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บทที่ 1

สหกิจศึกษาคืออะไร
ปัจจุบนั การแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง สถานประกอบการต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการจัดการและการวางแผนการแก้ไข
ปัญหาการสื่อสารในการท�ำงาน การท�ำงานเป็นทีม และการคิดสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต จึงได้ริเริ่มจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาขึ้นเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 และมีนกั ศึกษารุน่ แรกไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้มีการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานของประเทศมาจนถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็น ต้นแบบสหกิจศึกษาของ
ประเทศไทย
1.1 หลักการและเหตุผล
		สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นนวัตกรรมหนึ่ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ที่ ไ ด้ ริ เริ่ ม น� ำ สหกิ จ ศึ ก ษามาเป็ น ส่ ว น
หนึ่ ง ของหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็ น ระบบการ
ศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือน
เป็นพนักงานของ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยงานที่นักศึกษาปฏิบัติต้องตรงกับสาขาวิชาชีพ และเน้นการเรียน
รู้ผ่านประสบการณ์การท�ำงานจริง (Work-based Learning) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีเน้นให้นกั ศึกษาได้ทำ� โครงงานพิเศษ (Project) ทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุงการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การแก้ปญ
ั หาของกระบวนการท�ำงานสหกิจศึกษา จึงถือว่าเป็นกลไกการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการอย่าง
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ต่อเนือ่ ง โดยเน้นความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกันสูงสุดนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ในลักษณะพนักงานชั่วคราว ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
เป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้
รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์
และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมและน�ำเสนอรายงาน
วิชาการ จากประสบการณ์การท�ำงานจริงของตนเองที่สะท้อนการผสมผสาน
ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้าน
งานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น
ด้วยระบบการเรียนการสอนทีผ่ สมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบตั ิ
ได้อย่างลงตัวเช่นนี้ จึงส่งผลให้นกั ศึกษาเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงเป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาดแรงงานมากขึน้ กระบวนการสหกิจศึกษายังท�ำให้เกิดการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ท�ำให้สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันทีส่ ถานประกอบการจะมีนกั ศึกษาไปปฏิบตั งิ าน
เสมือนเป้นพนักงานชั่วคราวตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาดานการพั ฒ นาอาชี พ
			(Career Development) เสริมทักษะ และประสบสบการณ์ให้มี
			ความพร้ อ มและมี ค วามสามารถที่ จ ะได้ รั บ การจ้ า งงาน
( E m p l o y a b i l i t y ) ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ป ็ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
(Entrepreneurship)
1.2.2 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนา
ตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่ามากกว่าการฝึกงานทั่วไป
1.2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ภาคสังคม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
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1.2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิง่ ขึน้
1.3 หลักสูตรสหกิจศึกษาของ มทส.
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้จัดระบบการศึกษาเป็นระบบไตรภาค (Trimester) โดย
ใน 1 ปี การศึกษาจะประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา
13 สัปดาห์ และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีระยะเวลาเท่ากับ 16 สัปดาห์
โดยรวมระยะเวลาของภาคการศึกษาปกติกับอีก 3 สัปดาห์ที่เป็นระยะเวลา
ปิดภาคการศึกษาก่อนและหลังภาคการศึกษานั้น ๆ ในการจัดหลักสูตร
สหกิจศึกษามีลักษณะส�ำคัญดังนี้
1.3.1 สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับส�ำหรับนักศึกษา โดยนักศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสรุ นารีวา่ ด้วยสหกิจศึกษา ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์
1.3.2 การจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษา จะจัดอยู่ในภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ของปีที่ 4 ทัง้ นีแ้ ต่ละสาขาวิชาได้กำ� หนดภาคสหกิจศึกษา
ที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานไว้ในแผนการเรียน
1.3.3 จ�ำนวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่มากกว่า 3 ภาคการศึกษา
1.3.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาเป็นระยะเวลาไม่ต�่ำกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
กรกฎาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาที่ 3

มีนาคม – มิถุนายน
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1.3.5 การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ในภาคการศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีการอบรมนักศึกษาในรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา (Pre Co-op) โดยมีหัวข้อการอบรมต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการท�ำงานก่อนไปปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการ
1.3.6 จ�ำนวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา รายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษามีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษามีค่า
เท่ากับ 8 หน่วยกิต
1.4 ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4.1 ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้
1.4.2 ได้ รั บ ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ตามสาขาวิ ช าที่ น อกเหนื อ ไปจาก
การเรียนในห้องเรียน
1.4.3 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ความรับผิดชอบ และความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
1.4.4 สามารถเลื อ กสายอาชี พ ได้ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ ตนเอง
เนื่องจากได้ค้นพบความถนัดของตนเอง
1.4.5 มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนในสายงานอาชีพเดียวกันเพิ่มขึ้น
1.4.6 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส�ำเร็จการศึกษา
1.4.7 ลดระยะเวลาการปรับตัวและการเรียนรู้งานเมื่อเข้าท�ำงาน
1.5 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและ
พัฒนาอาชีพ (The Center for Cooperative Education and Career
Development) เพื่อท�ำหน้าที่เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่ง
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นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงานระหว่างนักศึกษา
คณาจารย์นเิ ทศ และสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเสริม
ต่าง ๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิม่ ขึน้ และให้คำ� ปรึกษา
แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ในการด�ำเนินงานสหกิจศึกษาจะมีบุคลากรที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1.5.1 คณาจารย์นิเทศ (Cooperative Advisor) เป็นคณาจารย์
ประจ�ำสังกัดสาขาวิชาที่มีนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.5.2 ประธานคณาจารย์นิเทศ (Chief Cooperative Advisor)
เป็นคณาจารย์นิเทศหรือเป็นหัวหน้าสาขาวิชา หรือคณาจารย์
ท่านหนึ่งท่านใดในสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยกหนด
1.5.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Cooperative Coordinator) ที่สังกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานและ
อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ส ถานประกอบการ คณาจารย์ และ
นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาอย่างใกล้ชิด
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บทที่ 2

