิจศึกษาได
3. ฝกอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงาน
กอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึก ษา ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานจัดใหนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาไดรับโอวาทจากทานอธิการบดี พบอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และอบรมเพื่อเตรียมความพรอมโดย
แนะนําการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ชี้แจงและตอบขอสงสัยตางๆ แกนักศึกษาในวันดัง กลาวถือวา
นัก ศึก ษามีความพรอมในการปฏิบัติง านโดยเฉพาะทางดานวิชาการระเบียบวินัย และบุคลิก ภาพ หากมี
นักศึกษาผูใดไมเหมาะสมที่จะไปปฏิบัติงาน อาจารยที่ปรึกษา สหกิจศึกษาจะแจงผลใหนักศึกษาทราบ เพื่อ
ระงับการไปปฏิบัติงานทันที เชนการกระทําผิดระเบียบวินัยระหวางภาคการศึกษา
ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานจัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง อยางนอย 1 ภาคการศึกษาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษามี
ความพรอมสูงสุดกอนที่จะออกไปปฏิบัติงานในองคกรผูใชบัณฑิตโดยมีขอบเขตหัวขอ การฝกอบรมดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับการสมัครงาน เชน ขอมูลขององคกรผูใชบัณฑิต การเขียนใบสมัคร การ
เขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน
2. การปฏิบัติตนระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3. การเตรียมความพรอมทางวิชาการ
4. การนิเทศงาน
5. การจัดทํารายงานวิชาการ
6. ความรูที่ควรทราบเกี่ยวกับองคกรผูใชบัณฑิต เชน ความปลอดภัยในการทํางาน มาตรฐาน
ระหวางประเทศ และการควบคุมคุณภาพทางการผลิต
7. การพัฒนาบุคลิกภาพ
8. การบรรยายพิเศษจากผูแทนขององคกรผูใชบัณฑิต
9. การนําเสนองานหรือโครงการ
10. หัวขอฝกอบรมอื่นๆตามความเหมาะสม
6. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในองคกรผูใ ชบณ
ั ฑิต
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาออกไปปฏิ บั ติ ง านในองค ก รผู ใ ช บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาจะมี พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษา(Job
Supervisor) คอยใหการดูแลและแนะนํานักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงานใหความเคารพเชื่อฟง
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พนักงานที่ปรึกษาเพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันอันจะสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
กิจกรรมระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. กําหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในองคกรผูใชบณ
ั ฑิต
นัก ศึก ษาตองเดินทางถึงองคก รผูใชบัณฑิตในวันที่กําหนด ทั้ง นี้ฝายสหกิจ ศึก ษาและการ
ฝกงานจะประสานงานใหองคกรผูใชบัณฑิตทราบลวงหนาหากเกิดเหตุขัดของในระหวางการเดินทางและไม
สามารถเดินทางไปถึงตามกําหนดเวลา ใหติดตอองคกรผูใชบัณฑิต ทางโทรศัพทโดยดวนที่สุดใหหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปถึงองคกรผูใชบัณฑิตในวันหยุด เพราะจะไมสะดวกในการเขางานและหาที่พัก
ระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบขององคกรผูใชบณ
ั ฑิตอยาง
เครงครัดทุกประการ เชน การแตงกาย กําหนดเวลาเขา-ออกงาน วันหยุดและการลา เปนตน
2. การสงหัวขอรายงานวิชาการ รายละเอียดองคกรผูใชบณ
ั ฑิต และการสงรายงาน
ระหวางสัป ดาหที่ 1 นักศึก ษาจะตองสง แบบฟอรม แจง สถานที่ป ฏิบัติงาน ชื่อพนัก งานที่
ปรึก ษา หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ที่พัก หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร ที่จ ะสามารถติดตอนัก ศึก ษาและ
พนักงานที่ปรึกษาได
ระหวางสัปดาหที่ 2 นักศึกษาจะตองสงแบบฟอรมแจงแผนการปฏิบัติงานมายังฝายสหกิจ
ศึกษาและการฝกงาน
ระหวางสัปดาหที่ 3 นักศึกษาจะตองสงแบบฟอรมหัวขอรายงานวิชาการและโครงเรื่องเพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตรวจสอบและใหคําแนะนํากอนเริ่มการเขียนรายงาน หากนักศึกษายังไมสามารถ
กําหนดหัวขอรายงานได ใหสงทันทีที่มีหัวขอและโครงเรื่องแลวจากนั้นนักศึกษาเริ่มจัดทํารายงานไดทันที หาก
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะใหขอแนะนําเพิ่มเติมฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานจะสงโครงเรื่องที่แกไข
แลวใหนักศึกษาหรือใหคําปรึกษาระหวางการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในกรณีที่พนัก งานที่ป รึก ษาไมมีเ วลาเขียนขอมูล ในแบบฟอรม ตางๆ นัก ศึก ษาสามารถ
แกปญหาโดยการซักถามพนักงานที่ปรึกษาดวยวาจาแลวเปนผูเขียนขอมูลเอง จากนั้นใหนําไปใหพนักงานที่
ปรึกษาตรวจสอบและลงนาม ซึ่งจะเปนการประหยัดเวลาและอํานวยความสะดวกแกพนักงานที่ปรึกษา หาก
ขัดของประการใดไมสามารถสงเอกสารถึงฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานไดตามกําหนด ควรรายงานฝาย
สหกิจศึกษาและการฝกงานทางจดหมายหรือโทรศัพท หรือทาง E-mail ทันที
นักศึกษาตองสงรายงานใหแกพนักงานทีป่ รึกษาอยางนอย 2 สัปดาหกอ นเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน และแกไขใหเปนรูปเลมทีส่ มบูรณ
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7. การนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน ไดจัดใหมีการนิเทศงานนักศึกษาทุกคนระหวางการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในองคกรผูใชบัณฑิตโดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาและอาจารยประจําฝายสหกิจ
ศึกษาและการฝกงานเดินทางไปนิเทศงานอยางนอย 1 ครั้งในแตละองคกรผูใชบัณฑิต เพื่อรับทราบขอมูลการ
พัฒนาการเรียนรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา ความเปนอยูของนักศึกษา ตลอดจนแนะนําและชี้แนะ
ถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบการตักเตือน ชี้แนะ และความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางตอเนื่องจากพนักงานที่ปรึกษา ซึ่ง จะเปนปจ จัยที่ทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ของสหกิจศึกษา และเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับองคกรผูใชบัณฑิต
ขั้นตอนการนิเทศ
1) ขอพบนักศึกษากอนโดยลําพัง
2) ขอพบพนักงานที่ปรึกษา โดยลําพัง
3) เยี่ยมชมองคกรผูใชบัณฑิต (แลวแตความเหมาะสมและความสะดวกขององคกรผูใชบัณฑิต)
หัวขอการประสานงานกับพนักงานทีป่ รึกษา ระหวางการนิเทศงาน ไดแก
1. ลักษณะงานที่มอบหมายใหนกั ศึกษาปฏิบัติ
2. แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
3. หัวขอรายงานทางวิชาการและความกาวหนา
4. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
5. ผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษาและความประพฤติ
6. ปญหาตางๆที่อาจจะมี
7. เรื่องหลักสูตร คุณภาพนักศึกษา ฯลฯ
8. ความรวมมือทางวิชาการ
9. อื่นๆตามแตจะเห็นสมควร
8. กิจกรรมหลังกลับจากองคกรผูใชบัณฑิต
นัก ศึกษาปฏิบัติงานไดครบตามหลักสูตรและสามารถนําความรู ทัก ษะ ประสบการณ ที่ไดรับ มา
ถายทอดได ซึ่ง ถือวาเปนส วนสําคัญ อยางยิ่ง ของกระบวนการเรียนรู ฝายสหกิจ ศึกษาและการฝก งานจึง
กําหนดใหนักศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวมีกิจกรรมดังตอไปนี้
8.1 สงรายงานทางวิชาการแกอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และทําการแกไขใหถูกตอง
8.2 เขารับการสัมภาษณหลังกลับจากสหกิจศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะทํา
การสั ม ภาษณนั ก ศึ ก ษาเมื่อ กลั บ จากการปฏิบั ติง านเพื่ อซั ก ถามปญ หาให คํา ปรึ ก ษา ขอ เสนอแนะ และ
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แนวความคิดที่ถูกตองในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในลําดับตอไป โดยฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
ประสานงานเกี่ยวกับกําหนดเวลาการสัมภาษณ และแจงนักศึกษาเปนระยะๆ
8.3 รวมสัมมนาและนําเสนอผลการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการถือเปนสาระสําคัญของ
สหกิจศึกษา ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน จึงจัดใหนักศึกษา ที่จะกลับจากองคกรผูใชบัณฑิตรวมสัมมนา
ดังกลาว เพื่อฝกฝนทักษะในการนําเสนอ การแลกเปลี่ยนความรูและถายทอดประสบการณในการปฏิบัติงาน
ระหวางนักศึกษาดวยกันเองและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9.1 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสหกิจศึกษาที่กําหนดไวครบถวนกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เชน การปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และมีคุณสมบัติตามเกณฑของมหาวิทยาลัยกําหนดในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา สวนนักศึกษาที่ขาดการเขาฝกอบรม หรือกิจกรรมที่ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานจัดขึ้นตองเขารวม
