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สหกิจศึกษาคืออะไร 

 

ปจจุบันการแขงขันในตลาดแรงงานคอนขางสูง สถานประกอบการตองการบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ มีความสามารถในการจัดการและการวางแผน การแกไขปญหา การสื่อสารในการทํางาน การ

ทํางานเปนทีม และมีความคิดสรางสรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสําคัญของ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงไดริเริ่มจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาข้ึนเปนแหงแรกของประเทศไทย

ตั้งแตป พ.ศ. 2536 และมีนักศึกษารุนแรกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในปการศึกษา 

2538 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาใหสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานของ

ประเทศมาจนถึงปจจุบัน ในฐานะท่ีเปนตนแบบสหกิจศึกษาของไทย 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตอเนื่องเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาห โดยงานท่ีนักศึกษา

ปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา เนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริงเปนหลัก 

(Work-based Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนนใหนักศึกษาไดทําโครงงานพิเศษ (Project) 

ท่ีมีประโยชนตอสถานประกอบการ เชน การปรับปรุง การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

แกปญหาของกระบวนการทํางาน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการทํางาน และมี

คุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตองการมากท่ีสุด  

การสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในรูปแบบสห

กิจศึกษาเปนกลไกความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอยางตอเนื่อง

ตลอดไป โดยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเนนท่ีความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดผลประโยชน

รวมกันสูงสุด    

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 

ไดลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เปนประสบการณท่ีนักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดใน

หองเรียน นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเอง ทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห 

และประเมินผลอยางเปนระบบ มีการจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณการ

ทํางานจริงของตนเองท่ีสะทอนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกัน รวมท้ังการ

คนพบตนเองทางดานงานอาชีพท่ีชัดเจนข้ึน  

ดวยระบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติไดอยางลงตัวเชนนี้ 

จึงสงผลใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน กระบวนการสห

กิจศึกษายังทําใหเกิดการประสานงานอยางใกลชิดกับสถานประกอบการ ทําใหสถานศึกษามีแนวทางใน
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การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการของตลาดแรงงานตลอดเวลา ในขณะท่ีสถาน

ประกอบการจะไดแรงงานนักศึกษารวมงานตลอดท้ังป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณทางดานอาชีพ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษา ในรูปแบบท่ี

มีคุณคาเหนือกวาการฝกงานท่ัวไป 

2) เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 

3) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

4) เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

โดยผานกระบวนการสหกิจศึกษา 

 

1.3 หลักสูตรสหกิจศึกษาของ มทส. 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนไปอยางเหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได

จัดระบบการศึกษาเปนระบบไตรภาค (Trimester) โดยใน 1 ปการศึกษาจะประกอบดวย 3 ภาค

การศึกษา 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 13 สัปดาห และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีระยะเวลา

เทากับ 16 สัปดาห โดยรวมระยะเวลาภาคการศึกษาปกติและ 3 สัปดาหของระยะเวลาปดภาค

การศึกษากอนและหลังภาคการศึกษาสหกิจศึกษานั้น ๆ ในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะสําคัญ

ดังนี้  

1.3.1 สหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษา นักศึกษาจะเปนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาได ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา 

1.3.2 การจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษา จะจัดอยูในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปท่ี 4 

ยกเวนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ครั้ง ในชั้นปท่ี 3 ภาค

การศึกษาท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ท้ังนี้ แตละสาขาวิชาไดกําหนดภาคสหกิจศึกษาท่ี

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานไวในแผนการเรียน 

1.3.3 จํานวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาค

การศึกษา แตไมมากกวา 3 ภาคการศึกษา  

1.3.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปน

ระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง 

1.3.5 การอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา ในภาคการศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา จะมีการอบรมนักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) โดยมีหัวขอการอบรมตาง ๆ 

เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมในการทํางานสูงสุดกอนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
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1.3.6 จํานวนหนวยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา โดยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีคา

เทากับ 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา 5 หนวยกิต ในหลักสูตรเดิม แตสําหรับนักศึกษารหัส 54 

ข้ึนไปรายวิชาสหกิจศึกษามีคาเทากับ 8 หนวยกิต 

 

1.4 ประโยชนท่ีนักศึกษาจะไดรับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1) ไดรับประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียน 

2) เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบ และมีความ

ม่ันใจในตนเองมากข้ึน ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ 

3) สงผลใหมีผลการเรียนดีข้ึนภายหลังการปฏิบัติงาน เนื่องดวยมีความเขาใจในเนื้อหาวิชา

มากข้ึนจากประสบการณการปฏิบัติงานจริง 

4) เกิดทักษะการสื่อสารขอมูล 

5) ไดรับคาตอบแทนในระหวางการปฏิบัติงาน 

6) สามารถเลือกสายอาชีพไดถูกตองเนื่องจากไดรับทราบความถนัดของตนเองมากข้ึน 

7) สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการทํางานและมีโอกาสไดรับการเสนองาน

กอนสําเร็จการศึกษา 

 

1.5  หนวยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (The Center 

for Cooperative Education and Career Development) เพ่ือทําหนาท่ีเตรียมความพรอมนักศึกษา 

จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารย

นิเทศ กับสถานประกอบการท่ีเขารวมสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะ

ทางดานพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการสมัครงาน การเลือกสถาน

ประกอบการและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาจะมีบุคลากรท่ี

เก่ียวของดังนี้ 

1.5.1 คณาจารยนิเทศ (Cooperative Advisor) เปนคณาจารยประจําสังกัดสาขาวิชา

ท่ีมีนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1.5.2 ประธานคณาจารยนิเทศ (Chief Cooperative Advisor) เปนคณาจารยนิเทศ 

หรือเปนหัวหนาสาขาวิชา หรือคณาจารยทานหนึ่งทานใดในสาขาวิชาท่ีไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี 

1.5.3 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษา (Cooperative Coordinator) ท่ีสังกัดศูนยสหกิจศึกษาฯ 

จะเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการ คณาจารย และ

นักศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษาอยางใกลชิด  
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บทบาทและหนาท่ีของนักศึกษาและคณาจารยนิเทศ 

 

2.1 บทบาทและหนาท่ีของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1) ตองผานการปฐมนิเทศและผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาตามท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ 

กําหนด 

2) ติดตามขาวสารการจัดหางานและประสานกับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาตลอดเวลา 

3) หม่ันฝกฝนและเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง รวมท้ังทักษะดานคอมพิวเตอร

และภาษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4) ตั้งใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางเต็มกําลังความสามารถ 

5) ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยหรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยไมฝาฝนหรือ

ละเลย เชน การลางานและไมควรหยุดงานโดยไมจําเปน 

6) หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงในสถานประกอบการทุกกรณี 

7) ติดตอสงเอกสารท่ีกําหนดและใหขาวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับศูนยสหกิจศึกษา

ฯ ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

8) หากมีปญหาในการปฏิบัติงานจะตองรีบติดตอคณาจารยนิเทศ หรือเจาหนาท่ีสหกิจ

ศึกษาทันที 

2.2 บทบาทและหนาท่ีของคณาจารยนิเทศ 

2.2.1 คณาจารยนิเทศ  

คณาจารยนิเทศทําหนาท่ีใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา 

ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง รวมกิจกรรมตามท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนด และรวม

ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2.2 ประธานคณาจารยนิเทศ 

ในการดําเนินงานเพ่ือใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จนั้น ตองมีผูแทน

คณาจารยจากสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนักศึกษา และประสานงาน

ระหวางเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ โดยประธานคณาจารยนิเทศมีหนาท่ี

ดังนี้ 

1) ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดหางานท่ีมีคุณภาพ 

2) พิจารณารับรองคุณภาพงานท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ 

3) ใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและในสวน

ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ดาน 



 

 

6 

4) พิจารณาใหความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออก

จากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

5) พิจารณารวมกับผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ ใหความเห็นชอบในการให

นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

6) ประสานกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ดาน

กับศูนยสหกิจศึกษาฯ 
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3 

กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา 

 

3.1 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

เพ่ือใหการเตรียมการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย และนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ คณะกรรมการประจํา

ศูนยสหกิจศึกษาฯ และสาขาวิชาไดกําหนดแนวทางเก่ียวกับการเขารวมสหกิจศึกษาไวดังนี้ 

3.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1) สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนทํา

การสมัครงานสหกิจศึกษา 

3) ผานเง่ือนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชากําหนด นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชา

เง่ือนไขแตละสาขาวิชาท่ีเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาฯ URL:  

4) ไมอยูระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

5) ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาข้ึนไป เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษรกอน 

6) ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3.1.2 การแจงความจํานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

นักศึกษาจะตองใหขอมูลภาคการศึกษาท่ีประสงคจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

รายชื่อสถานประกอบการ ลักษณะงาน และภูมิภาคท่ีสนใจ ท่ีเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตั้งแต

นักศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 และสามารถเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงานไดจนถึงสัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษากอนภาคการศึกษาท่ีแจงความประสงคไว เพ่ือเปนขอมูลในการจัดหางานใหสอดคลอง

ตามความตองการของนักศึกษาแตละบุคคล  

ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ควรเปนไปตามแผนการศึกษาของสาขาวิชา นักศึกษา

ควรสําเร็จการศึกษาในภาคสุดทายท่ีมหาวิทยาลัย การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะทําใหนักศึกษาไดมี

โอกาสคนพบตนเองวาควรเพ่ิมเติมทักษะใดบางท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ การลงทะเบียนเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาสุดทาย จึงเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนเพ่ิมเติมในทักษะท่ีขาด

หรือทักษะท่ีตองการ อยางไรก็ตามกรณีท่ีนักศึกษามีแผนการเรียนลาชากวาปกติมหาวิทยาลัยอนุโลมให

นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

 

3.2 การคัดเลือกและจําแนกสภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษามีผลดีตอนักศึกษาในการไดรับประสบการณวิชาชีพท่ีมีคุณคาและสงผลตอ

ความไดเปรียบในการจางงานภายหลังการสําเร็จการศึกษาในสภาวะท่ีตลาดแรงงานมีการแขงขันสูง 
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาทุกสาขาวิชาไดผานการเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากท่ีสุด ยกเวน

สาขาวิชาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหฝกประสบการณวิชาชีพตามมาตรฐานขององคกรวิชาชีพ เชน 

แพทย พยาบาล เปนตน สําหรับสาขาวิชาท่ีบังคับใหนักศึกษาทุกคนเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจมี

นักศึกษาบางคนไมสามารถเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษาได จึงแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

3.2.1 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษากอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะรวบรวมขอมูลนักศึกษาสงใหสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด

เพ่ือพิจารณาใหนักศึกษาสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดหรือไม หรือตองเรียนในหลักสูตร

ทดแทนสหกิจศึกษา 

3.2.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา (Non-cooperative 

Education)           

การพิจารณาใหนักศึกษาสามารถเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษามีเกณฑการ

พิจารณาดังนี้ 

1) นักศึกษาท่ีผิดวินัยนักศึกษาโดยมีโทษถูกพักการศึกษาข้ึนไป 

2) นักศึกษาท่ีมีปญหาการลงทะเบียนเรียนวิชาการอยางมากทําใหสําเร็จ

การศึกษาลาชากวากําหนด 

3) นักศึกษาท่ีมีโรคประจําตัวท่ีไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได 

4) อ่ืน ๆ ตามท่ีสาขาวิชาใหความเห็น 

ใหนักศึกษาเขียนใบคํารองท่ัวไป (FM: C04-4-04) และยื่นผานศูนยสหกิจศึกษาฯ 

เพ่ือขออนุมัติตอคณบดีสํานักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดเพ่ือขอเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา 

 

3.3 การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน 

3.3.1 การอบรมสัมมนานักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน  

ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะจัดใหมีการอบรมสัมมนานักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาอยางตอเนื่องลวงหนา 1 ภาคการศึกษา ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไดดังนี้ 

 

 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

  204490 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  205391 เทคโนโลยีการจัดการ (เฉพาะรหัส B47-B52) 

  215391 เทคโนโลยีการจัดการ (เฉพาะรหัส B53 ข้ึนไป) 

 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

  302490  เทคโนโลยีการผลิตพืช 



 10 

  303490  เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

  305490  เทคโนโลยอีาหาร (เฉพาะรหัส B45-B49) 

  315490 เทคโนโลยีอาหาร (เฉพาะรหัส B50 ข้ึนไป) 

 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

  421490  วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

  422490 วิศวกรรมขนสง 

  423490  วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  424490  วิศวกรรมเคมี 