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
2.1 การแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะ
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายชื่อสถานประกอบการ ลักษณะงานที่สนใจที่
เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เมือ่ นักศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 2 และ 3 เพือ่ เป็นข้อมูล
ในการจัดหางานให้สอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล
ทั้งนี้นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1) สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนท�ำการสมัครงานสหกิจศึกษา
3) ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก�ำหนด นักศึกษาสามารถศึกษา
รายวิชาเงื่อนไขแต่ละสาขาวิชาที่เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
		http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=course-conditions
4) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
5) ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความ
ประพฤติ จ ากผู ้ ป กครองเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรก่ อ น ซึ่ ง สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�ำร้องทั่วไปได้ที่ http://coop.sut.ac.th/
index.php?sec=download
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6) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
		ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาควรเป็นไปตามแผนการศึกษาของสาขาวิชา
นั ก ศึ ก ษาควรส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่
		 มหาวิทยาลัย การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะท�ำให้นักศึกษาได้มี
โอกาสค้นพบตนเองว่า ควรเพิ่มเติมทักษะใดบ้างที่จ�ำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ จึงเป็นการเปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้เรียนเพิ่มเติม
ในทั ก ษะที่ ข าดหรื อ ทั ก ษะที่ ต ้ อ งการ ดั ง นั้ น ภาคการศึ ก ษา
สหกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งไม่ เ ป็ น ภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยเว้ น แต่ นั ก ศึ ก ษา
มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
2.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะจัดให้มีการอบรมสัมมนานักศึกษาในรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาล่วงหน้า 1 ภาคติดกับภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษา เว้นแต่ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณบดี
โดยการยืน่ ค�ำร้องทัว่ ไปของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=download
2.3 การลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาทีจ่ ะไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาต้องลงทะเบียนตามทีก่ ำ� หนด
ในปฏิทินสหกิจศึกษาประจ�ำภาคการศึกษานั้น ๆ โดยลงทะเบียนผ่านระบบ
ลงทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา มทส. ได้ที่ http://reg5.sut.ac.th/
registrar/home.asp?avs=42897.8989814815 พร้อมช�ำระเงินค่าลง
ทะเบียน ซึ่งการลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาที่ก�ำหนดถือว่าเป็นการลง
ทะเบียนล่าช้า นักศึกษาต้องถูกปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นเดียว
กับการลงทะเบียนปกติในรายวิชาอื่น ๆ
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2.4 การสมัครงานสหกิจศึกษา
		นักศึกษาสามารถสมัครงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
ซึ่ ง ได้ ป ระกาศให้ นั ก ศึ ก ษาทราบผ่ า นระบบสหกิ จ ศึ ก ษาออนไลน์
http://203.158.7.41/coop-dev/ ในการสมัครงานนักศึกษาจะได้รับการ
ปฏิบัติเสมือนการสมัครเข้าท�ำงานจริงกับสถานประกอบการนั้น ๆ โดยมี          
ขั้นตอนดังนี้
2.4.1 นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ตามความสนใจครั้งละ 1 แห่ง โดย
เลื อ กสถานประกอบการจากประกาศของศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ
หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือก สามารถสมัครงานใหม่ จนกว่า
จะได้รับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ
2.4.2 สถานประกอบการจะคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง าน โดย
			พิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์นกั ศึกษาด้วย
ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วควรตรวจสอบการประกาศเรียก
สัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการเป็นระยะ ๆ หลังจากนั้น
สถานประกอบการจะส่ ง ผลการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา ให้ ศู น ย์
สหกิจศึกษาฯ ทราบ และศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะประกาศผลการ
คั ด เลื อ กให้ นั ก ศึ ก ษาทราบบนระบบสหกิ จ ศึ ก ษาออนไลน์
(SUT E-COOP) http://203.158.7.41/coop-dev/ ตามปฏิทิน
สหกิจศึกษาประจ�ำภาคการศึกษา
2.4.3 การเลือกสมัครงานนักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการ และ
ลักษณะงานที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา
เป็นหลัก ไม่ควรค�ำนึงถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการทีส่ ถานประกอบ
การเสนอให้เท่านั้น ก่อนตัดสินใจสมัครงานนักศึกษาสามารถ
ขอค� ำ ปรึ ก ษา แนะน� ำ จากเจ้ า หน้ า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษา เพื่ อ ขอ
ข้ อ มู ล โดยละเอี ย ดของต� ำ แหน่ ง งานและสถานประกอบการ
เพิ่มเติม
9

คู่มือสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

		