กิจกรรมชดเชย หรือการชมวีดิทัศนหรือแถบบันทึกเสียงแทน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาทันที
9.2 ไมมีประวัติการกระทําผิดทางวินัยขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9.3 ไดรับผลประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินผลที่ฝายสหกิจศึกษา
และการฝกงานจากองคกรผูใชบัณฑิต
9.4 ไดรับผลการประเมินรายงานทางวิชาการ จากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
9.5 เขารวมกิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบถวน ไดแก การประชุม การ
สัมภาษณ การสัมมนาและการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และการสงแบบสอบถาม
นักศึกษาที่ผานกระบวนการขางตนจะไดรับการประเมินผลในระดับ A , B , B+ , C , C+,
D, D+ และ F ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ในการประเมินดังนี้
86-100
ไดรับการประเมินผลในระดับ
A
80-85
ไดรับการประเมินผลในระดับ
B+
76-79
ไดรับการประเมินผลในระดับ
B
70-75
ไดรับการประเมินผลในระดับ
C+
60-69
ไดรับการประเมินผลในระดับ
C
56-59
ไดรับการประเมินผลในระดับ
D+
50-55
ไดรับการประเมินผลในระดับ
D
0-49
ไดรับการประเมินผลในระดับ
F
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หลักสูตรสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรสหกิจศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาป
หนึ่งๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาภาคการศึกษา
ละ 16 สัปดาห โดยมีลักษณะดังนี้
1. สหกิจศึกษาเปนรายวิชาบังคับ มีจํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต ซึ่งนักศึกษาตองผานรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษากอนหนารายวิชาสหกิจศึกษา
2. จัดภาคการศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยมีการ
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม - พฤศจิกายน (สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4)
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม - เมษายน (สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับ A , B , B+ , C , C+ , D , D+ และ F
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อเติมประสบการณดานวิชาชีพแกนักศึกษา
2. เพื่อเสริมทักษะนักศึกษา ดานการนําทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
4. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
5. เพื่อใหเกิดการพัฒนาหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชขอมูลที่ไดจาก
การนิเทศงานนักศึกษาในสถานประกอบการ
คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
-

เปนนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ป
กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 2 ปการศึกษาแรกไมต่ํากวา 2.50
ไมเคยทําผิดระเบียบวินัยนักศึกษา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท
- สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคประจําตัวที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในองคกรผูใช
บัณฑิต
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คุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด
- ผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา(จํานวน 2 หนวยกิต) ในภาคการศึกษากอนหนารายวิชา
สหกิจศึกษา
- จะตองสอบผานรายวิชาพื้นฐานที่แตละหลักสูตรกําหนดเปนรายวิชาเงื่อนไขของสหกิจ
ศึกษา
- มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานตามขอกําหนดของสาขาวิชา
- มีความประพฤติเรียบรอย โดยสาขาวิชาใหคํารับรอง
- มีวุฒิภาวะ และการพัฒนาตนเองที่ดีพรอมที่จะปฏิบัติงานในองคกรผูใชบัณฑิตได
คุณสมบัติที่ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานกําหนด
- ปฏิบัติตามกระบวนการสหกิจศึกษาไดอยางครบถวน
- เขารวมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
เงื่อนไขอื่นๆ
- ผูปกครองยินยอมใหปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สามารถพักอาศัยในจังหวัดทีอ่ งคกรผูใชบัณฑิตตั้งอยูได
ขอตกลงการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
เพื่อใหการเตรียมการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
และนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานในองคกรผูใชบัณฑิต ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานไดมี
การกําหนดระเบียบการที่เกี่ยวของกับการสมัครเขารวมโครงการสหกิจศึกษาไวดังนี้
1. การรับสมัครเขาสหกิจศึกษา
ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนแสดง
ความจํานงเพื่อสมัครเขาเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่คณะ / สาขาวิชา / อาจารยที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมรายชื่อ
นักศึกษาใหแกฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานตามระยะเวลาที่กําหนดการ
2.การฝกอบรมกอนการปฏิบัติงาน
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนตองผานรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา และตองเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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3.การแจงความจํานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาตองยื่นแบบยืนยันสิทธิ์การไปปฏิบัติงานภายในสัปดาหแรกหลังจากเปด
ภาคการศึกษา(กอนหนาภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา) นักศึกษาที่ไมยื่นแบบยืนยันสิทธิ์นี้ถือวา
สละสิทธิ์จากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาทันที
4.การขอสละสิทธิ์หรือลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
4.1 นักศึกษาจะขอสละสิทธิ์หรือลาออกจากการเปนนักศึกษาไดก็ตอเมื่อมีเหตุการณ
จําเปนโดยยื่นคํารองตอฝายสหกิจนักศึกษา ทั้งนี้ตองยื่นคํารองกอนที่จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการแลว นัก ศึก ษาตองไป
ปฏิบัติงานทุกคนจะสละสิทธิ์หรือลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือเลื่อนการออกไปปฏิบตั งิ านไมได
4.3 นักศึก ษาที่ไปปฏิบั ติแลวจะลาออกจากการเปนนัก ศึก ษาสหกิจ ศึก ษาหรือ
เปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการไปปฏิบัติง านไมไดโ ดยเด็ดขาด เวนแตเ ปนกรณีเ จ็บ ปวยฉุกเฉินและมี
ใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมายืนยันในกรณีที่สละสิทธิ์หรือลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาโดยคณะกรรมการดําเนินสหกิจศึก ษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเ หตุผลอันควร นัก ศึกษาจะไดรับ การ
ประเมินผลเปน F ในรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้น
5.การกําหนดภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตาม
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
6.กรณียื่นคํารองตางๆ
คํารองที่ฝายสหกิจ ศึก ษาไดรับเรื่องจะมีผ ลตั้ง แตวันที่ไดรับ การอนุมัติ ไมใชวันที่
นักศึกษาเขียนคํารองยื่นตอฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
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หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา
คณะฯ ไดจัดตั้งฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน ใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา ทําหนาที่
พัฒนารูปแบบและหลักสูตรระบบการศึกษาในคณะใหเหมาะสม และดําเนินการประสานงานระหวางนักศึกษา
คณาจารย และองคกรผูใชบัณฑิต โดยไดมีการจัดโครงการฝกอบรมนักศึกษาที่เขารวมโครงการ เพื่อเปนการ
เตรียมความพร อมใหกับนักศึก ษากอนออกไปปฏิบัติงานจริง กับองคกรผูใชบัณฑิต และหลังจากที่นักศึกษา
กลับมาจากการปฏิบัติงานกับองคกรผูใชบัณฑิตอยางเสร็จสมบูรณแลว คณะฯ โดยฝายสหกิจศึกษาและการ
ฝกงานจะจัดใหมีการสัมมนาประเมินผลงานของนัก ศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งบุ คลากรและ
กรรมการที่รับผิดชอบสหกิจศึกษามีดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบดวย คณบดี รองคณบดี มีหนาที่ใหคําปรึกษาดานนโยบาย
รูปแบบการบริหารงาน และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในองคกรผูใชบัณฑิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
2. คณะกรรมการบริหาร ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
คณะกรรมการประกอบดวย หัวหนากลุมสาวิชาทั้ง 3 กลุม คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต กลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร มีหนาที่ดังนี้
1. กําหนดนโยบายดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา
2. กําหนดรูปแบบ ระเบียบ วิธีการดําเนินการของโครงการสหกิจศึกษา
3. พิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจําปของโครงการสหกิจศึกษา
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษา
5. ประสานงานระหวางคณะ/สาขาวิชากับโครงการสหกิจศึกษา
3. อาจารยประจําฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
ประสานงานกับกลุมสาขาวิชาเพื่อจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพเพื่อเปนสถานที่ให
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พรอมทั้งใหขอมูลและคําแนะนําในการเลือกงาน การสมัครงานสหกิจศึกษา
และขอมูลเกี่ยวกับองคก รผูใชบัณฑิต ที่ จ ะรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานและจัดโครงการฝกอบรมเตรียมความ
พรอมใหกับนัก ศึก ษาสหกิจศึกษาในเรื่องของการพัฒนาบุคลิก ภาพเพื่อสังคมการทํางาน การบริห ารงาน
คุณภาพ หลักการทํางานในสวนงานที่เ กี่ยวของกับ สาขาวิชาที่เ รียนมาและความรูตางๆ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน กอนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานจริงและการดําเนินการประสานงานระหวาง องคกรผูใชบัณฑิต
นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกกับทุกฝาย โดย
ตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการสหกิจศึกษา นอกจากนี้ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานก็จะเปนศูนยกลางในการ
จั ด หางาน ให แ ก นั ก ศึ ก ษาก อ นสํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง ในเรื่ อ งของการแนะนํ า ในการวางแผนด า นอาชี พ
การฝกอบรมเสริมทักษะทางดานงานอาชีพตางๆ
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4. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
อาจารยที่ป รึก ษาสหกิจ ศึก ษาเป นตั วแทนคณาจารย จ ากสาขาวิ ชาตา งๆ ที่ คณะแตง ตั้ ง
สาขาวิชาหนึ่งๆ จะมีคณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอยางนอย 1 คน หรือมากกวานั้น ตามความเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ ที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเดินทางนิเทศงานนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้ง
เพื่อชวยเหลือนักศึกษาทั้งในดานวิชาการ และการปรับตัวสูสังคมทํางาน เพื่อใหสามารถทํางานได พรอมทั้ ง
สรางความเขาใจในระบบสหกิจศึกษาแกองคกรผูใชบัณฑิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรูประสบการณวิชาชีพกับผู
ปฏิบัติในองคกรผูใชบัณฑิต และแสวงหาความรวมมือจากสถานประกอบการกับคณะ โดยมีการติดตามความ
คืบหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยูในความดูแล เขารวมกิจกรรมสหกิจศึกษาตามที่กลุม
สาขาวิชาและโครงการสหกิจศึกษารวมกันกําหนด ตรวจทานใหคําแนะนําการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากสาขาวิชาและรวมสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของสาขาวิชา
ติดตอ.....
คุณรุสนาณี เบ็ญลาเต็ฟ เจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน กลุมงานสงเสริมวิชาการและการ
วิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท : 073-418-584, 082-823-7925
โทรสาร : 073-418-584
เว็บไซต : www.fst-yiu.net
E-mail : ninaeng48@gmail.com
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บทบาทและหนาที่ของคณะ/สาขาวิชา และอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
บทบาทและหนาที่ของคณะ/สาขาวิชา
1. คณะ/สาขาวิชาเปนผูกําหนดโครงสรางหลักสูตรใหมีนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งใน ภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อความตอเนื่องในการรวมมือกับองคกรผูใชบัณฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและสอดคลองกับการจัดระบบการเรียนแบบผสมผสานกับการ ปฏิบัติงานของหลักสูตร
สหกิจศึกษา
2. อาจารยประจําสาขาวิชา ตองศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการสหกิจศึกษาอยางชัดเจนและ
สามารถใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาไดอยางถูกตอง
3. สนับสนุนขอมูลการจัดหางานและองคกรผูใชบัณฑิตใหกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
4. สาขาวิชาแตงตั้งตัวแทนสาขาในการประสานงานสหกิจศึกษากับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
5. อาจารยที่ปรึกษาเปนผูสอนในการลงทะเบียนผานระบบ eService ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
6. อาจารยที่ปรึกษารับแบบแจงความจํานงในการเขารวมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาและจัดสง
ใหกับตัวแทนของสาขาเพื่อจัดสงใหกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานตอไป
7. รวมกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
เพื่อกําหนดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษา
- การพิจารณาใบสมัครงาน
- การสัมภาษณเบื้องตน
8. แจงนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาเขารวมโครงการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
9. ประสานงานกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานเพื่อสงนักศึกษาสหกิจศึกษาไปสัมภาษณกับองคกร
ผูใชบัณฑิตพรอมแจงใหนักศึกษาทราบถึงรายละเอียดและวันเวลาในการสัมภาษณ
10.คณะ/สาขาวิชาสงรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึก ษาใหฝายสหกิจ ศึกษาและการฝกงานเพื่อ
ดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึก ษาสหกิจ ศึกษาประจําสาขาวิชา เพื่อนิเ ทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาประจําภาคการศึกษา
11.แจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับตําแหนงงานสหกิจศึกษา
12.แจงนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาเขา
รวมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
13.ประสานงานกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน เพื่อกําหนดวันเวลานิเทศการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาประจําภาคการศึกษา

กลุมงานสงเสริมวิชาการและการวิจัย

20

14.อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาออกนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและติดตาม
ความคืบหนาของรายงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยูในการดูแล
15.รวบรวมรายงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาเรียบรอยแลว เพื่อนําสงใหกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
16.แจงนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาเขา
รวมโครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา
17.คณะ/สาขาวิชา รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาจากอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาจัดสงใหกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
อาจารยที่ปรึก ษาสหกิจศึก ษามี บ ทบาทหนาที่ในการดูแลนักศึก ษาสหกิจศึก ษาในความดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาและประสานงานระหวางฝายสหกิจศึกษา นักศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต
1.เปนที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา (ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา)
2.เขารับฟงขอมูลเกี่ยวกับ “สหกิจศึกษา” และรวมโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการสหกิจศึกษา
3.รวมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
4.ใหคําปรึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพในองคกรผูใชบัณฑิตแก
นักศึกษาสหกิจศึกษา
5.พิจารณาหัวขอรายงานวิชาการสหกิจศึกษาของนักศึกษาใหสอดคลองกับตําแหนงงานที่นักศึกษา
รับผิดชอบโดยตรง
6.ประสานงานรวมกับพนักงานที่ป รึกษาในการใหคําปรึกษาและตรวจสอบรายงานวิชาการสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาที่อยูในการรับผิดชอบ
7.นิเทศงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาในระหวางการปฏิบัติสหกิจศึกษางานอยางนอย 1
ครั้ง โดยจะตองมีการออกนิเทศงานภายในสัปดาหที่ 10 หรือ 11 หลังจากที่นักศึกษาไดออกไปปฏิบัติงานแลว
ขั้นตอนการนิเทศ
1)
ขอพบนักศึกษากอนโดยลําพัง
2)
ขอพบพนักงานที่ปรึกษา โดยลําพัง
3)
เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แลวแตความเหมาะสมและความสะดวกของสถาน
ประกอบการ)

หัวขอการประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา ระหวางการนิเทศงาน ไดแก
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1. ลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
2. แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3. หัวขอรายงานทางวิชาการและความกาวหนา
4. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
5. ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
6. ปญหาตางๆที่อาจจะมี
7. เรื่องหลักสูตร คุณภาพนักศึกษา ฯลฯ
8. ความรวมมือทางวิชาการ
9. อื่นๆตามแตจะเห็นสมควร
8.รายงานผลการนิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและรวบรวมสงใหกับตัวแทนสาขาวิชา เพื่อนําสง
ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานตอไป
9.ประชุมนักศึกษาและรับฟงการนําเสนองานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหวางการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาอยางนอย 2 ครั้ง
10.ประสานงานกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานในเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และรายงานวิชาการที่นักศึกษาไดจัดทําระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
11.ตรวจสอบรายงานวิชาการทั้งหมดของนักศึกษากอนนําเสนอฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
12.ดูแลการจัดนิทรรศการและการนําเสนอผลงาน หรือสัมมนาสหกิจศึกษาหลังจากที่นกั ศึกษากลับมา
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
13.ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มาตรฐานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา
1.อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาจะตองเปนอาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษากําลัง
ศึกษาอยูเทานั้น
2.อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา 1 คน สามารถดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาไดไมเกิน 4
คน/ภาคการศึกษา หากเกินจากจํานวนที่กําหนดจะตองไดรับการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ/รอง
คณบดีฝายวิชาการและวิจัย เปนกรณีไป
3.มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหเปนไปตามกระบวนการของหลักสูตรสหกิจศึกษา
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บทบาทและหนาที่ขององคกรผูใ ชบณ
ั ฑิต
บทบาทของสถานประกอบการในการสนับสนุนระบบสหกิจศึกษา
เพื่อใหก ารปฏิบัติง านสหกิจ ศึก ษาเปน ไปตามหลัก การที่กํ าหนดไวและนัก ศึก ษาไดทํางานที่เ ป น
ประโยชนตอองคกรผูใชบัณฑิตมากที่สุด ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงตองขอความรวมมือจากองคกรผูใชบัณฑิตในการกําหนดบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของนักศึกษา ดังนี้
***ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจะทําหนาที่ในการบริห ารงานดานนัก ศึก ษาสหกิ จศึกษา และเปนผูที่
ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงานไดประสานงานอยูตลอดเวลาจนมีความเขาใจในรายละเอียดของกระบวนการ
ระบบสหกิจศึกษามากพอที่จะเปนผูประสานงานในดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษาใหกับผูบริหาร
ขององคกรผูใชบัณฑิตพนักงานที่ปรึก ษา และที่สําคัญคือตั วนักศึกษาเองโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวใน
สภาพแวดลอมใหมในองคกรผูใชบัณฑิตการเดินทางไปกลับระหวางองคกรผูใชบัณฑิตที่พักอาศัยและเรื่องของ
ความปลอดภัย โดยมีบทบาทหนาที่สําคัญ ดังนี้
1.ดานระเบียบวินัย ใหนักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ
เสมือนหนึ่งพนักงานทดลองงานของสถานประกอบการ เชน เวลาเขา-ออก ในการทํางาน การลา และการแตง
กาย เปนตน
2.การปฐมนิเ ทศ การเขาปฏิบัติง านในชวงแรกจะเปนเวลาที่นัก ศึก ษามีความวิตกกัง วลอยูม าก
นักศึกษาแตละคนตางก็มีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของพื้นฐานครอบครัว สภาพแวดลอม และรูปแบบของ
การดําเนินชีวิต ซึ่งการปฐมนิเทศ ถือเปนการแนะนําและใหความชวยเหลือแกนักศึกษา ทั้งในเรื่องที่พักอาศัยที่
ปลอดภัย การเดิ นทางมายัง ที่ทํางาน การออกงาน ระเบียบวิ นัย วั ฒ นธรรมขององค ก รที่นั ก ศึก ษาตอ ง
ปฏิ บั ติ ง าน การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการทํ า งาน สวั ส ดิ ก าร ตลอดจนการให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สถาน
ประกอบการ โครงสรางการบริหารงานและการผลิต ซึ่งเปนสวนชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัว เขาสูระบบ
การทํางานไดเปนอยางดี
***พนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor)
พนักงานที่ปรึกษา คือ พนักงานที่องคกรผูใชบัณฑิตมอบหมายใหเปนผูบังคับบัญชาของนักศึกษาใน
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาที่นักศึกษามาปฏิบัติง าน จึงเปรียบเสมือนอาจารยของ
นักศึกษา และเปนผูใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว ดังนั้น นอกจากตัวนักศึกษาเอง
แลว พนักงานที่ปรึกษาจึงเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสําเร็จไป
ไดดวยดี ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน จึงตองขอความรวมมือและความอนุเคราะหจากพนักงานที่ปรึกษาได
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ชวยในการพิจารณาดําเนินการในสวนที่ทําใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค
ดังนี้
1.กําหนดงานและลักษณะงาน (Job description)
ภายในสัปดาหแรก ขอใหพนักงานที่ปรึกษา กําหนดตําแหนงงานของนักศึกษาและขอบขาย
หนาที่ที่แนนอนและชัดเจน ใหแกนักศึกษาและแจงใหนักศึกษาไดรับทราบงานในหนาที่รับผิดชอบ โดยงาน
ดังกลาวควรมีลักษณะงานตามหลักสูตรของนักศึกษานั้นๆ ประเภทงานที่ปฏิบัติอาจเปนงานประจําที่ตองการ
นักศึกษาชวยเหลือ โครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเนนการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนแกสถานประกอบการให
มากที่สุด มิใชการเวียนไปฝกงานหรือดูงานในแผนกตางๆ โดยไมมีภาระงานที่จะตองรับผิดชอบโดยตรง
2.แผนงานที่จะใหนักศึกษาปฏิบัติ (Cooperative Work Plan)
ในสัปดาหแรกหรือสัปดาหที่สองของการปฏิบัติงาน จะตองขอใหพนักงานที่ปรึกษาชวยจัดทํา
แผนงานรายสัปดาหใหแกนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติง าน เพื่อใหเ ห็นโดยชัดเจนวานักศึกษาจะตอง
ดําเนินการอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมีการอบรมตามดวยการ
ทดลอง ฝกหัดและดําเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการนําเสนอรายงานและการประเมินผล
ตามที่กําหนดดวย
3.รายงานทางวิชาการและการประเมินผลรายงาน
ตามหลักสูตรรายวิชาสหกิจศึกษา กําหนดใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะดานการสื่อสาร โดย
กําหนดใหทํารายงานวิชาการ 1 ฉบับ ใหแกองคกรผูใชบัณฑิต รายงานนี้จัดทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.1 โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทํางานโครงการ
(Project) หรืองานวิจัย นักศึกษาจะตองทํารายงานในหัวขอของโครงการหรืองานวิจัย ดังกลาว
3.2 ในกรณีที่งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหทํางานประจํา (Routine) เชน งาน
ในสายการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร รายงานของนักศึกษา อาจจะมีลักษณะดังนี้
3.2.1 รายงานวิธี และขั้ น ตอนการปฏิบั ติง านประจํ าที่ ได รับ มอบหมาย
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
3.2.2 รายงานหัวขอพิเศษ (Special assignment or project) เปนหัวขอ
ที่องคกรผูใชบัณฑิตสนใจในลักษณะโครงการหรือปญหาพิเศษใหนักศึกษาคนควา สรุปและวิจารณรวมไวเปน
เลม เพื่อใชประโยชน ซึ่งหัวขอรายงานอาจจะไมสัมพันธกับงานประจําของนักศึกษาก็ได
3.2.3 จัดทําสถิติหรือคูมือ เชน การรวบรวมสถิติและการวิเคราะหผลหรือ
การแปล
ลักษณะรายงาน จะเปนรายงานที่มีรูปแบบตามรายงานทางวิชาการ ความยาวไมเกิน 25
หนา สวนภาคผนวกสามารถเพิ่มขอมูลไดตามความตองการของนักศึกษา นักศึกษาตองพิมพอ ยางเรียบรอย
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และสงใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจ พรอมกับประเมินผลอยางนอย 2 สัปดาหกอนสิ้นสุดภาคการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
หัวขอรายงาน เมื่อพนักงานที่ป รึกษากําหนดหัวขอรายงานแลว นักศึก ษาจะจัดทําหัวขอ
รายงานและรายละเอียดของรายงาน(ตามแบบฟอรมที่กําหนด) เมื่อมีการปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาแลว
จัดสงใหกับฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของแตละสาขาวิชาไดใหความ
เห็นชอบ โดยจะสงคืนใหนักศึกษาตอไป
การนิเทศงาน
ระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารยประจําฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน จะเปนผู
ประสานงานกับองคกรผูใชบัณฑิต และอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา เพื่อการเขานิเทศการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
***การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอใหพนักงานที่ปรึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางชาที่สุดภายในสัปดาหสุดทาย
ของการปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่กําหนด และอาจชี้แจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ จากนั้นมอบผล
การประเมินใสซองประทับตรา “ปกปด” และใหนักศึกษานําสงกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รายละเอียด
สามารถดูไดจากเอกสารในภาคผนวก
***การประเมินผลรายงาน
ขอใหพนักงานที่ปรึกษา ตรวจแกรายงานใหแกนักศึกษา และประเมินผลรายงาน(ตามแบบประเมินใน
ภาคผนวก) ภายในสัปดาหสุดทาย และสงผลการประเมินมากับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อมอบใหกับอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา ไดรวบรวมผลการประเมินตอไป
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รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะไดเรียนรูทักษะ
การทํางาน การอยูรวมกันกับเพื่อนรวมงาน นําความรูที่ไดเรียนมาประยุกตใชกับการทํางานจริง และจะได
ประสบการณจริงจากการทํางาน ในชวงระยะเวลา 4 เดือน เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานจะตองมีการสรุปผลสัมฤทธิ์
ของงาน และเพื่อใหผ ลงานที่ไดเ ปนประโยชนตอสถานประกอบการ มหาวิท ยาลัย และตัวนัก ศึก ษาเอง
นักศึกษาสหกิจศึกษาตองจัดทําโครงงานคนละ 1 โครงการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแกสถานประกอบการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพตอไป
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนรายงานทางวิชาการภาคบังคับ ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาตอง
จัดทําในระหวางปฏิบัติง าน ณ สถานประกอบการ และนําสง อาจารยที่ป รึก ษาสหกิจ ศึก ษาภายหลัง การ
ปฏิบัติงานสิ้นสุด

วัตถุประสงคการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เพื่อจัดทําโครงงานที่มีประโยชนสําหรับสถานประกอบการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การทํางาน
2. เพื่อเปนประโยชนในการปรับ ปรุงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสม ทันสมัยกับ
สภาพความตองการของตลาดแรงงาน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะดานตางๆ เชน การสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. นักศึก ษากําหนดหัวขอโครงงาน โดยปรึกษารวมกันระหวางนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
2. นักศึกษานําเสนอเคาโครงหัวขอรายงาน มายังฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน ของคณะภายใน 4
สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน
3. นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นสุด
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 สัปดาห โดยสามารถขอรับคําปรึกษาไดจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และ
พนัก งานที่ปรึกษา หลังจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และพนัก งานที่ป รึก ษาพิจ ารณารายงานแลววา
ถูกตอง เขาปกรายงานแบบสันกาวและแปลงไฟลเปน Pdf ใสแผน CD จํานวน 2 แผน และบรรจุแผน CD ใส
กลอง โดยเขียนรายละเอียดชื่อโครงงาน ชื่อ-สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อสถานประกอบการ
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4. นักศึกษานําเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อใหผูอนุมัติรายงาน (อาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา) ไดลงนามอนุมัติรายงาน ตามลําดับ
5. นักศึกษาสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพรอม CD 2 แผน กับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ในวันสุดทายของการปฏิบัติงาน เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประเมินการใหคะแนนในสวนของรายงาน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปยัง ฝายสหกิจศึกษาและ
การฝกงาน
7. ฝายสหกิจศึกษาฯ นําเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอคณบดีเพื่อลงนาม
8. ฝายสหกิจศึก ษาและการฝก งาน จัดสง CD รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปยัง สถาน
ประกอบการ จํานวน 1 แผน และเก็บรายงานที่เ ปนรูปเลม ณ ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน กลุม งาน
สงเสริมวิชาการและการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ จํานวน 1 เลม

หัวขอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความตองการ
ของสถานประกอบการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน และประโยชนที่จะไดรับจากรายงาน โดยลักษณะการจัดทํา
ตองเปนโครงงาน ไมอนุญาตใหจัดทําเปนรายงาน(งานหลัก งานรอง) เนื่องจากมีการบันทึกการทํางานรายวัน
ในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานอยูแลว ตัวอยางโครงงาน เชน
1. งานวิจัย
2. การจัดทํา/พัฒนา เว็บไซต
3. การจัดทําฐานขอมูล
4. การพัฒนาระบบงาน
5. การเขียนแผนการตลาด/แผนการจัดการ/แผนการขาย/แผนการตลาดทางตรง
6. การจัดระบบ 5 ส ในสํานักงาน
7. การเขียนโปรแกรม
8. การออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ
9. การเขียนขาว
10. การออกแบบบรรจุภัณฑ
11. การจัดทําระบบบัญชีตางๆ
12. งานเขียนขาว
13. ฯลฯ
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รูปแบบรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การจัดพิมพรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อใหการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนไปในแนวทางเดียวกัน นักศึกษาสหกิจศึกษา
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดพิมพรายงาน ดังตอไปนี้
1. การพิมพ
1.1 กระดาษ ใหใชกระดาษสีขาว ไมมีลายเสนบรรทัด ขนาดกระดาษ A4 มีความหนา 80
แกรม ยกเวนตารางหรือภาพประกอบอื่นๆ ที่จําเปนตองใชกระดาษขนาดตางไปจากนี้ และพิมพหนาเดียว
1.2 ตัวพิม พ ใหใชตัวพิม พเ ปนตั วอัก ษรสีดํา โดยมีแบบเดียวกันตลอดเลม ขนาดและ
ลักษณะของตัวพิมพใหอยูในเกณฑมาตรฐานของเครื่องพิมพ
1.3 การทําสําเนา โดยวิธีการถายเอกสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเคียง
2. ตัวอักษร และขนาดตัวอักษร
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหพิมพไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK ตลอดทั้งเลม โดยมีระยะหางระหวางบรรทัด (Line spacing) เปนแบบ Single ขนาด
(Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้
- ชื่อบท และคําวา “บทที่...”
ขนาด 20 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- หัวขอและหมายเลขประจําหัวขอ
ขนาด 18 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- หัวขอยอยและหมายเลขประจําหัวขอยอย
ขนาด 16 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- สวนเนื้อเรื่อง และรายละเอียดสวนตางๆ
ขนาด 16 points. ตัวพิมพธรรมดา (Normal)
3. การเวนระยะในการพิมพ
3.1 การเวนที่วางริมขอบกระดาษ
3.1.1 ขอบดานบน
1.5 นิ้ว
3.1.2 ขอบดานลาง
1 นิ้ว
3.1.3 ขอบดานซาย
1.5 นิ้ว
3.1.4 ขอบดานขวา
1 นิ้ว
3.2 การยอหนาใหเวนระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพที่ตัวอักษรที่ 9
3.3 การเวนที่วางระหวางบรรทัด ใหเวนที่วางระหวางบรรทัดเพียง 1 บรรทัด ตลอดรายงาน
ไมวาจะเวนชองวางระหวางชื่อบท และหัวขอที่สําคัญ หรือหัวขอยอย
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3.4 การขึ้นหนาใหม
3.4.1 ถาจะตองขึ้นยอหนาใหม แตมีเนื้อหาทีเ่ หลือเพียง 1 บรรทัดในหนาเดิมนั้น ให
ยกขอความนั้นไปตั้งตนพิมพในหนาถัดไป
3.4.2 กรณีที่พิมพถึงบรรทัดสุดทายของหนา แตมีขอความเหลืออีกไมเกิน 1 บรรทัด
ก็จะจบยอหนาเดิม ใหพิมพตอไปจนจบขอความยอหนานั้น จึงขึ้นยอหนาในหนาถัดไป
4. การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ
การจัดพิมพรายละเอียดในสวนเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปควรจัดตําแหนงขอความใหชิดขอบ (Distributed)
เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความถูกตองของขอความ และความเหมาะสมดานภาษาไมควรแยกพิมพ
ขอความ เชน คําวา “พิจารณา” แยกกัน เชน “พิ” อยูบ รรทัดหนึ่ง และ “จารณา” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง และไม
ควรเวนชองวางระยะหางของขอความใหหางกันเกินไป เชน “วิเคราะห (Analysis)” เปนตน
5. การพิมพเลขลําดับหนา
5.1 สวนนําเรื่อง ในการลําดับหนาสวนนําเรื่องคือตั้งแตจดหมายขอสงรายงาน ไปจนถึงหนา
สุดทายกอนถึงสวนเนื้อเรื่อง ใหใชตัวเลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บกลม เชน (1) (2).....