  425490  วิศวกรรมเครื่องกล 

  426490  วิศวกรรมเซรามิก 

  427490  วิศวกรรมโทรคมนาคม 

  428490  วิศวกรรมพอลิเมอร 

  429490 วิศวกรรมไฟฟา 

  430490  วิศวกรรมโยธา 

  431490  วิศวกรรมโลหการ 

  432490 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  433490  วิศวกรรมอุตสาหการ 

  434490  เทคโนโลยีธรณี 

  435490  วิศวกรรมการผลิต 

  436490 วิศวกรรมยานยนต 

  437490 วิศวกรรมอากาศยาน 

 สํานักวิชาแพทยศาสตร  

  617490  อนามัยสิ่งแวดลอม 

  618490  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

114490 วิทยาศาสตรการกีฬา 

 

การจัดอบรมสัมมนานักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจ

ศึกษา มีเนื้อหาในการอบรมดังนี้ 

1) การเลือกงานและสถานประกอบการ 

2) การเขียนใบสมัครงาน     

3) การเขียนประวัติสวนตัว 

4) การเตรียมตัวสัมภาษณ 
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5) การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ   

6) การพัฒนาบุคลิกภาพ 

7) การเขียนรายงานและนําเสนอโครงการ/ผลงาน 

8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

9) 5 ส 

10) การบริหารงานคุณภาพ 

11) วัฒนธรรมองคกร 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจ

ศึกษา เวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี  

 

3.4 การลงทะเบียนลวงหนา (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษา 

                   นักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองลงทะเบียนลวงหนา (Pre-register) กอน

สิ้นภาคการศึกษาตามปฏิทินสหกิจศึกษาประจําภาคการศึกษานั้น ๆ โดยลงทะเบียนผานระบบการ

ลงทะเบียนในเว็บไซตของศูนยบริการการศึกษาพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน ซ่ึงการลงทะเบียน

ภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาเปนการลงทะเบียนลาชานักศึกษาตองถูกปรับตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยเชนเดียวกับการลงทะเบียนปกติในรายวิชาอ่ืน ๆ  

 

3.5 การสมัครงานสหกิจศึกษา 

นักศึกษาสามารถสมัครงานท่ีไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ ซ่ึงไดติดประกาศให

นักศึกษาทราบผานเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษา http://web.sut.ac.th/coop ในการสมัครงานท่ี

นักศึกษาจะไดรับการปฏิบัติเสมือนการสมัครเขาทํางานจริงกับสถานประกอบการนั้น ๆ โดยมีข้ันตอน

ดังนี้ 

1) นักศึกษาสามารถสมัครงานไดตามความสนใจครั้ง ๆ ละ 1 แหง โดยเลือกสถาน

ประกอบการจากประกาศของศูนยสหกิจศึกษาฯ หากนักศึกษาไมไดรับการคัดเลือก สามารถสมัครงาน

ใหมจนกวาจะไดรับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ 

2) สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากใบสมัครอยาง

เดียวหรืออาจจะสัมภาษณนักศึกษาดวย ซ่ึงเม่ือนักศึกษาสงใบสมัครแลวควรตรวจสอบการประกาศเรียก

สัมภาษณงานจากสถานประกอบการเปนระยะ ๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะสงผลการคัดเลือก

นักศึกษาใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ทราบ โดยระบุลําดับนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือก 

การเลือกสมัครงานนักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการและลักษณะงานท่ีตรงกับความ

สนใจของนักศึกษาเปนหลัก ไมควรคํานึงถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีสถานประกอบการเสนอให

เทานั้น นักศึกษาควรเลือกสมัครงานตามท่ีตนเองสนใจและมีความถนัด กอนตัดสินใจสมัครงานนักศึกษา
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สามารถขอคําปรึกษาแนะนําจากเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา เพ่ือขอขอมูลโดยละเอียดของตําแหนงงานและ

สถานประกอบการเพ่ิมเติม 

 

3.6 การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา  

เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาจะนําผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการมาประกาศผล

การคัดเลือกใหนักศึกษาทราบ ในกรณีท่ีนักศึกษาไมไดรับการคัดเลือกใหรีบติดตอศูนยสหกิจศึกษาฯ 

โดยดวนเพ่ือสมัครงานในสถานประกอบการใหมโดยเร็วท่ีสุด ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะประกาศผลการ

คัดเลือกนักศึกษาผานทางเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตามวันท่ีกําหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา 

ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกแลวถือวานักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการนั้น จะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไมไดโดยเด็ดขาด หากนักศึกษามีปญหาเรื่องการวาง

แผนการเรียนอาจทําใหไมสามารถไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาถัดไปไดตามกําหนด ควรเขารับ

คําปรึกษาจากเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาเพ่ือขอคําแนะนําตอไป 

 

3.7 คาตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ 

ตามปกติสถานประกอบการจะจายคาตอบแทนใหแกนักศึกษาในอัตราท่ีสถานประกอบการ

กําหนด ในกรณีท่ีสถานประกอบการเสนองานใหแกนักศึกษาโดยมีคาตอบแทนต่ํานั้น ศูนยสหกิจศึกษาฯ 

จะรับงานนั้นใหแกนักศึกษาไดหรือไม มีเง่ือนไขดังนี้ 

1) ยอมรับงานใหแกนักศึกษาโดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

-เปนงานท่ีมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

-เปนงานท่ีไมมีคาตอบแทนแตมีสวัสดิการอ่ืนใหแกนักศึกษา เชน ท่ีพัก อาหาร รถ

รับสง หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีทําใหนักศึกษาประหยัดคาใชจายในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2) เปนไปตามความตองการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เชน สถานประกอบการ

ตั้งอยูในภูมิลําเนาของนักศึกษาหรือนักศึกษาสนใจลักษณะงานท่ีสถานประกอบการเสนอ 

3) สาขาวิชาใหการรับรอง 

กรณีท่ีสถานประกอบการจัดท่ีพักใหนักศึกษาถือวาเปนสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษาไม

สะดวกในเรื่องท่ีพักท่ีสถานประกอบการจัดให นักศึกษาอาจหาท่ีพักเองไดแตจะนํามาเปนขออางในการ

ไมไปปฏิบัติงานหรืองดการปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนสถานท่ีไมได ในกรณีท่ีสถานประกอบการไมจัดท่ีพักให 

ขอใหนักศึกษาประสานกับฝายบุคคลของสถานประกอบการใหชวยจัดหาหรือแนะนําท่ีพักท่ีปลอดภัย

และเหมาะสมใหแกนักศึกษา เชน พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักในบริเวณท่ีพนักงาน

พักอยู หรือมีรถของสถานประกอบการรับสงโดยสะดวก เปนตน 

 

3.8 การเตรียมตัวและการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
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กอนไปปฏิบัติงาน นักศึกษาท่ีมีสัมภาระสวนตัวในหอพักสุรนิเวศ จะตองดูประกาศของ

สํานักงานหอพักเพ่ือจัดเก็บสัมภาระสวนตัวตามท่ีสํานักงานหอพักกําหนดใหเรียบรอย นักศึกษาท่ี

ประสงคจะพักหอพักในระหวางการปฏิบัติงาน ใหนักศึกษาจองหอพักในเวลาท่ีสํานักงานหอพักกําหนด 

นักศึกษาท่ีจะพักหอพักในภาคการศึกษาหลังปฏิบัติงาน ขอใหติดตอจองหอพักกอนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาใหเรียบรอย 

นักศึกษาตองเดินทางถึงสถานประกอบการในวันท่ีกําหนด ท้ังนี้ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะ

ประสานงานใหสถานประกอบการทราบลวงหนาและนักศึกษาควรติดตอบุคคลท่ีสถานประกอบการ

มอบหมายใหประสานงานลวงหนา เพ่ือขอทราบวันเวลาและสถานท่ีท่ีชัดเจนในการรายงานตัว หาก

นักศึกษาเกิดเหตุขัดของในระหวางเดินทางทําใหไมสามารถเดินทางไปถึงตามเวลากําหนด โปรดติดตอ

สถานประกอบการทางโทรศัพทโดยดวนท่ีสุด และขอไดโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถาน

ประกอบการในวันหยุด เพราะจะไมสะดวกในการติดตอและหาท่ีพัก ท้ังนี้นักศึกษาควรเขาท่ีพักให

เรียบรอยกอนวันแรกของการปฏิบัติงาน 

ในระหวางท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ หากมีความจําเปนตองเดินทาง

กลับมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตอประสานงานกับอาจารยหรือคนควาเพ่ิมเติม หรือใชหองปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัย หรือรวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ นักศึกษาสามารถติดตอขอเขาพักท่ี

หอพักได โดยตองชําระคาบริการในอัตรา 30 บาท/คน/คืน (อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับ

ประกาศของมหาวิทยาลัย) ชวงเวลาท่ีจะขอใชบริการหอพักสุรนิเวศ เชน การจองหอง การขอเขาหอพัก

ระหวางปฏิบัติงาน ไดในวันทําการระหวางเวลา 08.30-16.30 น. เวนวันหยุดราชการ หากนักศึกษา

ติดตอเขาหอพักนอกเวลาทําการดังกลาว จะไมสามารถเขาพักได โดยหมายเลขโทรศัพทติดตอ

ประสานงานงานหอพัก มทส. โทร. 0-4422-5126 

ในระหวางนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานท่ีปรึกษา 

(Job Supervisor) หรือพ่ีเลี้ยงคอยใหการดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงาน 

เชื่อฟง และใหความเคารพพนักงานท่ีปรึกษา เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในระหวางการปฏิบัติงาน 

 

3.9 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1) นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเปนลูกจาง

ชั่วคราวของสถานประกอบการในตําแหนงท่ีสาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

นักศึกษา อาทิเชน ผูชวยวิศวกร ผูชวยนักวิชาการเกษตร ผูชวยปฏิบัติงานสารสนเทศ หรืออ่ืน ๆ เปนตน 

2) ภาระงานและคุณภาพงานตองมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถของนักศึกษา

สหกิจศึกษาและตรงกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผานความเห็นชอบจากประธานคณาจารยนิเทศ 

3) ระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบการ

บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ 
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4) นักศึกษาสหกิจศึกษาตองไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสมยกเวน

ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

 

3.10 กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหการประสานงานระหวางนักศึกษาและเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย นักศึกษาจะตองจัดสงเอกสารท่ีจําเปนใหกับศูนยสหกิจศึกษาฯ ผานทางเว็บไซตหรือทาง

โทรสารหรือทางไปรษณียแลวแตความสะดวกของนักศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

3.10.1 ในระหวางสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาจะตองสงแบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงท่ีพักระหวางการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-05) และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน และพนักงานท่ี

ปรึกษา (FM: CO4-2-06) โดยระบุสถานท่ีปฏิบัติงาน ไดแก ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู ชื่อพนักงานท่ี

ปรึกษาและตําแหนง ตําแหนงหนาท่ีท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท และโทรสารท่ีจะ

ติดตอกับนักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา 

3.10.2 ในระหวางสัปดาหท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาจะตองสงแบบแจงแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-07) 

เพ่ือแจงแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) มายังศูนยสหกิจศึกษาฯ 

3.10.3 ในระหวางสัปดาหท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาจะตองจัดสงแบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08) 

เพ่ือใหคณาจารยนิเทศไดตรวจสอบและใหคําแนะนํา นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานไดทันทีหาก

คณาจารยนิเทศไมไดแจงแกไขหัวขอ หรือเคาโครงรางรายงาน ท้ังนี้คณาจารยนิเทศอาจจะใหคําแนะนํา

เพ่ิมเติมระหวางการไปนิเทศงานก็ได ในกรณีท่ีพนักงานท่ีปรึกษาไมมีเวลาเขียนขอมูลในแบบฟอรมตาง 

ๆ ใหนักศึกษา อาจแกปญหาโดยการสอบถามขอมูลดวยวาจาแลวเปนผูเขียนขอมูลดวยตนเอง จากนั้น

นําไปใหพนักงานท่ีปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ หากมีเหตุขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถ

จัดสงเอกสารไดตามกําหนด จะตองแจงใหเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาทราบทันที 

นอกจากนี้ นักศึกษาควรติดตอขอแผนท่ีจากสถานประกอบการในกรณีท่ีเปนคน

ละฉบับกับแผนท่ีท่ีไดรับจากศูนยสหกิจศึกษาฯ หากสถานประกอบการไมมีแผนท่ีใหนักศึกษาควรวาด