ส�ำหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ

ทัง้ นีส้ ามารถศึกษาตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน และ
ประวัติย่อได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  http://coop.sut.ac.th/index.
php?sec=cover-letter
2.5 การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
เจ้ า หน้ า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษาจะน� ำ ผลการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาจาก
สถานประกอบการเพื่อประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบผ่านระบบ
สหกิจศึกษาออนไลน์ (SUT E-COOP) http://203.158.7.41/coop-dev/
ตามวันเวลาที่ปฏิทินสหกิจศึกษาก�ำหนดในภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา
ไม่ได้รับการคัดเลือกให้รีบติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยด่วน เพื่อสมัครงานใน
สถานประกอบการใหม่โดยเร็วทีส่ ดุ เมือ่ ประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษา
ทุกคนจะต้องไปปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ ง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏบัตงิ านสหกิจศึกษา
จะขอลาออกหรือเลือ่ นการไปปฏิบตั งิ านไม่ได้ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยโดยจะต้อง
มีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาใน
อัตราที่สถานประกอบการก�ำหนด ในกรณีที่สถานประกอบการเสนองานโดย
ไม่มีค่าตอบแทน สาขาวิชาจะพิจารณางานจากรายละเอียดดังนี้
2.6.1 เป็นงานที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
2.6.2 มีสวัสดิการอื่นให้แก่นักศึกษา เช่น ที่พัก อาหาร รถรับส่ง หรือ
สวัสดิการอื่น ๆ ที่ท�ำให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่าง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.6.3 เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เช่น
สถานประกอบการตั้งอยู่ในภูมิล�ำเนาของนักศึกษา หรือนักศึกษา
สนใจลักษณะงานที่สถานประกอบการเสนอ
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2.6.4 กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการ
เพิ่มเติม หากนักศึกษาไม่สะดวกในเรื่องที่พักที่สถานประกอบการ
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาอาจหาที่ พั ก เองได้ แ ต่ จ ะน� ำ มาเป็ น ข้ อ อ้ า ง
ในการไม่ไปปฏิบัติงาน หรืองดการปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนสถานที่
ไม่ได้ ในกรณีที่สถานประกอบการไม่จัดที่พักให้ ขอให้นักศึกษา
ติดต่อสอบถามกับฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ เพื่อขอ
ค�ำแนะน�ำที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสมให้แก่นักศึกษา เช่น
ที่พักร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ ที่พักในบริเวณที่
พนักงานพักอยู่ หรือที่พักที่มีรถของสถานประกอบการรับส่ง
โดยสะดวก เป็นต้น
2.7 การเตรียมตัวและการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
ก่อนไปปฏิบัติงาน นักศึกษาที่มีสัมภาระส่วนตัวในหอพักสุรนิเวศ
จะต้องติดตามดูประกาศของส�ำนักงานหอพักเพื่อจัดเก็บสัมภาระส่วนตัว
ตามที่ส�ำนักงานหอพักก�ำหนดให้เรียบร้อย นักศึกษาที่ประสงค์จะพักหอพัก
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาจองหอพักในเวลาที่ส�ำนักงานหอพัก
ก�ำหนด นักศึกษาที่จะพักหอพักในภาคการศึกษาหลังปฏิบัติงาน ขอให้ติดต่อ
จองหอพักก่อนไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาให้เรียบร้อย นักศึกษาต้องเดินทางถึง
สถานประกอบการในวันที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะประสาน
งานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้าและ นักศึกษาควรติดต่อบุคคลที่
สถานประกอบการมอบหมายล่วงหน้า เพื่อขอทราบวันเวลาและสถานที่ที่
ชัดเจนในการรายงานตัว หากนักศึกษาเกิดเหตุขดั ข้องในระหว่างเดินทางท�ำให้
ไม่สามารถเดินทางไปถึงตามเวลาที่ก�ำหนด โปรดติดต่อสถานประกอบการ
ทางโทรศั พ ท์ โ ดยด่ ว นที่ สุ ด และขอได้ โ ปรดหลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางไปถึ ง
สถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พัก
ทั้งนี้นักศึกษาควรเข้าที่พักให้เรียบร้อยก่อนวันแรกของการปฏิบัติงาน
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ในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ หากมีความ
จ�ำเป็นต้องเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อประสานงานกับอาจารย์
หรือค้นคว้าเพิม่ เติม หรือใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารของมหาวิทยาลัย หรือร่วมกิจกรรม
หลังกลับจากสถานประกอบการ นักศึกษาสามารถติดต่อขอเข้าพักที่หอพัก
ได้ โดยต้องช�ำระค่าบริการในอัตรา 60 บาท/คน/คืน ซึ่งอัตรานี้อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราการจัด
เก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา หรือติดตามข่าวประกาศของหอพักนักศึกษา
มทส. ได้ที่ http://dormitory.sut.ac.th/ ช่วงเวลาที่จะขอใช้บริการหอพัก
สุรนิเวศ เช่น การจองห้อง การขอเข้าหอพักระหว่างปฏิบตั งิ าน สามารถติดต่อ
ได้ในวันท�ำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือ วัน
หยุดนักขัตฤกษ์ หากนักศึกษาติดต่อเข้าหอพักนอกเวลาท�ำการดังกล่าว จะไม่
สามารถเข้าพักได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ประสานงานงานหอพัก มทส. โทร. 0-4422-5126
ในระหว่างนักศึกษาไปปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการ นักศึกษา
จะมีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หรือพี่เลี้ยงคอยให้การดูแลและ
ชีแ้ นะนักศึกษา ซึง่ นักศึกษาจะต้องตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน เชือ่ ฟัง และให้ความเคารพ
พนักงานทีป่ รึกษา เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี นระหว่างการปฏิบตั งิ าน
2.8 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.8.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
เสมือนหนึง่ เป็นลูกจ้างชัว่ คราวของสถานประกอบการในต�ำแหน่ง
ที่ ส าขาวิ ช าเห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ ความรู ้ ค วามสามารถ ของ
นักศึกษา อาทิเช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานสารสนเทศ เป็นต้น
2.8.2 ภาระงานและคุ ณ ภาพงานต้ อ งมี ค วามเหมาะสมกั บ ความรู ้
ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษาและตรงกับสาขาวิชาที่
			นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากประธาน คณาจารย์นเิ ทศ
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2.8.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตน
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่าง
เคร่งครัดทุกประการ
2.8.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
ตามความเหมาะสม ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
2.9 กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ก ารประสานงานระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาและเจ้ า หน้ า ที่ ส หกิ จ
ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งแจ้ ง ข้ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ให้
กับศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผ่านระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (SUT E-COOP:
http://203.158.7.41/coop-dev/) ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดดังนี้
2.9.1 ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องแจ้ง
รายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ง านและแจ้ ง ที่ พั ก ระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน
(FM: CO4-2-05) และแจ้ ง รายละเอี ย ดงาน ต� ำ แหน่ ง งาน
พนักงานที่ปรึกษา (FM: CO4-2-06) โดยระบุสถานที่ปฏิบัติงาน
ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ข้อมูลพนักงานที่ปรึกษาและ
ต�ำแหน่งหน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์
และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา
2.9.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องแจ้ง
แผนปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา (FM: CO4-2-07) เพื่ อ แจ้ ง ราย
ละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan)
2.9.3 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องแจ้ง
โครงร่ า งรายงานการปฏิ บั ติ ง าน (FM: CO4-2-08) เพื่ อ ให้
คณาจารย์นิเทศได้ตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำ  นักศึกษาอาจจะ
เริ่ ม เขี ย นรายงานได้ ทั น ที ห ากคณาจารย์ นิ เ ทศไม่ ไ ด้ แจ้ ง แก้ ไข
หัวข้อ หรือเค้าโครงร่างรายงาน ทั้งนี้คณาจารย์นิเทศอาจจะให้
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมระหว่างการไปนิเทศงาน โดยนักศึกษาต้อง
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เสนอข้อมูลรายละเอียดให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจและให้ความ
เห็นชอบด้วย หากมีเหตุขัดข้องประการใดที่ท�ำให้ไม่สามารถ
แจ้งข้อมูลรายละเอียดได้ตามก�ำหนดนักศึกษาจะต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทราบทันที
นอกจากนี้นักศึกษาต้องอัพโหลดแผนที่การเดินทางไปยังสถานประกอบ
การบนระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (SUT E-COOP: http://203.158.7.41/
coop-dev/) โดยระบุเส้นทาง และสถานที่ส�ำคัญที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการเดินทางไปนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ และ
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสหกิจศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
2.9.4 ในระหว่างปฏิบตั งิ าน นักศึกษาควรจดบันทึกการท�ำงานประจ�ำวัน
และสรุปการท�ำงานประจ�ำสัปดาห์เพื่อรายงานการปฏิบัติงานให้
พนักงานที่ปรึกษาทราบ และเพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงาน
วิชาการของนักศึกษา นักศึกษาควรตั้งใจท�ำงาน มีความขยัน
อดทน เพื่อให้งานบรรลุผลส�ำเร็จ หากนักศึกษาไม่เข้าใจงานที่
ได้รับมอบหมายควรซักถามขอค�ำแนะน�ำจากพนักงานที่ปรึกษา
และควรรายงานผลการปฏิบัติงานให้พนักงานที่ปรึกษาทราบ
2.9.5 การส่งรายงานทางวิชาการสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องส่งร่าง
รายงานวิ ช าการที่ จั ด พิ ม พ์ เ สร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งานที่
ปรึกษาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะ
ต้องแก้ไขตามที่พนักงานที่ปรึกษาแนะน�ำ  แล้วจัดส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนกลับ มหาวิทยาลัย
2.10 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จดั ให้มกี ารนิเทศงานโดยคณาจารย์นเิ ทศประจ�ำ
สาขาวิชาในช่วงสัปดาห์ที่ 12-5 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจมี
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาร่วมเดินทางไปนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
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2.10.1 วัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา
1) เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจแก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก� ำ ลั ง
ปฏิบตั งิ านโดยล�ำพัง ณ สถานประกอบการ ซึง่ นักศึกษาจะต้อง
อยู่ห่างไกลครอบครัว เพื่อน และคณาจารย์
				2) เพื่ อ ดู แ ลและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
				3) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ปัญหาด้านวิชาการ และ
ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการปฏิบตั งิ านจริง
				4) เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด
การมาปฏิบตั งิ านของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน
				5) เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
2.10.2 ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าทีส่ หกิจศึกษาจะประสานงานกับประธานคณาจารย์
นิ เ ทศทุ ก สาขาวิ ช าเพื่ อ ก� ำ หนดแผนการนิ เ ทศงานของ
สาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาจะ
ร่วมกันวางแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษา ซึ่งจะท�ำการนิเทศระหว่างสัปดาห์ที่ 5-12 ของ
การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ ไ ป
ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานจากคณาจารย์นิเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ก�ำหนดให้มี
การนิเทศสถานประกอบการ 2 แห่งต่อหนึ่งวัน เว้นแต่
สถานประกอบการอยู่ใกล้กันมากอาจให้นิเทศมากกว่า
2 แห่ ง หรื อ ในกรณี ที่ ส ถานประกอบการที่ อ ยู ่ ไ กลจาก
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จังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาเดินทางไปกลับมากกว่า 6 ชัว่ โมง
หรือคงเหลือสถานประกอบการเพียงแห่งเดียวที่ยังไม่ได้รับ
การนิเทศคณาจารย์นเิ ทศสามารถนิเทศเพียงสถานประกอบการ
เดียวได้
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่คณาจารย์นิเทศจะเดินทางไป
นิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
เจ้ า หน้ า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษารวบรวมแฟ้ ม ประวั ติ นั ก ศึ ก ษา
พร้อมรายละเอียดสถานประกอบการส่งมอบให้คณาจารย์
นิเทศก่อนวันเดินทาง 7 วันท�ำการ ยกเว้นมีการเปลีย่ นแปลง
วันนิเทศจากแผนที่ก�ำหนดไว้
คณาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามก�ำหนดนัดหมาย
โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ ตรวจสอบคุณภาพงาน และ
หัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผล
การปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในการจัดท�ำรายงาน
ของนักศึกษา ให้ค�ำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
หากคณาจารย์นิเทศพบว่าสถานประกอบการยังไม่เข้าใจ
ในหลั ก การสหกิ จ ศึ ก ษาขอได้ โ ปรดกรุ ณ าชี้ แ จงให้
สถานประกอบการเข้าใจ และแจ้งปัญหานี้ ให้ศนู ย์สหกิจศึกษาฯ
ทราบด้วย
นั ก ศึ ก ษาควรทราบก� ำ หนดการไปนิ เ ทศของคณาจารย์
เพื่อรอพบคณาจารย์นิเทศจากระบบสหกิจศึกษาออนไลน์  
(SUT E-COOP http://203.158.7.41/coop-dev/หากนักศึกษา
มีการเดินทางหรือเปลีย่ นสถานทีท่ ำ� งานในวันดังกล่าว หรือมี
เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
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ได้ให้นกั ศึกษาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาฯ หรือคณาจารย์นเิ ทศ
โดยด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม่
ในการนิ เ ทศงานคณาจารย์ จ ะพบกั บ นั ก ศึ ก ษา และ
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา โดยมี ก ารประชุ ม เพื่ อ พู ด คุ ย
กั บ แต่ ล ะฝ่ า ยโดยล� ำ พั ง ก่ อ น แล้ ว จึ ง ประชุ ม พร้ อ มกั น
อี ก ครั้ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น การนิ เ ทศ
งานสหกิ จ ศึ ก ษาควรใช้ เวลาไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ชั่ ว โมง
ส�ำหรับการนิเทศงานแต่ละครั้งในระหว่างการนิเทศงาน
ถ้ามีโอกาสทางศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาจด�ำเนินการประสาน
ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ พ บกั บ ผู ้ บ ริ ห ารของสถานประกอบการ
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ด้วยก็ได้
เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศงานคณาจารย์นิเทศจะประเมินผล
การนิเทศงาน โดยการประเมินคุณภาพของสถานประกอบการ
และนักศึกษาตามแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
และส่งคืนศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทั้งนี้คะแนนผลการประเมิน
ของนักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
ของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาด้วย