5.2 สวนเนื้อเรื่อง การลําดับหนาสวนเนื้อเรื่องเปนตนไป ใหใชตัวเลขอารบิค 1,2,3....
ตามลําดับ โดยในหนาแรกของเนื้อเรื่องแตละบท ไมตองพิมพเลขหนา แตใหนับจํานวนหนาดวย
5.3 การจัดวางเลขหนาทั้งสวนนํา และสวนเนื้อเรื่อง ใหพิมพไวที่มุมบนขวาของหนากระดาษ
หางจากขอบบน 0.5 นิ้ว และขอบกระดาษขวา 1 นิ้ว
6. การแบงบท และหัวขอในบท
6.1 บท เมื่อขึ้นบทใหมตองขึ้นหนาใหมเสมอ ใหพิมพคําวา “บทที่...” แลวใหพิมพชื่อบทใน
บรรทัดถัดมา และจัดตรงกลางหนากระดาษ
6.2 หัวขอในบท ใหพิมพชิดขอบดานซายของกระดาษ กรณีมีหัวขอยอยใหพิมพเวนระยะเขา
ไปจากหัวขอจัดตามความสวยงาม
7. การพิมพตัวเลข ไมวาจะเปนตัวเลขในเนื้อเรื่องหรือตัวเลขลําดับหนา บท และหัวขอ
ก็ตาม ใหใชตัวเลขอารบิคเปนอยางเดียวกันโดยตลอด
8. การพิมพ และการนําเสนอภาพประกอบตางๆ
8.1 ภาพประกอบไดแก แผนผัง แผนภูมิ กราฟ ภาพถาย ภาพเขียน ฯลฯ ใหพิมพไวใตภาพ
นั้นๆ โดยพิมพคําวา “ภาพที่...” แลวระบุลําดับที่ของภาพโดยใชตัวเลขอารบิค เชน ภาพที่ 1.1 และกําหนด
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รูปแบบ ตัวอักษรแบบตัวหนา จากนั้น เวน 3 ชวงตัวอักษรแลวพิมพชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพโดยใชตัวพิมพ
ธรรมดา จัดใหอยูกลางหนากระดาษ
8.2 หากคําอธิบายภาพยาวกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดย
ใหอักษรตัวแรกของขอความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ หรือคําอธิบายภาพใน
บรรทัดแรก
9. การพิมพ และการนําเสนอตาราง
9.1 ขนาดของตาราง ไมควรเกินกรอบของหนากระดาษ ตารางที่มีความกวางจนไมสามารถ
บรรจุลงในกระดาษหนาเดียวได ใหพิมพตามขวางโดยมีเลขที่ตารางและคําวา ตอ ในเครื่องหมายวงเล็บกลม
เชน ตาราง 1 (ตอ)
9.2 การพิมพลําดับที่ และชื่อของตาราง ใหพิมพคําวา “ตารางที่...” ชิดริมซายมือใหตรงกับ
ขอบซายของตัวตาราง แลวระบุลําดับที่ของตารางโดยใชตัวเลขอารบิค เชน “ตารางที่ 1.1” และกําหนด
รูปแบบตัวอักษรเปนตัวหนา จากนั้นใหเวน 3 ชวงตัวอักษร แลวพิมพชื่อตารางโดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา
กรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพตัวอักษรตัวแรก
ของบรรทัดที่สองหรือสามตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก
9.3 การระบุที่มาของขอมูลในตาราง ถาเปนตารางแสดงขอมูลปฐมภูมิ ไมตองระบุที่มา แตถา
เปนขอมูลทุติยภูมิ คือ คัดลอก อางถึงกันตอมาตองระบุที่มา โดยพิมพคําวา ที่มาไวทายตารางในระยะพิมพตรง
กับขอความหมายเลขตารางและใสเครื่องหมายทวิภาค (:) แลวเวน 1 ระยะพิมพ บอกแหลงที่มา
2. สวนประกอบของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบดวย 3 สวนคือ สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อเรื่อง และ
สวนประกอบตอนทาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย
1.1 ปกนอก
1.2 ใบรองปก
1.3 ปกใน
1.4 จดหมายขอสงรายงาน
1.5 หนาอนุมัติรายงาน
1.6 บทคัดยอ
1.7 กิตติกรรมประกาศ
1.8 สารบาญ
1.9 รายการตาราง
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1.10 รายการภาพ
2. สวนเนื้อเรื่อง บทที่ 1 – บทที่ 4
3. สวนประกอบตอนทาย
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก
1. สวนประกอบตอนตน
สวนนํานับตั้งแตปกนอกไปจนถึงสารบาญภาพ มีสวนประกอบยอยๆ และรายละเอียดดังนี้
1.1 ปกนอก เปนปกสี โดยเปนสีประจําคณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา ความกวางยาวตามขนาด
กระดาษ A4 รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา (Bold) ปกนอกมี
สวนประกอบดังนี้
1.1.1 พิมพ “รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” วางหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว
จัดกึ่งกลาง
1.1.2 ชื่อเรื่องรายงานสหกิจศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วางหางจากรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยเวนระยะหางบรรทัด 2 ระยะบรรทัด กําหนดใหขอความภาษาไทยอยูบรรทัดบน
และภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง กรณีที่ชื่อเรื่องยาวใหตัดเปน 2-3 บรรทัด โดยบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลาง
วางแบบปรามิดหัวกลับ จัดตําแหนงกึ่งกลาง
1.1.3 ชื่อ-สกุล ผูเขียนรายงานสหกิจศึกษา ใหมีคํานําหนาชื่อ เชน นาย นาง นางสาว ใหจัด
ตําแหนงวางไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ
1.1.4 รหัสประจําตัวนักศึกษา ใหพิมพบรรทัดถัดจากชื่อสกุลผูเขียนรายงาน เวนระยะหาง 1
บรรทัด และจัดกึ่งกลาง
1.1.5 ชื่อสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ใหจัดวาง 3 บรรทัด โดยบรรทัดสุดทาย วางอยู
สวนลางสุดของปกนอกหางจากขอบลางกระดาษ 1 นิ้ว แตละบรรทัดเวนระยะหาง 1 บรรทัด
1.2 ใบรองปก เปนกระดาษ A4 สีขาว ไมมีขอความใดๆ คั้นระหวางปกนอกกับปกใน
1.3 ปกใน ใชกระดาษชนิดเดียวกับที่ใชพิมพรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (กระดาษ A4 สีขาว)
โดยพิมพขอความและวางตําแหนงขอความเหมือนกับปกนอก
1.4 จดหมายขอสงรายงาน เปนหนังสือที่นักศึกษาสหกิจศึกษาขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยมีวิธีการพิมพดังตอไปนี้
1.4.1 พิมพ “วัน เดือน ป” โดยเริ่มพิมพจากกึ่งกลางกระดาษ ใหระบุวัน เดือน ป วันสุดทาย
ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4.2 พิมพเรื่อง โดยใชชื่อเรื่อง “ขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” พิมพชิดกั้นหนา
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1.4.3 พิมพเ รียน โดยเรียน “อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา.............. อาจารย
.........................