แผนท่ีข้ึนใหม โดยระบุเสนทางและสถานท่ีสําคัญท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงาย แลวจัดสงใหศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการเดินทางไปนิเทศงานของคณาจารยและจัดเก็บไวในฐานขอมูลสหกิจ

ศึกษาเพ่ือใชประโยชนตอไป 

3.10.4 ในระหวางปฏิบัติงาน 

นักศึกษาควรจดบันทึกการทํางานประจําวัน และสรุปการทํางานประจําสัปดาห 

เพ่ือรายงานการปฏิบัติงานใหพนักงานท่ีปรึกษาทราบ และเพ่ือใชประกอบการเขียนรายงานวิชาการของ

นักศึกษา นักศึกษาควรตั้งใจทํางาน มีความขยันอดทน เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ หากนักศึกษาไมเขาใจ
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งานท่ีไดรับมอบหมายควรซักถามขอคําแนะนําจากพนักงานท่ีปรึกษาและควรรายงานผลการปฏิบัติงาน

ใหพนักงานท่ีปรึกษาทราบ 

3.10.5 การสงรายงานทางวิชาการสหกิจศึกษา 

นักศึกษาตองสงรางรายงานวิชาการท่ีจัดพิมพเสร็จสิ้นสมบูรณใหแกพนักงานท่ี

ปรึกษาอยางนอย 4 สัปดาห กอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะตองแกไขตามท่ีพนักงานท่ีปรึกษา

แนะนํา แลวจัดสงรายงานฉบับสมบูรณใหเสร็จเรียบรอยกอนกลับมหาวิทยาลัย 

 

3.11 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา โดยอาจมี

เจาหนาท่ีสหกิจศึกษารวมเดินทางไปนิเทศงานดวยอยางนอย 1 ครั้ง ระหวางท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

3.11.1 วัตถุประสงคของการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

1) เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักศึกษาท่ีกําลังปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ ซ่ึงนักศึกษาจะตองอยูหางไกลครอบครัว เพ่ือน และคณาจารย 

2) เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของสหกิจศึกษา 

3) เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวาง

การปฏิบัติงาน ท้ังปญหาดานวิชาการและปญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทํางานจริง 

4) เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับพนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

แนวคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความกาวหนาทาง

วิชาการซ่ึงกันและกัน  

5) เ พ่ือประเมินผลการดําเนินงานและรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย 

3.11.2 ข้ันตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 

1) เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาจะประสานงานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชา 

เพ่ือกําหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาท้ังภาคการศึกษา โดยคณาจารยในสาขาวิชาจะรวมกันวาง

แผนการนิเทศงานสหกิจศึกษากับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา ซ่ึงจะทําการนิเทศระหวางสัปดาหท่ี 5-12 ของ

การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนท่ีไปปฏิบัติงานจะตองไดรับการนิเทศงานจากคณาจารย

นิเทศอยางนอย 1 ครั้งในระหวางท่ีปฏิบัติงาน ท้ังนี้ กําหนดใหมีการนิเทศสถานประกอบการ 2 แหงตอ

หนึ่งวัน เวนแตสถานประกอบการอยูใกลกันมากอาจใหนิเทศมากกวา 2 แหง หรือในกรณีท่ีสถาน

ประกอบการท่ีอยูไกลจากจังหวัดนครราชสีมาใชเวลาเดินทางไปกลับมากกวา 6 ชั่วโมง หรือคงเหลือ

สถานประกอบการเพียงแหงเดียวท่ียังไมไดรับการนิเทศ คณาจารยนิเทศสามารถนิเทศเพียงสถาน

ประกอบการเดียวได 
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2) เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือนัดหมายวันและ

เวลาท่ีคณาจารยนิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

3) เจาหนาท่ีสหกิจศึกษารวบรวมแฟมประวัตินักศึกษาพรอมรายละเอียดสถาน

ประกอบการสงมอบใหคณาจารยนิเทศกอนวันเดินทาง 7 วันทําการ ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงวันนิเทศ

จากแผนท่ีกําหนดไว 

4) คณาจารยนิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย โดยมีหัวขอการ

นิเทศงานคือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานท่ีสถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนักศึกษา ใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนท้ังดานวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา หากคณาจารยนิเทศพบวาสถาน

ประกอบการยังไมเขาใจในหลักการสหกิจศึกษา ขอไดโปรดกรุณาชี้แจงใหสถานประกอบการเขาใจ และ

แจงปญหานี้ใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ทราบดวย 

5) นักศึกษาควรทราบกําหนดการไปนิเทศของคณาจารยเพ่ือรอพบคณาจารย

นิเทศจากเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาฯ หากนักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานท่ีทํางานในวัน

ดังกลาว หรือมีเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินหรืออ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถมาปฏิบัติงานไดใหนักศึกษาติดตอศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ หรือคณาจารยนิเทศโดยดวนเพ่ือเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม 

6) ในการนิเทศงาน คณาจารยจะพบกับนักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา โดยมี

การประชุมเพ่ือพุดคุยกับแตละฝายโดยลําพังกอนแลวจึงประชุมพรอมกันอีกครั้งเพ่ือรวมกันแกไขปญหา

ท่ีเกิดข้ึน การนิเทศงานสหกิจศึกษาควรใชเวลาไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงสําหรับการนิเทศงานแตละครั้ง 

ในระหวางการนิเทศงาน ถามีโอกาสทางศูนยสหกิจศึกษาฯ อาจดําเนินการ

ประสานใหคณาจารยไดพบกับผูบริหารของสถานประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยก็ได 

7) เม่ือเสร็จสิ้นการนิเทศงาน คณาจารยนิเทศจะประเมินผลการนิเทศงาน โดย

การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและนักศึกษา ตามแบบประเมินผลและสงคืนศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ ท้ังนี้ คะแนนผลการประเมินของนักศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลของ

นักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาดวย 

 

3.12 กิจกรรมภายหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย

เพ่ือเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการตามปฏิทินของศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดดังนี้ 

1) นักศึกษาเขารับการสัมภาษณกับประธานคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา เพ่ือ

สอบถามปญหา ใหคําปรึกษาหารือ ขอเสนอแนะและแนวคิดท่ีถูกตองในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

พรอมท้ังสงรายงานทางวิชาการใหแกคณาจารยนิเทศทําการพิจารณาและนักศึกษาตองแกไขรายงานให

สมบูรณตามระยะเวลาท่ีสาขาวิชากําหนด  
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2) รวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การนําเสนอและถายทอดประสบการณ ซ่ึงเปนสาระสําคัญของสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาฯ จึงจัดให

นักศึกษาท่ีกลับจากสถานประกอบการรวมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน

ระหวางนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา 

 

3.13 การประเมินผล 

3.13.1 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1) ในการศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาด

กิจกรรมใดนักศึกษาตองชดเชยหัวขอหรือกิจกรรมนั้นใหเรียบรอยกอนวันสุดทายของการสอบประจํา

ภาคการศึกษา  

2) นักศึกษาจะสอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเม่ือมีคะแนนรวมไมนอยกวา

รอยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด ซ่ึงประกอบดวยคะแนนท่ีคิดจากเวลาเขาเรียน คะแนนจดหมายสมัคร

งาน และคะแนนสอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาโดยใหระดับคะแนนตัวอักษรระบบ S 

(Satisfactory-ผาน) และ U (Unsatisfactory-ไมผาน) 

3.13.2 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานท่ี

ปรึกษา ท้ังนี้การประเมินในสวนนี้ตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ดังนั้นในสัปดาหสุดทายของการ

ปฏิบัติงานพนักงานท่ีปรึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (FM: CO4-2-09) และรายงาน

วิชาการ (FM: CO4-2-09) ตามแบบฟอรมท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนด และใหนักศึกษานํากลับมายื่น

ตอศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันที ในวันท่ีเดินทางกลับสูมหาวิทยาลัย 

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารยนิเทศ และผลการประเมินรายงาน

การปฏิบัติงานจากคณาจารยนิ เทศ โดยประธานคณาจารยนิ เทศของแตละสาขาวิชาจะเปนผู

ประสานงานสงรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหกับคณาจารยนิเทศในสาขาวิชา เพ่ือใหคําแนะนํา

แกนักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแกไขใหไดฉบับท่ีสมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการและรวบรวมผล

การประเมินแจงใหกับศูนยสหกิจศึกษาฯ 

3) ผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก

สถานประกอบการ หากนักศึกษาสหกิจศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดจะตองยื่นคํารองขอลา

กิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมใหครบถวน นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรมและไมยื่นคํารอง

ขอลากิจกรรมจะถูกรายงานใหประธานคณาจารยนิเทศทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินผล

รายวิชา 

ประธานคณาจารยนิเทศและคณาจารยนิเทศของแตละสาขาวิชาจะรวมกัน

พิจารณาใหระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U แกนักศึกษา และนําเสนอผานหัวหนาสาขาวิชาเพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เชนเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอ่ืน ๆ กอนท่ีจะ
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รวบรวมผลการประเมินแจงใหศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีท่ีนักศึกษาไดระดับ

คะแนนตัวอักษร U ตองเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหม หรือขออนุมัติเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาทดแทนสห

กิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด ท้ังนี้อาจจะมีผลทําใหสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด 
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4 

ขอแนะนําและแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

4.1 ขอแนะนําในการติดตอเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

เพ่ือใหการเตรียมการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย และเพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ คณะกรรมการ

ประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ และสาขาวิชาไดกําหนดระเบียบการท่ีเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมสหกิจ

ศึกษาไว ดังนี้ 

4.1.1 การเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและการอบรมหลักสูตรภาคบังคับกอนการ

ปฏิบัติงาน 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจ

ศึกษา เวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี นักศึกษาทุกคนตอง

เขาเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามท่ีศูนยสหกิจศึกาฯ กําหนด หากเขา

รวมกิจกรรมใดไมไดตองลาลวงหนาและศึกษาวิดีทัศนเปนการชดเชยภายหลัง ถานักศึกษาเขาอบรมไม

ครบถวนจะถูกตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานทันที ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะประกาศชื่อผูมีสิทธิ์ไปปฏิบัติงาน

อยางชา 1 สัปดาหกอนปดภาคการศึกษา 

4.1.2 การยกเลิก การลาออก และการขอเล่ือนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1) กอนประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาท่ีแจงความประสงคไปปฏิบัติงานแลว

ประสงคจะแจงขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทําไดเม่ือมีเหตุผลความจําเปนอยาง

ยิ่ง โดยยื่นคํารองและไดรับการอนุมัติจากคณบดีกอนท่ีจะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2) เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการจะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนในกรณีท่ีเจ็บปวย โดยจะตองมี

ใบรับรองแพทยประกอบการพิจารณาและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

3) นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแลวจะขอลาออกหรือ

เลื่อนเวลาการไปปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุฉุกเฉินซ่ึง

มีความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากประธานคณาจารยนิเทศรวมกับ

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ 

4.1.3 การขอเปล่ียนจากหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษามาเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษา 

นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงมาเรียนใน

หลักสูตรสหกิจศึกษาได โดยยื่นคํารองตอคณบดีสํานักวิชาท่ีตนสังกัดภายในสัปดาหท่ี 1 ของภาค

การศึกษากอนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา แตนักศึกษาจะตองผานการการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ

ศึกษา ซ่ึงศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเปดรายวิชานี้ใหนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
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4.1.4 การย่ืนคํารองตาง ๆ  

คํารองท่ีไดรับอนุมัติแลวจะมีผลในวันท่ีท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ รับเรื่องไมใชวันท่ี

นักศึกษาเขียนคํารอง 

4.1.5 การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

1) การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

2) กรณีนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา จะ

ถือเอาวันท่ีนักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยนักศึกษาไดรับการประเมินผลผานเปนวันท่ีนักศึกษา

สําเร็จการศึกษา 

 

4.2 แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.2.1 การเขาออกงานของนักศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตาม

ชวงเวลาท่ีสถานประกอบการกําหนด โดยเวลาการเขาออกงานจะตองเปนไปตามระเบียบการ

บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัด 

4.2.2 การแตงกายของนักศึกษา ในระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองแตงชุดนักศึกษา 

หรือชุดอ่ืนท่ีสถานประกอบการกําหนด 

4.2.3 การลางานของนักศึกษา มีแนวการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การลางานของนักศึกษาจะตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของสถาน

ประกอบการทุกประการอยางเครงครัด กอนลางานนักศึกษาควรไดรับการอนุญาตจากพนักงานท่ี

ปรึกษากอน ยกเวนมีเหตุจําเปนเรงดวนนักศึกษาจะตองแจงใหพนักงานท่ีปรึกษาทราบในภายหลังทันที 

ท่ีสามารถติดตอพนักงานท่ีปรึกษาได 

2) การลาเพ่ือเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจง

รายละเอียดอยางเปนทางการไปยังสถานประกอบการท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานหรือแจงขอตัวนักศึกษา

มารวมกิจกรรมเปนรายบุคคลเทานั้น 

ท้ังนี้ นักศึกษาจะตองทํางานชดเชยตามระยะเวลาในการลา ซ่ึงยืดหยุนไดตามดุลย

พินิจของสถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษามีระยะเวลารวมในการปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห 

แตหากเกินวันสุดทายของการปฏิบัติงานในแตละภาคการศึกษา สถานประกอบการจะตองแจงใหศูนย

สหกิจศึกษาฯ ทราบกอนวันสุดทายของการปฏิบัติงาน 

4.2.4 การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนส้ินสุดการปฏิบัติงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจาก

สถานประกอบการกอนท่ีจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้ 

1) นักศึกษาสหกิจศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดท่ีสามารถพิสูจนไดและ

กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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2) สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน 

โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร 

3) นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสมท่ีอาจจะ

กอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

4) มีเหตุจําเปนทางดานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณาจารยนิเทศรวมกับผูอํานวยการศูนยสห

กิจศึกษาฯ เห็นชอบใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

4.3 การใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ  

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดแบงงานตามภารกิจสําคัญออกเปน 4 ฝาย เพ่ือประสานงานและ

อํานวยความสะดวกแกทุกภาคีท่ีเก่ียวของใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.3.1 ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี้ 

1) งานประชาสัมพันธสหกิจศึกษา เชน การจัดทําคูมือ แผนพับ โปสเตอร จดหมาย

ขาวสหกิจศึกษา จัดสง ส.ค.ส. และของท่ีระลึกประจําป และงานการจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) 

2) งานจัดหางานและพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ

ของนักศึกษา เชน การจัดหางานและการติดตามงานจากสถานประกอบการ การติดตามผลการคัดเลือก

จากสถานประกอบการ การพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการใหม 

3) งานจัดคู (Matching) ระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการภายใตการกํากับ

ดูแลของสาขาวิชา 

4) งานพิจารณาคํารองและใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสถานประกอบการแก

นักศึกษา และการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากสถานประกอบการในกรณีตาง ๆ 

5) งานพัฒนาความรวมมือทางสหกิจศึกษา รวมกับสาขาวิชาในการสรางความรู

ความเขาใจการดําเนินงานสหกิจศึกษาแกภาคีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

สถานประกอบการ และกลุมองคกรวิชาการวิชาชีพตาง ๆ 

6) งานพัฒนาเครือขายบัณฑิต มทส. ดวยการจัดทําฐานขอมูลบัณฑิตเพ่ือการจัดหา

งานท่ีมีคุณภาพแกนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือจากศิษยเกา 

7) งานพัฒนาเครือขายทางสหกิจศึกษา โดยใหบริการการศึกษาดูงานทางสหกิจ

ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษา 

8) งานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยการสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาและสถาน

ประกอบการในตางประเทศเพ่ือจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

4.3.2 ฝายพัฒนาอาชีพ มีภารกิจดังนี้ 

1) งานเตรียมความพรอมนักศึกษา เชน การประสานงานรายวิชาเตรียมสหกิจ

ศึกษา การปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 
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2) งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน พัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบ EQ การ

พัฒนาสื่อการสอนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3) งานเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เชน การเขียนจดหมาย

สมัครงานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ความรูทางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีตางชาติ ทักษะการดํารงชีวิตในตางประเทศ เปนตน 

4) งานใหคําปรึกษา แกไขปญหา และติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา เชน งานคลินิกอาชีพ การแกไขปญหานักศึกษาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

และการจัดกิจกรรมรายงานความกาวหนาในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5) งานกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ เชน การจัดกิจกรรมสัมภาษณและ

สัมมนาสหกิจศึกษา และการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

6) งานพัฒนาอาชีพบัณฑิตท่ีตอเนื่องจากสหกิจศึกษา เชน การวิเคราะหสภาพการ

จางงาน การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และการติดตามการจางงานบัณฑิต มทส. 

4.3.3 ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี้ 

1) งานฐานขอมูลสหกิจศึกษา เชน ฐานขอมูลนักศึกษา สถานประกอบการ และ

ฐานขอมูลสําหรับคณาจารยนิเทศ เปนตน 

2) งานสหกิจศึกษาออนไลน เชน การประกาศงานสหกิจศึกษา การประกาศผลการ

คัดเลือกจากสถานประกอบการ การจัดสงเอกสารออนไลน แผนการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการ

ประเมินผล เปนตน 

3) งานเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ เชน การประชาสัมพันธสหกิจศึกษา กระดาน

ขาวสหกิจศึกษา ศูนยประกาศงานบัณฑิต (Job Center) การใหบริการแบบฟอรม และแบบสอบถาม

ออนไลน เปนตน  

4.3.4 ฝายบริหารงานท่ัวไป มีภารกิจดังนี้ 

1) งานจัดระบบเอกสารสํานักงาน เชน การจัดเตรียมเอกสารสําหรับนักศึกษา 

คณาจารย และสถานประกอบการ 

2) งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษา เชน การสํารวจและประมาณการจํานวน

นักศึกษา การรับและลงทะเบียนคํารองนักศึกษา และงานใบรับรองและสัมฤทธิบัตร 

3) งานประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษา เชน การนัดหมายและอํานวยความ

สะดวกในการเดินทางและการขออนุมัติการเดินทางใหคณาจารยนิเทศ 

4) งานสํานักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน งานสารบรรณ งานพัสดุ 

งานวางแผนและงบประมาณ งานเลขานุการคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ  

 

นักศึกษาสามารถศึกษาหรือหาขอมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี 
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 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.

มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท 0-4422-3046-8, 0-4422-3051-2 โทรสาร 0-

4422-3045, 0-4422-3053 E-mail: coop@sut.ac.th http://coop.sut.ac.th/  

-ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา   โทรศัพท 0-4422-3051 โทรสาร 0-4422-3053 

-ฝายพัฒนาอาชีพ    โทรศัพท 0-4422-3047 โทรสาร 0-4422-3053 

-ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา   โทรศัพท 0-4422-3098 โทรสาร 0-4422-3045 

-ฝายบริหารงานท่ัวไป 

--งานนิเทศงานสหกิจศึกษา  โทรศัพท 0-4422-3048 โทรสาร 0-4422-3045 

--งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษา โทรศัพท 0-4422-3055 โทรสาร 0-4422-3045 

 

4.4 การขอใชบริการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทส. 

กรณีท่ีสถานประกอบการตองการใหนักศึกษาสหกิจศึกษามาใชบริการของศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นสามารถกระทําได โดยมี

ข้ันตอนและเง่ือนไข ดังนี้ 

1) ขอใหสถานประกอบการทําหนังสือถึงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ระบุประเภทของการขอใชบริการ ชวงระยะเวลาท่ีประสงคจะขอใชบริการ ท้ังนี้สามารถประสานงาน

ทางโทรศัพทกับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาในฝายบริหารงานท่ัวไป โทรศัพท 0-4422-3048 และ 0-4422-

3055 โดยไมจําเปนตองเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัย 

2) เม่ือศูนยสหกิจศึกษาฯ ประสานงานกับศูนยเครื่องมือฯ และคณาจารยนิเทศจนไดรับ

การอนุมัติแลว (ไมเกิน 3 วันทําการ) ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะแจงใหสถานประกอบการทราบ เพ่ือให

นักศึกษาประสานงานกับเจาหนาท่ีของศูนยเครื่องมือฯ ท่ีไดรับมอบหมายโดยตรงตอไป 

3) สถานประกอบการจะตองจายคาบริการตามอัตราท่ีศูนยเครื่องมือฯ กําหนด 

4) การขอใชบริการศูนยเครื่องมือฯ จะตองไมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนและการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย 

5) ในกรณีท่ีนักศึกษายืมเครื่องมือหรืออุปกรณของศูนยเครื่องมือฯ ไปใช ณ สถาน

ประกอบการ ขอใหนักศึกษาศึกษาการใชงานและสงคืนในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุด

เสียหายหรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจาย

เองหรือชดใชใหเปนประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ คุณภาพอยางเดียวกันหรือสูงกวา หรือชดใชเปนเงิน

ตามราคาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

4.5 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพของนักศึกษา จึงไดจัดทําประกันสุขภาพ

และอุบัติเหตุใหนักศึกษาทุกคนเพ่ือเปนสวัสดิการแกนักศึกษาดังนี้ 
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1) ใหความคุมครองแกนักศึกษาสหกิจศึกษาเม่ือประสบอุบัติเหตุ ถึงแกกรรม หรือสูญเสีย

อวัยวะบางสวนท่ีสําคัญของรางกาย รวมท้ังการทุพพลภาพท้ังหมดอยางถาวร โดยใหความคุมครอง

ตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังในและนอกเวลาทํางาน รวมถึงการถูกฆาตกรรมและลอบทําราย ทุกสถานท่ีท่ัวโลก  

2) อัตราความคุมครองท่ีไดรับจะเปนไปตามบริษัทประกันภัยท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทํา

ประกันไว ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปในแตละปการศึกษา ท้ังนี้ขอทราบอัตราท่ีแนนอนไดจากศูนย

ปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท 0-4422-3600 

 

1. คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ จายตามเปนจริงสูงสุดไมเกิน 3,000 บาท (กรณีผูปวยนอก) 

2. คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (กรณีผูปวยใน) 

 1) คาหองและคาอาหาร สูงสุดไมเกิน 35 วัน ๆ ละ       500  บาท 

คาหอง ICU สูงสุดไมเกิน 7 วัน ๆ ละ  1,000 บาท 

 2) คาบริการของโรงพยาบาล (รวมคาการพยาบาลและบริการ  

คารถพยาบาลไป-กลับ ไมเกิน 2 เท่ียว)   10,000  บาท 

 3) คาแพทยผาตัด (จายตามอัตราคาผาตดั)   16,000  บาท 

 4) คาแพทยเยี่ยมไขในโรงพยาบาล สูงสดุไมเกิน 35 วัน ๆ ละ                 400  บาท  

 5) คาปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางตอครั้ง     2,000  บาท 

 

3. การประกันชีวิตกลุม 

 เสียชีวิตทุกกรณ ีทุกสาเหต ุ   50,000  บาท 

 เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัตเิหตุท่ัวไป   70,000  บาท 

 เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัตเิหตสุาธารณะ   90,000  บาท 

 

หมายเหต ุผลประโยชนขางตนเปนของบริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด คุมครองตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 

30 กันยายน พ.ศ. 2555  

 

4.5.3  การเรียกรองคารักษาพยาบาลคืน 

4.5.3.1 กรณีผูปวยใน 

1) รวบรวมเอกสารการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

-ใบสรุปหนางบคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและสําเนา จํานวน 1 

ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

-ใบเสร็จรับเงินและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

-ใบรับรองแพทย (ระบุวัน เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ และสาเหตุของการ

บาดเจ็บ) และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2) สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา จํานวน 1 ฉบบ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 
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3) ขอแบบฟอรมหนังสือเรียกรองเงินคารักษาในโรงพยาบาลของบริษัท

ผูใหประกันไดท่ีสถานพยาบาล หรือเขาไปดาวนโหลดแบบฟอรมท่ี http://web.sut.ac.th/dsa/ 

activity/images/stories/news/aa.pdf และกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย 

4) นําเอกสารท้ังหมดสงท่ีฝายเวชระเบียน ศูนยปฏิบัติการทางการแพทย

และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงนักศึกษาจะไดรับเงินคืนประมาณ 30 วัน โดยนําสมุด

บัญชีธนาคารปรับเช็คยอดเงิน 

4.5.3.2 กรณีผูปวยนอก 

1) รวบรวมเอกสารการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

-ใบเสร็จรับเงินและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

-ใบรับรองแพทย (ระบุวัน เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ และสาเหตุของการ

บาดเจ็บ) และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2) สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา จํานวน 1 ฉบบ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

3) ขอแบบฟอรมหนังสือเรียกรองเงินคารักษาในโรงพยาบาลของบริษัท

ผูใหประกันไดท่ีสถานพยาบาล หรือเขาไปดาวนโหลดแบบฟอรมท่ี http://web.sut.ac.th/dsa/ 

activity/images/stories/news/aa.pdf และกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย 