2.11 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องเดินทางกลับ
มายังมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ตาม
ปฏิทินสหกิจศึกษาก�ำหนดดังนี้
2.11.1 นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ การสั ม ภาษณ์ โ ดยประธานคณาจารย์ นิ เ ทศ
และคณาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา เพือ่ สอบถามปัญหา ให้คำ� ปรึกษา
หารื อ ข้ อ เสนอแนะ และแนวคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งในการพั ฒ นา
17
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ประธานคณาจารย์นิเทศและคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชา
จะร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U แก่นักศึกษา และ
น�ำเสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ�ำส�ำนักวิชา เช่นเดียวกันกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ ก่อนที่จะ
รวบรวมผลการประเมินแจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด กรณีที่นักศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษร U ต้องเข้าปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาใหม่ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจาคณะกรรมการประจ�ำ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก่อน หากมีความประสงค์จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ภาคศึกษาถัดไป หรือขออนุมตั ไิ ปเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาตามทีส่ าขา
วิชาก�ำหนด ทั้งนี้อาจจะมีผลท�ำให้ส�ำเร็จการศึกษาช้ากว่าก�ำหนด
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การแจ้งรายละเอียดงาน
และการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
สถานประกอบการโดยพนักงานที่ปรึกษาร่วมกันคิดลักษณะงานหรือโครงงาน
โดยกําหนดตําแหน่งงาน หน้าที่ และขอบข่ายงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
สถานประกอบการเสนองานมาทีม่ หาวิทยาลัย โดยศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ตรวจสอบรายละเอียดงาน และเสนอสาขาวิชาให้
การรับรองคุณภาพงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกาศงานให้นักศึกษาสมัครตามความ
สนใจโดยผ่านกระบวนการ Matching จากสาขาวิชา
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เสนอใบสมัครงานและประวัตินักศึกษาให้
สถานประกอบการคัดเลือก/สัมภาษณ์นกั ศึกษา และแจ้งผล
การคัดเลือกมายังศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา และส่งตัว
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

พนักงานที่ปรึกษาอาจขอพบนักศึกษาก่อน (ทางโทรศัพท์หรือประชุมร่วมกัน)
เพื่อหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรื่องงานทีจ่ ะให้นกั ศึกษาปฏิบัติ
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การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1-2
สัปดาห์ที่
5-12
สัปดาห์ที่
8-10
สัปดาห์ที่
13-15

นักศึกษารายงานตัวต่อฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ณ สถานประกอบการ
พนักงานที่ปรึกษาร่วมกับนักศึกษาวางแผนการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ พร้อมกําหนด
หัวข้อโครงงาน
อาจารย์ประจําสาขาวิชาทําการนิเทศงานนักศึกษา
ณ สถานประกอบการ
สถานประกอบการร่วมกับสาขาวิชา อาจจัดให้
นักศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
นักศึกษาส่ง (ร่าง) รายงานให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจ
และทําการแก้ไข

สัปดาห์ที่ 15

นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมใน
สถานประกอบการ

สัปดาห์ที่ 16

พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานและ
รายงานของนักศึกษา

หมายเหตุ :
1. พนักงานทีป่ รึกษาหรือพีเ่ ลีย้ ง คือ บุคลากรทีส่ ถานประกอบการหมอบหมาย              
ให้ท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาซึ่งมีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
2. ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา 13 สัปดาห์ ภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษา                 
มีระยะเวลา 16 สัปดาห์
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กิจกรรมของนักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
(ระยะเวลาตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก�ำหนด