1.4.4 พิมพขอความ ขอความจดหมายใหระบุรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อ-สกุล รหัสประจําตัว
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อเรื่องรายงาน และคําขอสงรายงาน โดยขอความมีประมาณ
2-3 ยอหนา
1.4.5 สวนทายจดหมาย ประกอบดวย คําลงทาย ชื่อ-สกุลของนักศึกษา โดยจัดพิมพวาง
กึ่งกลาง
1.4.6 จดหมายขอสงรายงานใหพิมพขนาดตัวอักษร 16 points ตัวพิมพธรรมดา
1.5 หนาอนุมัติรายงาน ใหจัดพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา เปนภาษาไทย มี
รายละเอียดดังนี้
1.5.1 ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยพิมพคําวา “ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา” พิมพชิดกั้นหนา ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา พิมพชื่อรายงานเฉพาะชื่อภาษาไทย
เทานั้น
1.5.2 ชื่อผูรายงาน โดยพิมพคําวา “ผูรายงาน” พิมพชิดกั้นหนา ขนาดตัวอักษร16 Points
ตัวพิมพหนา ตอจากชื่อรายงาน พิมพชื่อสกุลของนักศึกษา เปนตัวพิมพธรรมดา โดยใสคํานําหนาชื่อดวย
1.5.3 คณะ โดยพิมพคําวา “คณะ” ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา ตอจากชื่อ
รายงาน ใหพิมพคณะที่นักศึกษาศึกษาอยู เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ เปนตัวพิมพธรรมดา
1.5.4 สาขาวิชา โดยพิมพคําวา “สาขาวิชา” ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา โดย
ใสชื่อสาขาวิชาที่นักศึก ษาศึกษาอยู เชน สาขาวิชาเคมีประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ สาขาวิชา
ชีววิทยาประยกต เปนตัวพิมพธรรมดา
1.5.5 เสนทึบ โดยขีดเสนทึบจากกั้นหนาจนสุดกั้นหลังของกระดาษ
1.5.6 ลายมือชื่อผูอนุมัติรายงานสหกิจศึกษา ประกอบดวยบุคคล 2 คน คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
2) พนักงานที่ปรึกษา
โดยการจัดพิมพ เวนชองวางสําหรับลายมือชื่อและในวงเล็บใหพิมพชื่อ-สกุลของ
ผูอนุมัตริ ายงาน และการนําเสนอการลงนามเพื่อขออนุมัติรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองเปนไป
ตามลําดับ และพิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.5.7 สวนการลงนามรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย
1) ประโยค “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ อนุมัติใหนับรายงานการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............(เชน ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,
ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) สาขาวิชา..................... (เชน สาขาวิชาเคมีประยุกต, สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต) พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
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2) ลายมือชื่อผูลงนาม ชื่อผูลงนามในรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือ คณบดี
โดยใหเ วน ที่สําหรับ ลายมือชื่อ ในวงเล็บ ใหพิม พชื่อ -สกุล ของผูลงนาม และตําแหนงของผูล งนาม พิม พ
ตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
หมายเหตุ การลงนามของผูอนุมัติรายงานและผูลงนาม ใหลงนามดวยปากกาเพียง 2 สี คือสีน้ําเงิน
และสีดํา
1.6 บทคัดยอ คือ ขอความสรุปเนือ้ เรื่องบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 ของรายงานใหสั้นกะทัดรัด ชัดเจน ทํา
ใหทราบถึงเนื้อเรื่องคราวๆ โดยไมจําเปนตองอานเนื้อหาในรายงาน
บทคัดยอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีเฉพาะภาษาไทย โดยมีความยาวไมเกิน 500
คํา ประกอบดวย 2 สวนคือ
1.6.1 อธิบายถึงชื่อรายงาน ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา สาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา และปการศึกษา โดยพิมพชิดกั้นหนา พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.6.2 บทคัดยอ ที่เปนรายละเอียดโดยยอของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยพิมพ
คําวา “บทคัดยอ (Abstract)” พิมพเวนหางจากปการศึกษา 2 ระยะบรรทัด จัดวางกึ่งกลาง ขนาดตัวอักษร
20 Points ตัวพิมพหนา สําหรับเนื้อหารายละเอียดพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.7 กิตติกรรมประกาศ คือ ขอความกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและใหความรวมมือในการคนควา
เพื่อเขียนรายงาน เปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ควรถือปฏิบัติ
การพิมพ พิมพคําวา “กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)” จัดวางกึ่งกลาง ขนาดตัวอักษร 20
Points ตัวพิมพหนา สําหรับขอความพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา สวนสุดทาย พิมพชื่อสกุลของผูจัดทํารายงาน และวันเดือนปใหลงวันที่สุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยชื่อสกุล ผูจัดทํา
รายงาน วันเดือนป ใหจัดกึ่งกลางซึ่งกันและกัน อยูริมกั้นหลังของกระดาษ
1.8 สารบัญ เปนสวนที่ใหรายละเอียดของสวนตางๆ ที่ปรากฏในรายงานพรอมบอกเลขหนา โดย
เริ่มตั้งแตสารบาญเปนตนไป
การพิมพ ใหพิมพคําวา “สารบัญ” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา
สําหรับหัวขอเนื้อหาพิมพชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิมพชิดกั้นหลังกระดาษขนาดตัวอักษร 16 Points
ตัวพิม พธรรมดา โดยจัด เรียงหัวขอเนื้อหาตามลํา ดับ คือ จดหมายนําสง หนาอนุมัติร ายงาน บทคัดย อ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บรรณานุกรม
และภาคผนวก การระบุเลขหนา ใหระบุเลขหนาแรกของแตละหัวขอ
1.9 รายการตาราง เปนการแจงตําแหนงหนาของตารางที่ปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา
กํากับ
การพิม พ ให พิม พคํ าว า “รายการตาราง” ไวกึ่ ง กลางหนา กระดาษ ขนาดตัว อัก ษร 20 Points
ตัวพิมพหนา สําหรับรายการตารางพิมพชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิมพชิดกั้นหลังกระดาษ ขนาดตัวอักษร
16 Points ตัวพิมพธรรมดา
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1.10 รายการภาพ เปนการแจงตําแหนงหนาของภาพที่ปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา
กํากับ
การพิมพ ใหพิมพคําวา “รายการภาพ” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพ
หนา สําหรับ รายการภาพพิมพชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิมพชิดกั้นหลังกระดาษ ขนาดตัวอัก ษร 16
Points ตัวพิมพธรรมดา
2. สวนเนื้อเรื่อง
เปนสวนที่นําเสนอรายงานทั้งเลม โดยแบงเนื้อหาออกเปนบท 4 บท ดังนี้
2.1 บทที่ 1 บทนํา
2.2 บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
2.3 บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
2.4 บทที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ
2.1 บทที่ 1 บทนํา เปนสวนของเนื้อเรื่อง ประกอบดวย วัตถุป ระสงคก ารปฏิบัติงาน ประวัติ
รายละเอียดบริษัท (ชื่อสถานประกอบการ, สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ, ลักษณะการประกอบการ เชน
ผลิตภัณฑ หรือบริการของสถานประกอบการ, รูป แบบการจัดการองคก รและการบริหารงาน, ตําแหนง
ลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย, ชื่อ ตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน)
2.2 บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย รายละเอียดของโครงงานโดยใหเขียน
ลักษณะขั้นตอนในการปฏิบัติงานโครงงาน, แสดงภาพหรือแผนภูมิหรือตารางที่จําเปนประกอบดวย, แสดงการ
คํานวณหรือที่มาของสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการ, หากเปนการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการทดลอง ตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการไดอยางชัดเจน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.3 บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวยสิ่งที่คาดหวัง, ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนประโยชนตอตนเอง ประโยชนตอสถานประกอบการ ประโยชนตอมหาวิทยาลัย, การ
วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา, ประสบการณที่ประทับใจหรือ
ประสบการณพิเศษ
2.4 บทที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ประกอบดวยปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเขารวมโครงการสหกิจ
ศึกษา ซึ่งอาจแยกเปนปญหาดานสถานประกอบการ ปญหาดานมหาวิทยาลัย ปญหาดานตัวนักศึกษา พรอม
บอกขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไข
วิธีการพิมพสวนเนื้อหา สวนของชื่อบทของแตละบทใหจัดพิมพ 2 บรรทัด บรรทัดแรกบทที่... บรรทัด
ที่ส องชื่ อ บท เช น บทนํ า รายละเอี ย ดเกี่ย วกั บ งานที่ป ฏิ บั ติ สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน ป ญ หาและ
ขอเสนอแนะ โดยจัดพิมพตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา จัดกึ่งกลาง สําหรับรายละเอียดเนื้อหาของแตละ
บทพิมพตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
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3. สวนประกอบตอนทาย
สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
3.1 บรรณานุกรม เปนแหลงที่อางอิงหรือรวบรวมเอกสารที่กลาวถึงสิ่งอางอิงตางๆ ซึ่งเปนหลักฐาน
คนควาประกอบการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน รายชื่อหนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุ
หลักทั่วไปในการจัดพิมพบรรณานุกรม
1. ชื่อผูแตง
1.1 ผูแตงคนไทยแตงเอกสารเปนภาษาไทยใหใสชื่อ และนามสกุลตามลําดับ โดยไมตองใส
คํานําหนาชื่อ (เชน นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน พ.ต.ท.) ตําแหนง (เชน ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย)
หรือคุณวุฒิ (เชน ดร. นพ.) หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ใหกลับขอความที่ระบุบรรดาศักดิ์ไปไว
ขางทายชื่อ โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) สวนชื่อผูแตงที่เปนสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ
1.2 ผูแตงชาวตางชาติ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหใสชื่อ สกุล
คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามดวยอักษรยอของชื่อตน และชื่อกลาง
1.3 ผูแตงที่เปนบรรณาธิการ (Editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds. ไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ สวนผูแตงที่เปนผูรวบรวมใหใสคําวา ผูรวบรวม หรือ Comp. หรือ Comps.
ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ
1.4 ผูแตงที่เปนนิติบุคคล ใหใสชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจากหนวยงาน
ยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ
1.5 ผูแตง 2-6 คน ใสชื่อผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่
2 คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 6 คน และกอนหนา
ชื่อผูแตงคนสุดทาย ใหใสคําวา และ หรือ and
1.6 ผูแตงมากกวา 6 คนขึ้นไป ใหใสชื่อผูแตงคนที่ 1 ตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al.
2. ชื่อเรื่อง
2.1 ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ ใหใสชื่อเต็มตามที่
ปรากฏในเอกสาร สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ สวนคํา
อื่นๆ ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ
กรณีที่มีชื่อเรื่องยอย ใหใสเครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น
กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพอัก ษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่องยอยเปนตัวพิม พใหญ การพิมพชื่อ
หนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได
สวนการพิมพชื่อบทความ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ เชน จุล สาร เอกสารอัดสําเนา) ใหพิม พตัวพิม พ
ธรรมดา (normal)
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2.2 ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา ใหใสชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร
สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ การพิมพชื่อวารสาร
ชื่อสารานุกรม ควรเนนโดยการพิมพตัวหนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได สวนการพิมพชื่อ
การประชุม/สัมมนาใหพิมพตัวพิมพธรรมดา (normal) ยกเวนชื่อการประชุมนั้นเปนชื่อของหนังสือดวย ให
พิมพเนนเหมือนชื่อหนังสือ
3. ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของหนังสือ
ครั้งที่พิมพ ใหใสครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีขอความระบุการปรับปรุง
แกไข หรือการแกไขเพิ่มเติม ก็ใหใสไวดวย
สถานที่พิม พ ใหใสชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพตามที่ปรากฏใน
หนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายชื่อ ใหใสชื่อแรกเทานั้น ในกรณีที่ตองการระบุชื่อรัฐ หรือเขตหรือ
แควนตอจากชื่อเมือง อาจใสเปนชื่อยอหรือชื่อเต็มก็ได โดยคั่นดวยเครือ่ งหมายจุลภาค (,) กรณีที่ไมปรากฏชื่อ
สถานที่พิมพใหใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)
สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพตามที่ปรากฏในหนังสือ
หากมีทั้งชื่อสํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพ กรณีที่สํานักพิมพเปนหนวยงานหรือองค กรตางๆ
ใหใสชื่อหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ กรณีที่ไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใส (ม.ป.พ.)
หรือ (n.p.)
ปที่พิม พ ใหใสปที่พิมพตามที่ป รากฏในเอกสาร ดวยเลขอารบิค ระบุ พ.ศ. หรือ
ค.ศ. ไวในเครื่องหมาย ( ) ตอจากชื่อผูแตง กรณีที่ไมปรากฏปที่พิมพ ใหใส (ม.ป.ป.) และ (n.d.)
3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวารสาร
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ปที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหนา ใหใสตามลําดับ เชน 2 (3), 5-21
วารสารยังไมออกเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพใหใส (ระหวางตีพิมพ) หรือ
(in press) ตอทายชื่อผูแตง
3.3 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของสารานุกรม
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ใสขอมูลเลมที่ (volume) และเลขหนา สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ ตามลําดับดังนี้ เลมที่ ,
(หนา), สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ
สารานุกรมเลมเดียวจบ ไมตองระบุเลมที่
3.4 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวิทยานิพนธ
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ใสขอมูลระบุชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ตามลําดับดังนี้
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วิทยานิพนธปริญญา..... สาขาวิชา.... คณะ..... สถาบัน/มหาวิทยาลัย......
วิทยานิพนธของตางประเทศ ใหใสขอมูลระบุชื่อประเทศที่เปนที่ตั้งของสถาบัน
3.5 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของเอกสารที่ไมไดตีพิมพ
ปที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ใหใสตามวิธีการใสขอมูลการพิมพของหนังสือ
และระบุขอความบอกลักษณะของเอกสารไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทาย
3.6 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของเอกสารอินเทอรเน็ต
ใหใสขอมูลระบุวันเดือนปที่คนขอมูล และที่อยู URL หรือ Domain ของเอกสารบน
อินเทอรเน็ต ตอทายรายละเอียดอื่นๆ ของเอกสารประเภทนั้นๆ
4. วิธีการพิมพบรรณานุกรม
4.1 พิม พคําวา บรรณานุก รม ไวบ รรทัดแรก จัดกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20
Points ตัวพิมพหนา
4.2 ในการจัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนเอกสารภาษาไทยใหเรียงลําดับอักษรแรกของรายการ
บรรณานุก รม ตามแบบการลํ าดั บ ตั ว อั ก ษรของพจนานุก รมฉบับ ราชบั ณฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ส ว น
บรรณานุกรมเอกสารภาษาตางประเทศใหลําดับอักษรตามแบบการเรียงตัวอักษรใน Webster’s Third New
International Dictionary of the English Language.
4.3 กรณีบ รรณานุก รมมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ใหพิม พเอกสารภาษาไทยกอน
ภาษาตางประเทศ (เรียงภาษาไทยกอน ก-ฮ ตามดวยภาษาอังกฤษ A-Z)
4.4 ใหเริ่มพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบซาย
(กั้นหนาของกระดาษ) ถาพิมพไมหมดในหนึ่งบรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 6 ตัวอักษร เริ่มพิมพ
ตัวอักษรที่ 7 ถาไมจบใน 2 บรรทัด ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 ใหตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม ก็
ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิม ขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
5. รูปแบบการเขียน
5.1 หนังสือทั่วไป
ชื่อผูแตง.//(ปที่พมิ พ).//ชื่อหนังสือ.//เลมที่(ถามี)//ครั้งทีพ่ มิ พ(ถามี).//ชื่อสถานที่พมิ พ://สํานักพิมพ.
หมายเหตุ เครื่องหมาย // หมายถึง เวนวรรค 2
ตัวอยาง กรณีผูแตง 1 คน
นอม งามวิไล. 2540. เคมีคลินิก. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
Katz,williamA. 1994. Introduction to Reference Work. 2 nd ed. New York : McGraw-Hill.
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