4) นําเอกสารท้ังหมดสงท่ีฝายเวชระเบียน ศูนยปฏิบัติการทางการแพทย

และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงนักศึกษาจะไดรับเงินคืนประมาณ 30 วัน โดยนําสมุด

บัญชีธนาคารปรับเช็คยอดเงิน 

 

นักศึกษาสามารถสืบคนรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตของศูนยปฏิบัติการ

ทางการแพทยและสาธารณสุข URL: http://www.medicine.sut.ac.th/medicine หรือ0 โทรศัพท 0-

4422-3600 

เม่ือนักศึกษาเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุเปนเหตุใหพักรักษาตัวมากกวา 1 วัน 

ขอใหแจงใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ทราบทางหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 08-9537-4187 

http://web.sut.ac.th/dsa/%20activity/images/stories/news/aa.pdf
http://web.sut.ac.th/dsa/%20activity/images/stories/news/aa.pdf
http://web.sut.ac.th/dsa/%20activity/images/stories/news/aa.pdf
http://web.sut.ac.th/dsa/%20activity/images/stories/news/aa.pdf
http://www.medicine.sut.ac.th/medicine%20หรือ
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บทท่ี 5 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการจะตองมีการมอบหมายงาน

หรือโครงงานท่ีตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยงานหรือโครงงานนั้นตองมีประโยชนตอสถาน

ประกอบการและสามารถนําไปใชไดจริง และเพ่ือเปนแหลงขอมูลอางอิงสําหรับสถานประกอบการ

นักศึกษาสหกิจศึกษาตองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยรายงานสหกิจศึกษาเปนรายงาน

ทางวิชาการ ท่ีนักศึกษาจะตองเขียนในระหวางการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใตการกํากับ

ดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของ

นักศึกษา และเพ่ือจัดทําขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะตองขอรับ

คําปรึกษาจากพนักงานท่ีปรึกษา เพ่ือกําหนดหัวขอรายงานท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการของ

สถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยางของรายงานสหกิจศึกษา ไดแก ผลงานวิจัยท่ีนักศึกษาปฏิบัติ 

รายงานวิชาการในหัวขอท่ีสนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะหและประเมินผล

ขอมูล เปนตน ท้ังนี้รายงานอาจจัดทําเปนกลุมมากกวา 1 คนก็ไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของงานหรือ

โครงงานและดุลยพินิจของคณาจารยนิเทศ  

ในกรณีท่ีสถานประกอบการไมตองการรายงานในหัวขอขางตน นักศึกษาจะตองพิจารณา

เรื่องท่ีตนสนใจและหยิบยกมาทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาเสียกอน ตัวอยางหัวขอท่ีจะ

ใชเขียนรายงาน ไดแก รายงานวิชาการท่ีนักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

แผนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูท่ีนักศึกษาวางเปาหมายไวจาก

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Learning Objectives) เม่ือกําหนดหัวขอไดแลว ใหนักศึกษาจัดทําโครง

รางของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจงเคาโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08) ท้ังนี้

จะตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานท่ีปรึกษากอน แลวจัดสงกลับใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ภายใน 3 

สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน และใหสถานประกอบการลงนามรับรองในหนังสือยินยอมใหเผยแพร

รายงานไดตามตัวอยางในเว็บไซต URL: http://www................... 

5.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format) 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีดีจะตองมีความถูกตอง ชัดเจน และมีความสมบูรณของ

เนื้อหาท่ีจะนําเสนอ รูปแบบและหัวขอตาง ๆ จะถูกกําหนดไวอยางเปนระบบ ซ่ึงจะตองประกอบดวย  

5.1.1 สวนนํา เปนสวนประกอบกอนท่ีจะเขาถึงเนื้อหาของรายงาน ท้ังนี้เพ่ือทําใหงายตอ

การเขาสูเนื้อหาของรายงาน ประกอบดวย 

-ปกนอก 

-ปกใน 

-จดหมายนําสงรายงาน 

-กิตติกรรมประกาศ 
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-บทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

-สารบัญเรื่อง 

-สารบัญตาราง 

-สารบัญรูปภาพ 

5.1.2 สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของรายงานประกอบดวย 

-บทนํา 

-การทบทวนเอกสาร (ถามี) 

-วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

-งานท่ีปฏิบัติหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

-สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.1.3 สวนประกอบตอนทายเปนสวนเพ่ิมเติม เพ่ือทําใหรายงานมีความสมบูรณ           

ประกอบดวย 

-บรรณานุกรมหรือรายการอางอิง 

-ภาคผนวก (ถามี) 

อยางไรก็ตามในสวนของเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษาอาจจะแตกตางกันไปตาม

ลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตละคนในแตละสถานประกอบการ และเพ่ือใหการเขียนรายงาน

สหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดการจัดทํารูปเลมรายงาน

สหกิจศึกษาดังตอไปนี้  

-จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาวสุภาพโดยอาจจะพิมพ

หนาเดียวหรือสองหนาก็ได ขนาดตัวอักษร 16 Point  

-จัดพิมพในแนวตั้งเปนหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได

ตามความจําเปนของขอมูลท่ีจะตองนําเสนอ 

-การเวนขอบกระดาษกําหนดให ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบลาง 1.0 นิ้ว ขอบซาย 1.2 

นิ้ว (สําหรับการเขาเลมรายงาน) ขอบขวา 1.0 นิ้ว 

 

5.2 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดเนื้อหาในสวนเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา ดังนี้  

5.2.1 บทนํา ประกอบดวย รายละเอียดเก่ียวกับสถานประกอบการและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย เชน 

-ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

-ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ / ผลิตผล หรือการใหบริการหลักขององคกร 

-รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร (ในกรณีท่ีไมเปนความลับ) 

-ตําแหนงและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 



 28 

-พนักงานท่ีปรึกษา และตําแหนงงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

-ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

5.2.2 วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย

ประกอบดวย 

-วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีนักศึกษาหรือพนักงานท่ีปรึกษาไดกําหนดไววา

จะตองใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยอาจจะจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคท่ีสําคัญ

ท่ีสุดไวกอน 

-ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังในสวนตัว

นักศึกษาเองและสวนท่ีสถานประกอบการจะไดรับ 

5.2.3 งานท่ีปฏิบัติหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

 -รายละเอียดงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือ

ข้ันตอนปฏิบัติในโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 -แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางท่ีจําเปนประกอบคําอธิบาย 

 -แสดงการคํานวณหรือท่ีมาของสัญลักษณทางคณิตศาสตรท่ีชัดเจน ถูกตองตาม

หลักวิชาการและงายตอการเขาใจ 

 -หากเปนงานปฏิบัติการในหองปฏิบัติการทดลอง จะตองอธิบายเครื่องมือ

ปฏิบัติการท่ีใชอยางชัดเจน 

5.2.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

 -รวบรวมและแสดงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะห 

 -วิเคราะหและวิจารณขอมูลท่ีไดโดยมีขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหา

หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยเนนในแงการนําไปใชประโยชนไดในอนาคต 

 -เปรียบเทียบผลท่ีไดรับกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการปฏิบัติงานหรือ

ของโครงงานท่ีไดกําหนดไวในขอ 5.2.2 

 เนื้อหาของรายงานอาจมีขอมูลท่ีสถานประกอบการไมตองการเปดเผย ขอให

นักศึกษาไดสงรายงานใหพนักงานท่ีปรึกษาตรวจสอบกอนนํามาเผยแพร 

 

5.3 การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง 

นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงไดจากคูมือการเขียน  

วิ ทยานิพนธ  มหาวิ ทย าลั ย เทคโน โลยี สุ รนา รี  จ าก เว็ บ ไซต ส วนส ง เสริ มวิ ช าการ  มทส . 

URL: http://www.sut.ac.th /das/graduate/pdf/thesis1.pdf 

 

5.4 ตัวอยางการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

http://www/
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เพ่ือการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย ศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ ไดนําเสนอตัวอยางการเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีผานมา เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาและ

ใชเปนแนวทางในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี

เว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 



 46 

6 

ขอแนะนําและแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา 

 

 

6.1 ขอแนะนําจากคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.สราวุฒิ สุจิตจร     

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

 

หลักการและแนวคิดในการนิเทศงานสหกิจศึกษานั้นผมอยากเห็นการมอบหมายงานจริงท่ี

เหมาะสมกับนักศึกษา  อยากเห็นนักศึกษาสามารถใหคําปรึกษา  หรือเสนอประเด็นความรูใหม ๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอสถานประกอบการ กอนไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ผมจะเตรียมขอมูลนักศึกษาท่ีจะไปนิเทศ

งาน  ดูภูมิหลังของนักศึกษา ลักษณะงานท่ีสถานประกอบการเสนอมา ขอมูลพ่ีเลี้ยง บางแหงผมขอเขา

ไปดูกิจการกอนการนิเทศ  และหากพบวานักศึกษาปฏิบัติงานไมมีคุณภาพ ไมสอดคลองกับหลักสูตร ผม

จะถามความเห็นของนักศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสถานประกอบการอยูแลว วาคุณภาพของสถาน

ประกอบการเปนอยางไร พ่ีเลี้ยงเปนอยางไร หากนักศึกษาตอบไปในเชิงลบ ผมจะคุยกับพ่ีเลี้ยงเพ่ือขอ

ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน ถาเปลี่ยนไดก็ใหทํางานท่ีนั่นตอไป ถาเปลี่ยนไมได คงตองหารือกับศูนยสห

กิจสหกิจศึกษาฯ เพ่ือการเปลี่ยนสถานประกอบการอยางเรงดวนถาสามารถทําได  

เม่ือพบวานักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษามีความขัดแยงกัน ผมจะดูตามความเปนจริง  

ความขัดแยงนั้นเกิดข้ึนไดอยางไรดวยเหตุดวยผล กรณีท่ีนักศึกษามีปญหาผมจะคุยกับนักศึกษาถึง

สาเหตุและใหปรับปรุงตัว กรณีท่ีพ่ีเลี้ยงมีปญหาผมจะใหนักศึกษาเขาไปคุยกับพ่ีเลี้ยงกอน หากไม

สามารถแกปญหาได ผมจะเขาดูแลพรอมกับรายงานใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ทราบเปนระยะ ๆ ใน

ขณะเดียวกันเม่ือพบวานักศึกษายังทํางานไมมีประสิทธิภาพ ไมสูงาน ผมจะใหโอกาสนักศึกษาในการ

ปรับปรุงตนเองกอน หากยังไมมีการปรับปรุงและเปนเชนเดิมอีกผมจะแจงใหศูนยสหกิจศึกษาฯรับตัว

นักศึกษากลับ และให U สหกิจศึกษากับนักศึกษาคนนั้น หากจะพูดถึงบทบาทการทําหนาท่ีเปน

คณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา ผมหวังวาจะเห็นกลไกสหกิจศึกษานําไปสูการใหคําปรึกษาใน

ภาคอุตสาหกรรมเชิ งลึก  มีการวิจัย เชิ ง อุตสาหกรรม สามารถใชสหกิจศึกษาแกปญหาให

ภาคอุตสาหกรรมไดในอนาคต 
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รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง     

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 

หลักการและแนวคิดในการนิเทศงานสหกิจศึกษานั้น เขาใจวามีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ 

ตรวจเยี่ยมนักศึกษา พบปะกับสถานประกอบการ เก็บขอมูลมาเพ่ือใชประโยชน การตรวจเยี่ยม

นักศึกษาก็เพ่ือใหกําลังใจกับนักศึกษาและดูแลชีวิตความเปนอยู พรอมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาดวย รับฟงและชวยแกไขปญหาท้ังดานสวนตัวและการทํางานของนักศึกษา การพบปะกับ

สถานประกอบการก็เพ่ือพัฒนาความรวมมือ ทําความเขาใจกับสถานประกอบการในหลักการและหลัก

ปฏิบัติของสหกิจศึกษา สอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนและชวยกันหาทางแกไขปญหา รับฟงขอคิดเห็นจาก

บุคลากรของสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการนิเทศงานสหกิจศึกษาสามารถ

นํามาเปนหัวขอการวิจัย ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร และใชประโยชนอ่ืน ๆ ไดเปน

อยางดี ในการนิเทศงานจําเปนตองคํานึงถึงประโยชนของท้ัง 3 ฝาย คือ นักศึกษา สถาบันการศึกษา 

และสถานประกอบการ   

กอนการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ตองศึกษาท้ังดานสถานประกอบการ  ศึกษาขอมูลตาง 