นักศึกษาเสร็จ
สิ้นการ
ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

นักศึกษารับ
การสัมภาษณ์
ส่งรายงาน
และสัมมนา
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

นักศึกษาได้รับ
การระเมินผล
จากสาขาวิชา
S หรือ U

นักศึกษาผ่าน
หลักสูตรสหกิจ
ศึกษา

นักศึกษา
รับสัมฤทธิบัตร
จากสภา
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศ
ไทย
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บทที่ 3

บทบาทและหน้าทีข่ องนักศึกษา และคณาจารย์นเิ ทศ
3.1 บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.1.1 ต้ อ งผ่ า นการปฐมนิ เ ทศและผ่ า นรายวิ ช าเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษา
ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก�ำหนด
3.1.2  ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานกับเจ้าหน้าทีส่ หกิจศึกษา
ตลอดเวลา
3.1.3 หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1.4 ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากพนักงานทีป่ รึกษา อย่างเต็ม
ก�ำลังความสามารถ
3.1.5 ปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นระเบียบวินยั หรือข้อบังคับของสถานประกอบการ
โดยไม่ฝ่าฝืนหรือละเลย เช่น การลางาน และไม่ควรหยุดงานโดย
ไม่จ�ำเป็น เป็นต้น
3.1.6 หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี
3.1.7 ติดต่อส่งเอกสารที่ก�ำหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของ
ตนเองกั บ ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ตลอดระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ณ สถานประกอบการ
3.1.8 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่อคณาจารย์นิเทศ
หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทันที
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3.2 บทบาทและหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ
3.2.1 คณาจารย์นิเทศ
คณาจารย์นิเทศท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชา
สหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน นิเทศงาน
สหกิ จ ศึ ก ษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครัง้ ร่วมกิจกรรมตามทีศ่ นู ย์สหกิจศึกษาฯ
ก�ำหนด และร่วมประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
3.2.2 ประธานคณาจารย์นิเทศ ประธานคณาจารย์นิเทศมีหน้าที่ดังนี้
			1) ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพ
			2) พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนองานจากสถาน
ประกอบการ
			3) ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
					ศึกษาและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสหกิจศึกษา ทุก ๆ ด้าน
			4) พิจารณาให้ความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน
หรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
			5) พิจารณาร่วมกับผู้อ�ำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้ความเห็น
ชอบในการให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ
ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
			6) ประสานกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา
ทุก ๆ ด้านกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ
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4.2 การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.2.1  กอ่ นประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาทีแ่ จ้งความประสงค์ ไปปฏิบตั งิ าน
แล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานสามารถ
กระท�ำได้เมือ่ มีเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิง่ โดยยืน่ แบบค�ำร้องทัว่ ไป
(FM: CO4-4-04) และได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนที่จะมีการ
ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.2.2 เมือ่ ประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบตั งิ าน
ณ สถานประกอบการ จะขอลาออกหรือเลือ่ นการไปปฏิบตั งิ านไม่ได้
ยกเว้นในกรณีทเี่ จ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการ
พิจารณาและยื่นแบบค�ำร้องทั่วไป (FM: CO4-4-04) เพื่อให้คณบดี
เป็นผู้อนุมัติ
4.2.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้ว
จะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการไปปฏิบัติงานตามที่ก�ำหนดไว้ไม่ได้
โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้อ�ำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ
4.3 การยืน่ ค�ำร้อง ค�ำร้องทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วจะมีผลในวันทีศ่ นู ย์สหกิจศึกษาฯ
รับเรือ่ ง ไม่ใช่วนั ทีน่ กั ศึกษาเขียนค�ำร้อง ซึง่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=download
4.4 การก�ำหนดวันที่ส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
4.4.1 การก�ำหนดวันที่ ส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีวา่ ด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
			
4.4.2 กรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของการศึกษา จะถือเอาวันที่นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
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โดยนักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่านเป็นวันที่นักศึกษาส�ำเร็จ
การศึกษา
4.5 แนวปฏิบตั สิ ำ� หรับนักศึกษาระหว่างการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
4.5.1 การเข้าออกงานของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา
(Full Time) ตามช่วงเวลาทีส่ ถานประกอบการก�ำหนด โดยเวลาการ
เข้าออกงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
4.5.2 การแต่งกายของนักศึกษา ในระหว่างการปฏิบตั งิ านนักศึกษาจะต้อง
แต่งชุดนักศึกษา หรือชุดอื่นที่สถานประกอบการก�ำหนด
4.5.3 การลางานของนักศึกษา มีแนวการปฏิบัติดังนี้
1) การลางานของนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของสถานประกอบการทุกประการอย่างเคร่งครัด
ก่ อ นลางานนั ก ศึ ก ษาควรได้ รั บ การอนุ ญ าตจากพนั ก งาน
ทีป่ รึกษาก่อนยกเว้นมีเหตุจำ� เป็นเร่งด่วน นักศึกษาจะต้องแจ้งให้
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาทราบในภายหลั ง ทั น ที ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ
พนักงานที่ปรึกษาได้
2) การลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง รายละเอี ย ดอย่ า งเป็ น ทางการไปยั ง
สถานประกอบการทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั งิ าน หรือแจ้งขอตัวนักศึกษา
มาร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคลเท่านั้น
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะต้องท�ำงานชดเชยตามระยะเวลาในการลา ซึง่ ยืดหยุน่
ได้ตามดุลยพินจิ ของสถานประกอบการเพือ่ ให้นกั ศึกษามีระยะเวลารวมในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แต่หากเกินวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน             
ในแต่ละภาคการศึกษา สถานประกอบการจะต้องแจ้งให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ทราบก่อนวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน
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4.5.4 กรณีที่สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาสหกิจศึกษามาใช้
บริการของศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารสนเทศสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โทรศัพท์ 0-4422-3055
และ 0-4422-3058
4.6 การให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิน้ สุดการ
ปฏิบัติงาน
การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะด�ำเนินการประสานกับสาขาวิชาและ
สถานประกอบการ รับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนที่จะสิ้นสุด
การปฏิบัติงานตามที่ก�ำหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้
4.6.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระท�ำความผิดหรือร่วมกระท�ำผิดที่สามารถ
พิสูจน์ได้ และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
4.6.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา
ยุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
4.6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่
เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
4.6.4 มีเหตุจ�ำเป็นทางด้านอื่น ๆ ที่ประธานคณาจารย์นิเทศร่วมกับ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้นักศึกษาสหกิจศึกษา
กลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนด
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บทที่ 5