ๆ ท่ีสําคัญของสถานประกอบการท่ีจะไปนิเทศ  เชน ประเภทของธุรกิจ ลักษณะงานท่ีใหนักศึกษาทํา  

ผลการประเมินคุณภาพของสถานประกอบการท่ีผานมา ประวัติการเปนแหลงปฏิบัติสหกิจศึกษา เปน

ตน และดานนักศึกษา ศึกษาขอมูลสวนตัวตาง ๆ  ประวัติการศึกษาและพฤติกรรมของนักศึกษา แตหาก

ในขณะนิเทศงานพบวานักศึกษาปฏิบัติงานไมมีคุณภาพ ไมสอดคลองกับหลักสูตร ตองดูเปนกรณีไป  

เชนในกรณีท่ีเกิดจากตัวนักศึกษา จะตองพูดคุยกับนักศึกษาถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน หากนักศึกษาขาดทักษะ

ดานวิชาการก็จะแนะนําใหความรูท่ีจะสามารถแกไขปญหาและทําใหงานนั้นมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  หาก

เกิดจากพฤติกรรมสวนตัวก็จะแนะนําตักเตือนและใหโอกาสนักศึกษาไดปรับปรุงตัวใหเหมาะสม ซ่ึงท่ี

ผานมาสวนใหญนักศึกษาก็จะปรับปรุงตัวใหดีข้ึนได และในกรณีท่ีเกิดจากสถานประกอบการ  จะตองมี

การหารือรวมกันท้ังนักศึกษา  สถานประกอบการ และสาขาวิชา เพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป โดย

ประสานขอมูลกับศูนยสหกิจศึกษาฯ 

ในสวนของความขัดแยงระหวางนักศึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาตองสอบถามขอมูลจากท้ัง

นักศึกษาและสถานประกอบการถึงปญหาและสาเหตุของปญหา เพ่ือหาทางแกไขหรืออยางนอยลด

ปญหาใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได สอนใหนักศึกษาใหปฏิบัติตัวใหเหมาะสม มีความอดทน และรูจัก

วิธีการทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ หาทางประนีประนอมกับ

พนักงานท่ีปรึกษาเพ่ือลดหรือระงับขอขัดแยงนั้น ๆ หากไมสําเร็จตองเจรจากับผูบริหารสถาน

ประกอบการเพ่ือหาทางแกไขปญหารวมกัน 
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หากพบวานักศึกษายังทํางานไมมีประสิทธิภาพ ไมสูงาน ตองสอบถามขอมูลกอนวาเกิด

จากอะไร  โดยใชวิธีการพูดคุยเชิงอบรมสั่งสอนในฐานะครูกับลูกศิษย  รวมท้ังการใหกําลังใจ  เสนอแนะ

แนวทางในการแกไขปญหา บางครั้งก็มีการขูเชิงสรางสรรคเพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความจําเปน

และประโยชนของการทํางานหนัก ในบางกรณีหากเห็นวาเปนเพราะงานไมเหมาะสมกับความถนัดของ

นักศึกษา และเห็นวาไมจําเปนท่ีจะตองใหนักศึกษาปฏิบัติงานนั้นตอไป ก็ควรเจรจากับสถาน

ประกอบการเพ่ือเปลี่ยนงานใหใหมท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน ในฐานะท่ีทําหนาท่ีเปนคณาจารยนิเทศงานสหกิจ

ศึกษามานานคิดวาบทบาทหนาท่ีของคณาจารยนิเทศ คือตองเขาใจวางานสหกิจศึกษามีความสําคัญมาก 

งานสหกิจศึกษาไมใชงานรองแตเปนงานหลัก ซ่ึงอาจารยตองมีความเขาใจในหลักการและแนวคิดของ

การทําหนาท่ีคณาจารยนิเทศ  โดยอาจารยตองมีการดูแลและติดตามท้ังตัวของนักศึกษาและสถาน

ประกอบการ  ซ่ึงอาจารย 1 ทานควรไปนิเทศงานในสถานประกอบการเดิมๆ มากกวา 1 ครั้ง  เพ่ือจะ

สรางความสัมพันธท่ีดีและแนนแฟนกับสถานประกอบการนั้น ๆ และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงงานสหกิจ

ศึกษา เชน ใชในการพิจารณาจัดคูนักศึกษา และการเตรียมตัวของนักศึกษา เปนตน 

 

 

 

 

อาจารย ดร.ฉัตรเพชร ยศพล     

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

หลักการและแนวคิดในการนิเทศงานสหกิจศึกษา คือ ตองติดตามนักศึกษาเพ่ือใหปฏิบัติงานนั้น

เกิดประโยชน นักศึกษามีทักษะการทํางานมากข้ึน  และสามารถประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชน

สูงสุด  โดยเนนการทํางานรวมกันของท้ัง 3 ฝายคือ นักศึกษา  สถานประกอบการ  และมหาวิทยาลัย 

(คณาจารย) คณาจารยควรทําหนาท่ีเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย  ชวยประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ  

ใหขอมูลมหาวิทยาลัยแกสถานประกอบการเพ่ือใหรับรูเพ่ิมข้ึน กอนไปนิเทศงานสหกิจศึกษาตองศึกษา

ประเภทของงาน  ศึกษาลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการนั้น  แลวดูวานักศึกษาจะสามารถชวย

อะไรได ท้ังนี้ตองพิจารณาความสามารถและความถนัดของนักศึกษากอน  ท้ังนี้สถานประกอบการตอง

จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูขอมูลของสถานประกอบการ  สําหรับการ

กําหนดโครงงานตองหารือรวมกันระหวางนักศึกษา  สถานประกอบการ และคณาจารย ภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาหนักศึกษาตองรายงานความกาวหนา  หากยังพบปญหาอีกจะพูดคุยกับพนักงานท่ี

ปรึกษาโดยตรงเพ่ือหาทางแกไขตอไป   หากพบวานักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษามีความขัดแยงกัน จะ

สอบถามขอมูลและรับฟงขอมูลจากนักศึกษาเก่ียวกับปญหานั้นวาเก่ียวของกับอะไร เชน เรื่องความ

เปนอยู พฤติกรรมของนักศึกษา ตองกวดขันและสรางจิตสํานึกในการทํางานจริง ในฐานะท่ีเปน
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คณาจารยนิเทศตองเตรียมตัวและเขาใจถึงหนาท่ีของคณาจารยนิเทศ  เนนความเปนไตรภาคี ได

ประโยชนท้ัง 3 ฝาย สถานประกอบการ  นักศึกษา  และสถาบันการศึกษา  คณาจารยตองมีความ

กระตือรือรนในการชวยเหลือสถานประกอบการ  ควรมีเทคนิคการสื่อสารกับสถานประกอบการ  ควร

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  หลักสูตรท่ีเปดสอน  ประโยชนของสหกิจศึกษาเพ่ือสรางโอกาสในการสง

นักศึกษารุนตอ ๆ ไป การพูดคุยกับสถานประกอบการตองกวางไกล  หากสถานประกอบการมีปญหา

อ่ืนๆ ท่ีไมตรงกับสาขาวิชาท่ีดูแล  สามารถแนะนําใหสาขาอ่ืน ๆ ไปดูแลไดและยังเปนการตอยอด

ทางดานงานวิจัยในอนาคตอีกดวย 

 

 

6.2 ขอคิดเห็นจากฝายทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการ 

 

 

 

คุณสุนีย  เจริญพูล 

ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย        

บริษัท เจียไต จํากัด      

 

 ดิฉันคิดวาการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาจะไดเรียนรูในเนื้อหาดานวิชาการภาคทฤษฏี  

เพ่ือใชเปนทุนทางปญญา กอนท่ีจะกาวเขาสูชีวิตการทํางานในอนาคต สวนขอแตกตางกับการทํางาน 

คือ การทํางานเปนการนําความรูท่ีไดรับหรือทุนทางปญญานั้นมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง 

รวมถึงตองมีการปรับตัว การใชชีวิตใหเขากับสังคมในท่ีทํางาน ซ่ึงแตกตางจากท่ีอยูในรั้วมหาวิทยาลัย 

 สําหรับปญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจแบงเปนหลายๆ ดาน เชน  1) ใน

สาขาวิชาท่ีตองใชหองปฏิบัติการประกอบการเรียน ควรมีพ้ืนฐานทางดานปฏิบัติการ และควรมีความรู

ในภาคปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฏีใหมาก  แนวทางแกไขในหลักสูตรการศึกษาควรเนนการฝกทักษะดาน

การใชหองปฏิบัติการใหมากยิ่งข้ึน    2) ควรพัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษใหมากข้ึน ท้ังทักษะการ

พูด อาน เขียน (โดยเฉพาะสาขาดานเกษตร) ดวยปจจุบันภาษาอังกฤษเปนเรื่องสําคัญท่ีควรจะเปน

พ้ืนฐานในทุกสาขาอาชีพ  3) นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการท่ีตาง ๆ หาก

เปนการปฏิบัติงานตางจังหวัด ทางบริษัทจะมีท่ีพักในสถานท่ีทํางานให ซ่ึงมีระบบการรักษาความ

ปลอดภัยท่ีดี แตหากปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล นักศึกษาตองหาท่ีพักเอง จึงอยากให

นักศึกษามีความระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการใชชีวิตใหมากข้ึน ดวยอันตรายอาจเกิดข้ึนไดโดย

ไมคาดคิด 4) บางครั้งนักศึกษาสหกิจศึกษามาจากหลายสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเดียวกัน แตไมสนิทกัน 

แตมาจากสถาบันเดียวกัน บางครั้งมีปญหาการแบงพรรคแบงพวก ซ่ึงสงผลตอการทํางาน ทําใหงาน

ลาชาหรือขลุกขลัก ท้ังนี้นักศึกษาควรตองปรับตัวเขาหากันใหได เพราะในการทํางานจริงปญหาการ



 50 

ปรับตัวเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดเสมอ  5) นักศึกษาขาดความกลาท่ีจะปรึกษาหัวหนางานในเรื่องท่ีไมทราบ 

ทําใหการทํางานเกิดความผิดพลาดได จึงมีแนวทางใหหัวหนางานคอยหม่ันถามอยูเสมอและเปดโอกาส

ใหคุยกัน และนักศึกษาตองมีความกลาท่ีจะเปดเผย ไมควรอายท่ีจะซักถามขอสงสัยได  

 เม่ือนักศึกษามาอยูท่ีสถานประกอบการ เรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการท่ี

นักศึกษาควรทราบและตองปฏิบัติโดยเครงครัด คือ 1) การรักษาระเบียบวินัย และการตรงตอเวลา  

โดยเฉพาะเรื่องเวลาเปนสิ่งสําคัญ ถือเปนประตูบานแรกท่ีนักศึกษาตองปรับตัวเขาสูชีวิตการทํางาน 

ในชวงเวลาท่ีเรียน นักศึกษาอาจจะมีการเขาหองเรียนสาย ไดรับเพียงคําตักเตือนจากอาจารย แตในชีวิต

การทํางานนั้นมีผลกระทบถึงผลการปฏิบัติงานและรายได อีกท้ังไมมีใครคอยเตือนเหมือนตอนเรียนใน

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้นักศึกษาจะตองมีความรับผิดชอบตนเองเปนอยางยิ่ง  2) การลา การลากิจ ถามีเหตุ

อันสมควรสามารถแจงทางหัวหนางานลวงหนา 2-3 วัน เพ่ือทางหัวหนาจะไดปรับเปลี่ยนหาบุคลากรมา

ทดแทนในตําแหนงงานท่ีนักศึกษารับผิดชอบ เพ่ือใหกระบวนการทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง  สวนการ

ลาปวย สามารถลาไดโดยไมตองแจงลวงหนา แตควรตองโทรศัพทมาแจงหัวหนางานเพ่ือทราบในวันท่ี

ลา หรือ ภายใน 1-2 วัน  3) การแตงกาย ควรแตงกายใหเหมาะสมกับสถานท่ีปฏิบัติงาน และถูก

กาลเทศะ เชน ถาปฏิบัติงานในสํานักงาน ใหแตงกายชุดนักศึกษาใหถูกระเบียบตามกฏของมหาวิทยาลัย  

ถาปฏิบัติงานในแปลงผลิต (สําหรับสาขาเก่ียวกับเกษตร) ใหแตงกายเพ่ือความคลองตัว เชน เสื้อ shop 

กางเกงยีนส รองเทาผาใบ เปนตน 

 ในสวนมุมมองของพนักงานท่ัวไปในสถานประกอบการตอนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัทไมได

มองนักศึกษาสหกิจศึกษาวาเปนเพียงแรงงาน หรือเปนภาระท่ีตองรับผิดชอบ พนักงานในบริษัทจะ

ปฏิบัติตอนักศึกษาสหกิจศึกษาเสมือนเปนพนักงานในบริษัท บริษัทจะใหความรูจากประสบการณจริง

ถายทอดใหแกนักศึกษา พรอมใหลงมือปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและความเขาใจมาก

ท่ีสุด รวมถึงการดูแลความเปนอยูของนักศึกษาในชวงท่ีปฏิบัติงานกับบริษัทดวย เพราะในอนาคต

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะเปนพนักงานในบริษัท ในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาเกิดข้ึนในสถาน

ประกอบการ นอกเหนือจากพนักงานท่ีปรึกษาแลวนักศึกษาสามารถปรึกษาฝายบุคคลท่ีปฏิบัติงานหนา

งาน หรือฝายบุคคลสวนกลาง ซ่ึงพรอมท่ีจะใหขอมูล หรือความรู ความเขาใจไดตลอดเวลา รวมถึงการ

ปรึกษาผูประสานงานระหวางหนวยงานนักศึกษา มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีมหาวิทยาลัย บริษัท และนักศึกษาคาดหวังไว  
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คุณสุภา หริรักษาพิทักษ    

Lead HR Specialist 

บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 ดิฉันคิดวาการเรียนในมหาวิทยาลัยเปนการเก็บและสั่งสมความรูอาจไมไดมีการทดลองปฏิบัติ

จริง การทํางานในสถานประกอบการไดนําสิ่งท่ีรูท่ีมีมาใชจริง หรือประยุกตใชในสถานการณจริง โดย

ตองใชทักษะอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ือใหงานนั้นสําเร็จ เชน การทํางานเปนทีม การแกปญหาเฉพาะหนา  การ

ตัดสินใจ การนําเสนอ เปนตน สําหรับปญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับนักศึกษาสหกิจศึกษา เทาท่ีไดพูดคุยกับ

นักศึกษาก็จะมีเรื่องการปรับตัวในระยะแรก ๆ  และปญหาเรื่องการใชภาษาอังกฤษ  

 เม่ือนักศึกษาอยูในสถานประกอบการ เรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการท่ี

นักศึกษาควรทราบ และตองปฏิบัติโดยเครงครัด คือ กฎระเบียบดานความปลอดภัย ซ่ึงนักศึกษาจะ

ไดรับการปฐมนิเทศในวันแรกท่ีมาเริ่มปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา และระเบียบการทํางานของบริษัท ซ่ึง

ดิฉันคิดวาเปนวินัยข้ันพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ ท้ังนี้หากมีขอสงสัยนักศึกษาควรสอบถามผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหดูแลนักศึกษาได สําหรับมุมมองของพนักงานในสถานประกอบการตอนักศึกษาสหกิจศึกษา

นั้นบริษัทมีโครงงานใหนักศึกษาเรียนรู ปฏิบัติ พนักงานจะชอบนักศึกษาสหกิจศึกษา เพราะระยะเวลา

การปฏิบัติงานนานเพียงพอท่ีจะไดเห็นความรู ความสามารถ และทักษะของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษา

อาจจะไดมารวมงานเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว 

 เม่ือนักศึกษามีปญหาเกิดข้ึนในสถานประกอบการ นอกจากพนักงานท่ีปรึกษาแลวนักศึกษา

สามารถปรึกษาพ่ี ๆ คนอ่ืน ๆ  ในแผนก ผูจัดการแผนกท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีฝายทรัพยากร

มนุษยซ่ึงรับผิดชอบงานดานนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมถึงผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยดวยก็ได 

 

 

 

คุณเกียรติศักดิ์  นิยมลาภ   

Learning & Development Specialist  

บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 การเรียนในมหาวิทยาลัยเปนการไดรับความรูตามทฤษฎีท่ีมีความสําคัญและจําเปนเพราะ

ความรูเหลานั้นจะเปนฐานความรูในการปฏิบัติงานในอนาคต แตสิ่งสําคัญคือการรูวิธีการแสวงหาความรู

ท่ีจะนําไปใชคนหาความรูใหม ๆ ในการทํางาน ในสวนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น จะเปน

การเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานจริงท่ีจะตองนําความรูท่ีเรียนมานํามาบูรณาการกับความรูใหม ๆ ใหมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังตองอาศัยทักษะทางสังคม มนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบตอ

งานมากยิ่งข้ึนกวาการเรียนในมหาวิทยาลัย มีเปาหมายตัวชี้วัดอยางชัดเจน 

 ปญหาท่ีมักพบกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ ระเบียบวินัยการแตงกาย การเขาปฏิบัติงานท่ีไม

ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  แนวทางการแกไขคือใชระเบียบวินัยของบริษัท 

เปนกรอบแตท่ีสําคัญคือการสื่อสารทําความเขาใจและทําขอตกลงรวมกันอยางสรางสรรค พรอมท้ัง

ติดตามงานท่ีมอบหมายเปนระยะ และนักศึกษามักขาดความม่ันใจในตนเอง แนวทางการแกไขคือการ

สรางขวัญกําลังใจชื่นชมนักศึกษาบางวาสามารถทําได ซ่ึงปญหานี้พ่ีเลี้ยงจะเปนสวนสําคัญในการสราง

ความม่ันใจ   นอกจากนั้นจะเปนเรื่องของความเชื่อม่ันในตัวเองสูงเกินไปสําหรับในบางคน จนอาจจะไม

รับฟงขอแนะนําจากพ่ีเลี้ยง แนวทางการแกไขคือตองสรางความเขาใจและเขาติดตามการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง 

 กฎระเบียบของนักศึกษาจะใชกฎระเบียบเดียวกับพนักงานคือ 1) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง 

อันชอบของผูบังคับบัญชา 2) พนักงานทุกคนตองแตงกายสุภาพเรียบรอย  3) ไมละท้ิงหนาท่ี ขาดงาน 

หรือหยุดงานโดยไมไดรับอนุญาตและตรงตอเวลา 4) ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสูญหายเก่ียวกับ

ทรัพยสิน ผลิตภัณฑของบริษัท 5) หามพนักงานทุกคนมีการลวงละเมิดทางเพศ  

 ในมุมมองของพนักงานจะชื่นชมและใหเกียรตินักศึกษาเหมือนพนักงานคนหนึ่ง ใหมีสวนรวมใน

การประชุมตลอดจนแสดงความคิดเห็น รวมท้ังนําเสนอแนวความคิดใหม ๆ ได ไววางใจและใสใจในการ

ทํางานของนองนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาจาก มทส. ในสวนของการสรางความ

แตกตางคือสรางใหนักศึกษามีความสูงาน อดทน มีระเบียบวินัย และมีกริยามารยาทท่ีดี ซ่ึงในสวนนี้ 

นักศึกษา มทส. มีความโดนเดนอยูแลว และสงผลใหทางหนวยงานตนสังกัดขอรับนักศึกษาของ มทส. 

เขามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีนักศึกษาประสบปญหาในทุก ๆ ดานสามารถปรึกษา

กับฝายบุคคลตนสังกัด และฝายฝกอบรมสวนกลาง ซ่ึงทางฝายฝกอบรมสวนกลางจะจัดประชุมทุก 2 

สัปดาห เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตลอดจนการสอบถามปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางาน 

 

6.3 ถามตอบปญหาท่ีพบบอยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

ถาม: ตองเตรียมตัวอยางไรบางเพ่ือใหพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ตอบ: นักศึกษาตองทราบถึงคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก ตอง

สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษา

สุดทายกอนทําการสมัครงานสหกิจศึกษา ตองผานเง่ือนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชากําหนด ไมอยูระหวาง

ถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาข้ึน

ไป เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปน

ลายลักษณอักษรกอน ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนักศึกษา

ตองเตรียมพรอมท้ังดานวิชาการ ทักษะการทํางาน ทักษะทางภาษา ทักษะคอมพิวเตอรท่ีจําเปน และ

บุคลิกภาพ เปนตน นอกจากนี้นักศึกษาควรวางแผนในอนาคตวาตัวเองตองการประกอบอาชีพอะไร 
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สถานประกอบการหรือองคกรประเภทใดท่ีรับเขาทํางาน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจเลือกงานสห

กิจศึกษา 

 

ถาม: ไปทํางานจริง ๆ กับไปสหกิจศึกษาจะมีความยากงายในการทํางาน และมีความแตกตางกัน

มากนอยเพียงใด 

ตอบ: การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห  ความยากงายของการทํางานข้ึนอยูกับ

หลาย ๆ ปจจัย เชน ลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย ความคาดหวังของสถานประกอบการ คุณลักษณะ

และความรูความสามารถของนักศึกษา หากนักศึกษาพบปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

มอบหมายจะมีพนักงานท่ีปรึกษาซ่ึงทําหนาท่ีเปนหัวหนางานคอยใหคําแนะนํา และนักศึกษาสามารถขอ

คําแนะนําจากคณาจารยในสาขาวิชาได  ขณะเดียวกันสถานประกอบการยังมองเราเปนนักศึกษาเสมอ

และมักใหอภัยหากเกิดความผิดพลาดท่ีไมรุนแรง  ซ่ึงตางจากชีวิตการทํางานจริง ๆ  ตองเปนผูใหญ  

ตองมีความรับผิดชอบสูง  ตองมีความรูความสามารถในตําแหนงท่ีรับผิดชอบเปนอยางดี ความผิดพลาด

ตองไมมีหรือมีนอยท่ีสุด หากเราทํางานไรประสิทธิภาพยอมสงผลกระทบตอองคกร นั่นคือความเสียหาย

ท่ีองคกรรับไมได   

 

ถาม: สมัครงานแลวจะไดงานเลยหรือไม 

ตอบ: การไดงานหรือไมข้ึนอยูกับการพิจารณาคัดเลือกของสถานประกอบการเปนหลัก หากนักศึกษา

ไมไดรับการคัดเลือกจะตองสมัครงานเพ่ือเลือกสถานประกอบการใหมจนกวาจะไดงาน ท้ังนี้ เจาหนาท่ี

สหกิจศึกษาและสาขาวิชาจะเปนผูใหคําแนะนําการเลือกสถานประกอบการใหกับนักศึกษารวมท้ังการ

จัดทําจดหมายสมัครงานของนักศึกษาดวย 

 

ถาม: ถาสมัครไปสหกิจศึกษาจะไดทุกคนไหมคะ 

ตอบ: เนื่องจากนักศึกษา มทส. ทุกคนตองเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา แตละสาขาวิชาจะมีความยากงาย

ในการจัดหางานมารองรับนักศึกษาตางกัน แตอยางไรก็ตามศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดพยายามหางานท่ีมี

คุณภาพและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษาอยูแลว ตัวนักศึกษาตองมี

ความพยายามในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจางงานดวย เชน พัฒนาทักษะการเขียน

จดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ และการพัฒนาบุคลิกภาพใหนาประทับใจ เปนตน 

 

ถาม: บริษัทท่ีจะไปสหกิจศึกษา เปนบริษัทท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาใหหรือวาเราตองหามาเอง และเรา

หาบริษัทเองไดหรือไม 

ตอบ: โดยปกติบริษัทท่ีสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานจะเปนบริษัทท่ีรับนักศึกษาแลว โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ 

จะเปนผูติดตอบริษัทใหกับนักศึกษาเองเพ่ือใหสถานประกอบการไดตระหนักถึงความสําคัญของการไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ ท้ังนี้ ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไมอนุญาตใหนักศึกษาติดตอบริษัทเองเพราะอาจ
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สรางความวุนวายหรือสรางความสับสนใหกับบริษัทได และศูนยสหกิจศึกษาฯ จะสนับสนุนใหนักศึกษา

ไปปฏิบัติงาน ณ บริษัทท่ีเคยรับนักศึกษาแลวเพราะเปนการสรางความม่ันใจวาบริษัทเหลานั้นจะปฏิบัติ

ตอนักศึกษาตามหลักการสหกิจศึกษา แตอยางไรก็ตามศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังเปดโอกาสใหนักศึกษา

แนะนําบริษัทท่ีสนใจไดในชวงเวลาท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนด และศูนยสหกิจศึกษาฯ จะพิจารณาวา

บริษัทนั้นมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือไม โดยสาขาวิชาจะตองรับรองงานกอนท่ีนักศึกษาจะสมัคร 

 

ถาม: ไดงานแลวจะเปล่ียนสถานประกอบการไดหรือไม  

ตอบ: เม่ือนักศึกษาไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลว ไมควรเปลี่ยนสถานประกอบการใหม