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ในระหว่างการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนักศึกษา
จะได้รับมอบหมายงานหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
โดยงานหรือโครงงานนั้นต้องมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการและสามารถ
น�ำไปใช้ได้จริง และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับสถานประกอบการ
นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องจัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาซึ่งเป็น
รายงานทางวิชาการ ที่นักศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการภายใต้การก�ำกับดูแลของพนักงานทีป่ รึกษา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และให้
สถานประกอบการใช้ประโยชน์ต่อไป นักศึกษาจะต้องขอรับค�ำแนะน�ำจาก
พนักงานที่ปรึกษาเพื่อก�ำหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความ
ต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ทั้งนี้รายงานอาจจัดท�ำเป็นกลุ่ม
มากกว่า 1 คนก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของงานหรือโครงงานและดุลยพินิจของ
คณาจารย์นิเทศ เมื่อนักศึกษาได้หัวข้อรายงานแล้วให้นักศึกษาจัดท�ำโครงร่าง
ของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจ้งเค้าโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
ซึง่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากพนักงานทีป่ รึกษาก่อนแล้วจัดส่งกลับให้ศนู ย์
สหกิจศึกษาฯ ผ่านระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
http://203.158.7.41/coop-dev/) ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการปฏิบตั งิ าน
5.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format)
การเขียนรายงานสหกิจศึกษาทีด่ จี ะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และมี
ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาทีจ่ ะน�ำเสนอรูปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถูกก�ำหนดไว้
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
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5.1.1 ส่วนน�ำ เป็นส่วนประกอบก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน
ทั้งนี้เพื่อท�ำให้ง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย
			1) ปกนอก
			2) ปกใน
			3 ) จดหมายน�ำส่งรายงาน
			4 ) กิตติกรรมประกาศ
			5 ) บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
			6 ) สารบัญเรื่อง
			7 ) สารบัญตาราง
			8 ) สารบัญรูปภาพ
5.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุดของรายงานประกอบด้วย
			1 ) บทน�ำ 
			2 ) การทบทวนเอกสาร (ถ้ามี)
			3 ) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
			4 ) งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
			5 ) สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.3 ส่ ว นประกอบตอนท้ า ยเป็ น ส่ ว นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ท� ำ ให้ ร ายงาน
มีความสมบูรณ์ประกอบด้วย
			1 ) บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
			2) ภาคผนวก (ถ้ามี)
อย่ า งไรก็ ต ามในส่ ว นของเนื้ อ เรื่ อ งของรายงานสหกิ จ ศึ ก ษา อาจจะ                    
แตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละ
สถานประกอบการและเพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
มีรูปแบบและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงได้ก�ำหนดการจัดท�ำรูปเล่มรายงาน
สหกิจศึกษาดังต่อไปนี้
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- จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A80 4 แกรม สีขาว  สภุ าพ  โดยอาจ
		 จะพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ ขนาดตัวอักษร 16 Point
- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือ ตารางแสดง
ในแนวนอนได้ตามความจ�ำเป็นของข้อมูลที่จะต้องน�ำเสนอ
		- การเว้นขอบกระดาษก�ำหนดให้ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว
ขอบซ้าย 1.2 นิ้ว (ส�ำหรับการเข้าเล่มรายงาน) ขอบขวา 1.0 นิ้ว
5.2 เนือ้ หาของรายงานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก�ำหนดเนือ้ หาในส่วน
เนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา ดังนี้
5.2.1 บทน�ำ ประกอบด้วยรายละเอียดเกีย่ วกับสถานประกอบการ และ
งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
			1 ) ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
			2 ) ลั ก ษณะการประกอบการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / ผลิ ต ผล หรื อ
การให้บริการหลักขององค์กร
			3 ) รู ป แบบการจั ด องค์ ก รและการบริ ห ารงานขององค์ ก ร
(ในกรณีที่ไม่เป็นความลับ)
			4 ) ต� ำ แหน่ ง และลั ก ษณะงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบ
			5 ) พนักงานทีป่ รึกษา และต�ำแหน่งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
			6 ) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
5.2.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ โครงงาน
ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย
			1 ) วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ จุ ด มุ ่ ง หมายที่ นั ก ศึ ก ษาหรื อ พนั ก งาน
ที่ ป รึ ก ษาได้ ก� ำ หนดไว้ ว ่ า จะต้ อ งให้ ส� ำ เร็ จ ภายในระยะ
เวลาที่ ก� ำ หนด โดยอาจจะจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของ
วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญที่สุดไว้ก่อน
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			2) ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ง านหรื อ โครงงานที่
ได้ รั บ มอบหมายทั้ ง ในส่ ว นตั ว นั ก ศึ ก ษาเองและส่ ว นที่
สถานประกอบการจะได้รับ
5.2.3 งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
			1) รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านหรื อ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ใ นโครงงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
			2 ) แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางทีจ่ ำ� เป็นประกอบค�ำอธิบาย
			3 ) แสดงการค�ำนวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และง่ายต่อการเข้าใจ
			4) หากเป็นงานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้อง
อธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน
5.2.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
			1 ) รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการวิเคราะห์
			2 ) วิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ โ ดยมี ข ้ อ เสนอแนะ และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ โดยเน้น
ในแง่การน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
			3 ) เปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด้ รั บ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ จุ ด มุ ่ ง หมาย
ของการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ของโครงงานที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ใ น
ข้อ 4.2.2
			ในกรณีที่รายงานมีข้อมูลที่เป็นความลับไม่ควรมีการเผยแพร่
ขอให้นกั ศึกษาท�ำรายงานสองฉบับ โดยฉบับแรกรายงานตามความเป็นจริง
ให้กับสถานประกอบการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และอีกฉบับเป็นรายงาน
ทีม่ เี ฉพาะข้อมูลทีเ่ ปิดเผยได้เท่านัน้ เพือ่ น�ำเสนอในกิจกรรมสัมมนาหลังกลับ
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5.3 การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง              
ได้จากคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากเว็บไซต์
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มทส. (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://sut.ac.th/
das/graduate/pdf/thesis1.pdf)
5.4 ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
เพื่อให้การจัดท�ำรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้นำ� เสนอตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเขียน
รายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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บทที่ 7

ข้อแนะน�ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
สหกิจศึกษา
7.1 ข้อแนะน�ำจากคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา

				

อาจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เป้าหมายที่ส�ำคัญของการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส.
ของอาจารย์เป็นอย่างไร
ส�ำหรับนักศึกษาทุกคน คือ อยากให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการ
ท�ำงานที่สถานประกอบการอยู่ 4 เดือน และนักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะ
พร้อมทั้งมีวินัยและความอดทน จนเขาสามารถผ่านการประเมินจากสถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลัยไปได้
แต่ถ้าดูรายบุคคล นักศึกษาบางคนมีความรู้และทักษะทางวิชาการ
ดีอยู่แล้ว แต่อาจจะสื่อสารกับบุคคลรอบข้างได้ไม่ดีนัก หรือบางทีก็เป็นคนที่
ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาต้องคุยกับคนอื่น กรณีนี้ก็คาดหวังว่าเมื่อผ่านการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาจะเข้าใจวิธีท�ำงาน หรือวิธีสื่อสารกับบุคคล
อื่นได้ดีมากขึ้น นักศึกษาบางคนอาจจะดูไม่ดีเลยทั้งความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะทางสังคม ซึ่งเราจะรู้ได้ถ้าสอนเขาสัก 2-3 วิชา กรณีนี้เป้าหมายคงเน้น
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ที่ประการหลัง อย่างน้อยเขาก็จะรู้วิธีการท�ำงานและมั่นใจในตัวเองเมื่อต้อง
ท�ำงานร่วมกับคนอื่น  ส�ำหรับบางคนที่ดูดีในแทบทุกเรื่องเลยก็อยากให้
เขาเจอเรื่องที่มีความท้าทายความสามารถมาก ๆ และคาดหวังว่าเขาจะได้
เรียนรู้วิธีจัดการกับเรื่องที่มันไม่ค่อยง่าย และดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้
เต็มที่
คุณลักษณะและทักษะที่จ�ำเป็นทั้งด้านวิชาการและสังคมของนักศึกษา
ส�ำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
นักศึกษาแต่ละคนมีทักษะทั้งสองด้านไม่เท่ากัน หรือบางคนก็แทบ
จะไม่มีทักษะอะไรเท่าไหร่เลย ถ้าใช้วิธีสัมภาษณ์ นักศึกษากลุ่มนี้อาจจะไม่มี
ใครสนใจเขาเลยก็ได้ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาในกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่แล้วมีผลการประเมินสหกิจศึกษาค่อนข้างดี ผมคิดว่าเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดว่า GPA ขั้นต�่ำ  คือ 2.00 และผ่านเงื่อนไขรายวิชาที่
สาขาวิชาก�ำหนด นั้นพอบอกได้ว่านักศึกษามีความรู้ทางวิชาการพอที่จะ
ไปท�ำงานได้ ส่วนทักษะทางสังคมที่จ�ำเป็นที่พยายามเน้นให้นักศึกษารับรู้
ก่อนไปท�ำงานคือ ต้องอดทนและมีวินัย
อาจารย์ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อย่างไรบ้าง
ความคาดหวังว่านักศึกษาเมื่อผ่านสหกิจศึกษาแล้วจะได้อะไรบ้าง
ก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายในข้อ 1 ซึง่ คงไม่เหมือนกันเมือ่ พิจารณารายบุคคล
แต่ก็ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า การคาดหวังว่าการส่งนักศึกษาไปท�ำงาน
อยู่เพียงแค่ 4 เดือน แล้วจะเปลี่ยนใครสักคนจากหน้ามือเป็นหลังมือ หรือ
จะเปลี่ยนนักศึกษาทุกคนให้เป็นอย่างที่เราต้องการทั้งหมดนั้นดูจะเป็นการ
คาดหวังที่มากเกินไป
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เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเจอปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อาจารย์มีค�ำแนะน�ำนักศึกษาอย่างไรบ้าง
จากข้อมูลในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา มีนักศึกษาจ�ำนวนน้อยกว่า
1% ที่มีปัญหาที่สถานประกอบการจนต้องโทรกลับมาหรือส่งอีเมล์มาขอ
ค�ำปรึกษา ปัญหาที่นักศึกษาขอค�ำปรึกษา เช่น นักศึกษาบางคนถูกย้ายไป
ยังส่วนงานใหม่ที่เขาคิดว่าไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ก�ำลังเรียน ก็กังวลว่าจะท�ำ
ไม่ได้หรืออาจารย์จะไม่ยอมรับ ค�ำแนะน�ำของผม (ซึ่งก็ตอบไว้ตั้งแต่ก่อน
เขาจะไปท�ำงาน) คือ ถ้าสถานประกอบการคิดว่านักศึกษาท�ำได้ ผมก็คิด
เช่นเดียวกัน และผมรับได้ เพราะในการท�ำงานจริง เราคงต้องถูกย้ายไปยัง
แผนกต่างๆ อยู่แล้ว เราก็ต้องไปเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ แม้ว่างานเหล่า
นั้นจะไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษามา อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยระหว่างไปเยี่ยม
นักศึกษา (ซึง่ เราต้องถามนักศึกษาเขาถึงจะบอก) คือ ปัญหาการท�ำงานร่วมกับ
พนักงานที่ปรึกษา ซึ่งบางคนก็อาจจะดุ ๆ หน่อย หรือเข้มงวดมากเป็นพิเศษ
ค�ำแนะน�ำหรือค�ำปลอบใจของผมต่อนักศึกษาก็คือ ดีแล้วที่ได้เจอคนแบบนี้
จะได้รู้ว่าในอนาคต ถ้าต้องเจอแบบนี้อีก เราจะได้มีประสบการณ์ไว้คอยรับมือ
อีกอย่างคือ เราอยู่เจอแค่ไม่กี่เดือน ไม่ใช่ต้องเจออยู่แบบนี้ตลอดไป
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
อาจารย์ในสาขาวิชาต้องถูกก�ำหนดให้เยีย่ มนักศึกษาทีส่ ถานประกอบ
การ ท�ำให้มโี อกาสได้เรียนรูห้ ลายอย่างจากการไปเยีย่ มนักศึกษา สิง่ ทีผ่ มได้เมือ่
ไปที่สถานประกอบการ คือ ลักษณะและประเภทงานที่นักศึกษาจบแล้วจะได้
ไปท�ำงาน คุณลักษณะของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ ซึ่งแตกต่าง
กันในแต่ละที่ ทักษะทางวิชาการหรือความรู้เฉพาะที่บางสถานประกอบการ
ต้องการจากนักศึกษาของเรา บางสถานประกอบการก็ยินดีที่จะพาอาจารย์
เข้าไปในสายการผลิต ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ของอาจารย์ ความรู้ที่ได้
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มาอาจารย์ในสาขาวิชาก็สามารถใช้เป็นข้อมูลในการหารือในการปรับหลักสูตร
หรือเนื้อหาในแต่ละรายวิชาได้ ส�ำหรับผมแล้วก็จะเล่าเป็นความรู้แทรกให้
นักศึกษารุ่นถัดมาระหว่างเบรกในชั่วโมงสอน
ส�ำหรับมหาวิทยาลัย ก็ได้ท�ำหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่
สังคมคาดหวังจากมหาวิทยาลัย คือ ผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
อาจารย์คิดว่าสหกิจศึกษา มทส. ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร
ผมอยากให้การไปท�ำงานทีส่ ถานประกอบการมีความยืดหยุน่ มากกว่านี้
เพื่อให้การปรับใช้กับนักศึกษาบางรายที่มีความต้องการแตกต่างออกไป              
ท�ำได้ง่ายขึ้น เช่น
- ปรับข้อก�ำหนดเรื่องการได้เกรียตินิยมที่ต้องจบการศึกษาภายใน 4 ปี
นักศึกษาที่ผลการเรียนดีบางทีส่งไปท�ำงานที่ต่างประเทศมากกว่า 1
เทอม เช่น อาจส่งไป 1 ปี เป็นต้น อาจจะท�ำงานได้คุ้มกว่าหรืออาจจะ
ได้ผลงานที่ดีมากขึ้น หรือบางครั้งเวลาเปิดเทอมของแต่ละที่เหลื่อมกัน
ท�ำให้ถ้านักศึกษาไปท�ำงานต่างประเทศ อาจจะกลับมาไม่ทันเปิดเทอม
ของ มทส. หรือไม่จบภายใน 4 ปี สุดท้ายเลยเลือกที่จะไม่ไป เพราะกลัว
ไม่ได้เกียรตินิยม
- ส่งเสริมให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษามากกว่า 1 เทอม หรือ 1 บริษัท
ซึ่ง มทส. อาจจะต้องปรับให้หลักสูตรยอมรับรายวิชาสหกิจศึกษาที่ 2
หรือ 3 สามารถใช้แทนวิชาเลือกทัว่ ไปได้ กรณีนศี้ นู ย์สหกิจศึกษาฯ ต้องสร้าง
กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนส� ำ หรั บ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปในรายวิ ช า
สหกิจศึกษาที่ 2 หรือ 3
- เพิ่ ม หรื อ ปรั บ เนื้ อ หารายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาที่ 3 ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น
Project based คือ ท�ำให้สถานประกอบการที่รับนักศึกษาในรายวิชานี้
รู ้ ว ่ า งานที่ นั ก ศึ ก ษาจะท� ำ ต้ อ งเป็ น Project เท่ า นั้ น และ มทส.            
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ปรับหลักสูตรให้สาขาวิชายอมรับรายวิชานี้สามารถใช้ทดแทนรายวิชา
Project ได้ (ปกติ เ ป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ ในส� ำ นั ก วิ ศ วกรรมศาสตร์ )                
โดยทั่วไปในรายวิชานี้นักศึกษา ส่วนใหญ่มักจะมาขอหัวข้อ Project
จากอาจารย์ ซึ่งบางครั้งอาจารย์ต้องสร้างปัญหา (เทียม) ขึ้นมาเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาลองไปท� ำ ดู หลายกรณี ต ้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น มากพอสมควร
แต่เมือ่ เสร็จแล้วเอาไปใช้จริงไม่ได้เท่าไหร่ ถ้า มทส. สามารถเปิดแนวทาง
ใหม่ให้นักศึกษาตามที่เสนอได้ นักศึกษาจะได้หัวข้อ Project จากปัญหา
จริงของสถานประกอบการ เมื่อท�ำส�ำเร็จสถานประกอบการก็จะได้
ประโยชน์โดยตรง ทั้งนี้เงื่อนไขในการลงรายวิชาสหกิจลักษณะนี้ คือ
นักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาสหกิจ 1 มาก่อน และหัวข้อ Project
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
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ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เป้าหมายที่ส�ำคัญของการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส.
ของอาจารย์เป็นอย่างไร
นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการ               
เป็นการน�ำความรู้ต่างๆ จากห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริ ง ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู ้ สามารถพั ฒ นาตนเองด้ า นความคิ ด                        
ด้านการท�ำงาน มีการวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีการปรับตัว
ให้ เข้ า กั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และสามารถท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คุณลักษณะและทักษะที่จ�ำเป็นทั้งด้านวิชาการและสังคมของนักศึกษา
ส�ำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
- ความรู้พื้นฐาน และด้านวิชาชีพ มีความสามารถใช้ความรู้ในการท�ำงาน
และแก้ปัญหาได้
- ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในงานเพือ่ ให้
งานมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะมนุษย์ การปรับตัว และการมีมนุษย์สัมพันธ์พื่อให้ท�ำงานร่วม
กับผู้อื่นได้
- ความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สุขภาพจิต และสุขภาพกายที่แข็งแรง
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อาจารย์ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อย่างไรบ้าง
- นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มด้ า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน
สหกิจศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้ร่วมงาน
ในทุกระดับได้
- นักศึกษาได้ไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทีม่ คี วามพร้อม มีคณ
ุ ภาพ
และตรงกับสาขาวิชาชีพ
- สถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานมีความเสี่ยงน้อย
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเจอปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อาจารย์มีค�ำแนะน�ำนักศึกษาอย่างไรบ้าง (ขอให้ยกตัวอย่าง)
- นักศึกษามักเจอปัญหาเกีย่ วกับผูร้ ว่ มงานทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย บางครัง้
นักศึกษามีความกดดันหรือเครียด (แนะน�ำให้นักศึกษาพยายามวางตัว
		เป็นกลาง ปรับทัศคติ และปรับตัวให้สามารถท�ำงานในสถานประกอบการได้)
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
- ได้ข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการผ่านการประเมินคุณภาพนักศึกษา
ที่ไปสหกิจศึกษา ซึ่งที่เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียน
การสอนให้ตรงความต้องการของตลาด
อาจารย์คิดว่าสหกิจศึกษา มทส. ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร
- มีสหกิจศึกษาต่างประเทศมากขึ้น
- มีจำ� นวนสถานประกอบการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หรือมีชอื่ เสียง รับนักศึกษา มทส.
53