เนื่องจากสถานประกอบการเหลานั้นไดเตรียมบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณเพ่ือ

รองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้น การเปลี่ยนสถานประกอบการใหมของนักศึกษาอาจมี

ผลกระทบตอการรับนักศึกษาในรุนถัดไป และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การ

เตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระบุวาเม่ือประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุก

คนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนใน

กรณีท่ีเจ็บปวย โดยจะตองมีใบรับรองแพทยประกอบการพิจารณาและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

 

ถาม: บรษัิทท่ีเราไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมเขาใจหลักการสหกิจศึกษาเลยจะทําอยางไร 

ตอบ: ตองยอมรับวายังมีสถานประกอบการอีกจํานวนหนึ่งท่ียังไมเขาใจหลักการสหกิจศึกษาอยู 

โดยเฉพาะสถานประกอบการท่ีเพ่ิงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ถึงแมศูนยสหกิจศึกษาฯ จะไดอธิบายให

สถานประกอบการเขาใจท้ังโดยเอกสารหรือการพูดคุยแลว แตอยางไรก็ตามผูท่ีจะอธิบายหลักการสหกิจ

ศึกษาใหสถานประกอบการเขาใจไดดีท่ีสุดคือตัวนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู ณ สถานประกอบการนั้น หาก

เกินความสามารถของนักศึกษาท่ีจะอธิบายใหสถานประกอบการเขาใจได นักศึกษาควรติดตอเจาหนาท่ี

สหกิจศึกษาโดยเร็วเพ่ือประสานงานกับสถานประกอบการจนกวางานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติจะ

มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรท่ีศึกษา และสอดคลองกับความสามารถและความตองการของนักศึกษา 

นอกจากนี้ในระหวางการปฏิบัติงานจะมีคณาจารยในแตละสาขาวิชาไปนิเทศงาน นักศึกษาสามารถแจง

ขอมูลนี้ใหคณาจารยทราบ จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยแกไขปญหานี้ได 

 

ถาม: จะทําอยางไรดีถางานท่ีไดรับมอบหมายในระหวางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ํากวา

ความสามารถของนักศึกษา เชน งานถายเอกสาร ชงกาแฟ 

ตอบ: งานท่ีไมมีคุณภาพหรือท่ีเรามักเรียกกันติดปากวางานถายเอกสารชงกาแฟ เปนงานท่ีไมพึง

ประสงคหากนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห แลวไดรับมอบหมายใหทํางานประเภทนี้

เปนประจํา นักศึกษาควรแสดงศักยภาพใหสถานประกอบการเห็นวาสามารถทํางานไดมากกวานี้ ดวย

การของานอ่ืนท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีคิดวาสามารถชวยพัฒนางานสถานประกอบการได หรือแจง

ไปท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ และคณาจารยเพ่ือใหสถานประกอบการชวยปรับงาน หากไมสามารถแกไข
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ปญหาอะไรไดเลย ศูนยสหกิจศึกษาฯ ตองขอเปลี่ยนสถานประกอบการใหมถาสถานประกอบการนั้นไม

เห็นความสําคัญของการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา แตอยางไรก็ตามถึงแมวางานเหลานี้จะ

ไมไดใชความสามารถอะไรมากนัก นักศึกษาควรชวยเหลือพนักงานท่ีปรึกษาหรือสถานประกอบการถามี

โอกาสตามสมควร 

 

ถาม: หากเกิดปญหาเนื่องจากสถานประกอบการไมยอมแตงตั้งพนักงานท่ีปรึกษา หรือแตงตั้ง

แลวแตพนักงานท่ีปรึกษามักไมวาง ยุงอยูตลอดเวลาจะทําอยางไร 

ตอบ: ประการแรกขอใหนักศึกษาปรึกษากับฝายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยของสถาน

ประกอบการซ่ึงมีหนาท่ีในการแตงตั้งพนักงานท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงใหกับนักศึกษา หรือในกรณีท่ี

นักศึกษาเริ่มคุนเคยกับสถานประกอบการแลว นักศึกษาสามารถทาบทามพนักงานอาวุโสท่ีอยูในสาขา

วิชาชีพเดียวกันหรือมีประสบการณในงานนั้นเปนอยางดี โดยการเสนอชื่อหรือขอคําปรึกษากับฝาย

บริหารงานบุคคลเพ่ือแตงตั้งพนักงานท่ีนักศึกษาท่ีไดทาบทามไวแลว แตถาสุดวิสัยท่ีนักศึกษาจะแกไข

ปญหาไดควรติดตอกลับมาท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงศูนยสหกิจศึกษาฯ จะไดประสานงานกับ

สถานประกอบการในรายละเอียด ในกรณีท่ีพนักงานท่ีปรึกษาไมวางหรือยุงอยูตลอดเวลา ไมมีเวลา

สั่งงาน หรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นักศึกษาควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานท่ีปรึกษา อาจเขียนโนต 

หรือ E-mail เพ่ือนัดหมายใหไดในชวงแรกกอน และเม่ือมีโอกาสพูดคุยแลวควรขอรองใหพนักงานท่ี

ปรึกษาชวยกําหนดวันเวลาท่ีแนนอนท่ีจะพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือมอบหมายงานและติดตามงาน

อยางนอยควรมีโอกาสพูดคุยประมาณครึ่งชั่วโมงตอสัปดาห ในกรณีนี้นักศึกษาควรเตรียมหัวขอการ

พูดคุย หรือขอมูลเพ่ือขอคําปรึกษาเพ่ือประหยัดเวลาของพ่ีเลี้ยง หากยังไมไดผลควรแจงฝายบริหารงาน

บุคคลของสถานประกอบการหรือแจงมาท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ เพ่ือใหการชวยเหลือตอไป 

 

ถาม: ในวันท่ีอาจารยมานิเทศงานสหกิจศึกษาแลวนักศึกษาไมวาง หรือตองเปล่ียนสถานท่ี

ปฏิบัตงิานกระทันหัน หรือปวยไมสามารถมาปฏิบัติงานไดจะตองทําอยางไร 

ตอบ: กอนอ่ืนนักศึกษาควรทราบวาจะมีคณาจารยมานิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการท่ี

นักศึกษาปฏิบัติงาน ซ่ึงศูนยสหกิจศึกษาฯ จะเปนผูนัดหมายอยางเปนทางการกับสถานประกอบการ

ลวงหนา โดยนักศึกษาสามารถดูตารางนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารยไดท่ีเว็บไซตของศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ หรือโทรศัพทมาสอบถามได แตในกรณีท่ีนักศึกษาติดภารกิจจําเปนเรงดวน หรือตองเปลี่ยน

สถานท่ีปฏิบัติงานกระทันหัน หรือปวยไมสามารถมาปฏิบัติงานได นักศึกษาจะตองแจงพนักงานท่ี

ปรึกษาและศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยเร็วเพ่ือปรับแผนการเดินทางของอาจารยใหม ท้ังนี้การลาทุกประเภท 

นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยางเครงครัด 

 

ถาม: นักศึกษาท่ีตองการแจงจบในภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะตองทําอยางไร 
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ตอบ: นักศึกษาสามารถแจงขอสําเร็จการศึกษาไดเหมือนกับกรณีนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาท่ีไมไดไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเปนไปตามวิธีการและขอกําหนดการของศูนยบริการการศึกษา มทส. โดย

แจงขอมูลผานเว็บไซตของศูนยบริการการศึกษา แตวันท่ีสําเร็จการศึกษาในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานสห

กิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา จะถือเอาวันท่ีนักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณโดย

นักศึกษาไดรับการประเมินผลผานเปนวันท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

ถาม: ถาเราไปสหกิจศึกษา แลวไมผาน เราจะสามารถไปสหกิจศึกษาไดใหมหรือไม ถาไดแลวจะมี

บริษัทไหนรับเราบาง เนื่องจากเราไมผานในการไปสหกิจศึกษาครั้งแรก 

ตอบ: การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวไมผานจะไดไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกหรือไม ในกรณีนี้ข้ึนอยู

กับการพิจารณาวานักศึกษาไมผานสหกิจศึกษาเพราะอะไร ปญหาเกิดจากฝายไหน ตองพิจารณาเปน

ราย ๆ ไป ถาพบวานักศึกษากระทําความผิด มทส. จะไมอนุญาตใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานอีกซ่ึง

นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา นอกจากนี้ความผิดของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนจะตองถูก

นํามาพิจารณาโทษทางวินัยเชนเดียวกับนักศึกษาปกติ แตถานักศึกษาไมไดกระทําผิดเนื่องจากเปนเหตุ

สุดวิสัยจะไดรับการพิจาณาใหไปสหกิจศึกษาอีกครั้งเปนครั้งท่ี 2 จะมีบริษัทใดรับนักศึกษาหรือไมคง

ข้ึนอยูกับตัวนักศึกษาเองวาจะสามารถนําเสนอตัวเองในการสมัครงานและสัมภาษณงานกับสถาน

ประกอบการไดดีมากนอยเพียงไร 

 

ถาม: จะไปสหกิจศึกษาท่ีตางประเทศควรทําอยางไร 

ตอบ: การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตางประเทศ ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการดําเนินงานอยู 2 แนวทาง คือ 

ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการท่ี มทส. มีเครือขายอยูในตางประเทศอยูแลว 

นักศึกษาตองสมัครงานตามท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกาศในแตละภาคการศึกษา เชน CIMO ประเทศ

ฟนแลนด หรือ Mie University ประเทศญี่ปุน หรืออีกวิธีการหนึ่งนักศึกษาสามารถแจงความจํานง

ประเทศท่ีสนใจไปปฏิบัติงานไดท่ีศูนยสหกิจศึกษาฯ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขียนจดหมายสมัครงานเปน

ภาษาอังกฤษมาท้ิงไวเพ่ือใหศูนยสหกิจศึกษาทําการติดตอ นอกจากนี้ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังจัดใหมีการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติทุกภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีสนใจ

สามารถติดตอไดท่ีฝายพัฒนาอาชีพโดยตรงหรือโทร. 3047 หรือ 3054  

 

ถาม: ถาเสร็จจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการแลว ถาตองการสมัครงาน ณ 

สถานประกอบการนั้นไดหรือไม และโอกาสท่ีจะไดงานมีมากนอยเพียงใด 

ตอบ: ข้ึนอยูกับตําแหนงงานวางของสถานประกอบการในขณะนั้นดวย  หากเรามีคุณสมบัติตามท่ีสถาน

ประกอบการตองการ และมีตําแหนงงานวาง โอกาสท่ีเราจะไดงานทํายอมสูงแนนอน และตลอด 16 

สัปดาห นักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเองเต็มท่ี มุงม่ันทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จ

จนสถานประกอบการประทับใจในตัวนักศึกษา 
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ถาม: ถาเจ็บปวยตองรักษาตัวในโรงพยาบาลในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองทําอยางไร

บาง 

ตอบ: กอนอ่ืนจะตองแจงใหพนักงานท่ีปรึกษา หรือเจาหนาท่ีฝายบุคคลในสถานประกอบการทราบกอน 

แลวจึงแจงศูนยสหกิจศึกษาฯ หรือคณาจารยประจําสาขาวิชา และอยาลืมแจงใหผูปกครองทราบดวย 

ในการเรียกรองคารักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดและข้ันตอนการเรียกรองคา

รักษาพยาบาลคืนในหัวขอท่ี 4.5 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 



A: ขอมูลเง่ือนไขทางวิชาการท่ีนักศึกษาจะตองผานกอนไปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของแตละสาขาวิชา 

(สามารถศึกษาขอมูลไดท่ี URL : http://www.coop.sut.ac.th) 

 

B: ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เรื่อง การเตรียมความพรอมและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

(สามารถศึกษาขอมูลไดท่ี URL : http://www.coop.sut.ac.th) 

 

C: แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  

(สามารถดาวนโหลดไดท่ี URL : http://www.coop.sut.ac.th) 

1. แบบคํารองท่ัวไป (FM: CO4-4-04)   

2. ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-1-10)     

3. ใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (FM: CO4-1-20)    

4. แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-05) 

5. แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานท่ีปรึกษา (FM: CO4-2-06) 

6. แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-07)    

7. แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08)    

8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-09)   

9. แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-10)    

10. แบบแจงยืนยันสงรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-11)    

11. แบบแจงรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-12)  

12. ตัวอยางจดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานสหกิจศึกษา และประวัติยอ  

13. หนังสือยินยอมใหเผยแพรรายงาน (สําหรับสถานประกอบการ)   
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