คู่มือสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

					

		

ส�ำหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ

อาจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

เป้าหมายที่ส�ำคัญของการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส.
ของอาจารย์เป็นอย่างไร
		 นักศึกษาสามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถ รูจ้ กั ตน รูจ้ กั คน รูจ้ กั งานได้
พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถานประกอบการว่าต้องการ
ให้เพิ่มหรือลดเนื้อหาในการเรียนการสอน หมายรวมถึงบัณฑิตที่พึงประสงค์            
ที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อจักได้ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
คุณลักษณะและทักษะที่จ�ำเป็นทั้งด้านวิชาการและสังคมของนักศึกษา
ส�ำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
			 ทางศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มกี ารจัดหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาอยูแ่ ล้ว ซึง่ เห็นว่าครอบคลุมและเหมาะสม
ตามทฤษฎี แต่ทงั้ นีห้ ากเพิม่ ในส่วนของการปลูกฝังจิตส�ำนึกจากทฤษฎีทไี่ ด้เรียน
ลงสู่ภาคปฎิบัติได้จักดียิ่งขึ้น ซึ่งหากสามารถท�ำได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 จะดีมาก
อาจารย์ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อย่างไรบ้าง
ความคาดหวังต้องการให้นักศึกษาสามารถปฎิบัติงานได้ตามสาย
อาชีพที่ได้เรียนมาพร้อมกับสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้   ท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ วางแผนการท�ำงาน ท�ำงาน และน�ำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รวมถึงสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสถานประกอบการได้
เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส�ำเร็จ รวมถึงเป็นบัณฑิตที่มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ คือ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเจอปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อาจารย์มีค�ำแนะน�ำนักศึกษาอย่างไรบ้าง
ปัญหาที่นักศึกษาพบเมื่อไปสหกิจศึกษาขอแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
ด้านการท�ำงาน และด้านการปฎิสัมพันธ์กับคนในองค์กร ตัวอย่างด้านการ
ท�ำงาน นักศึกษาขาดความมั่นใจในการน�ำเสนองาน และการท�ำงานไม่ทราบ
ว่าจะเริม่ ต้นการท�ำงานอย่างไร อาจารย์จงึ แนะน�ำว่าก่อนอืน่ นักศึกษาต้องเดิน
ส�ำรวจโรงงานเพือ่ หาปัญหาว่าสถานประกอบการมีปญ
ั หาด้านใดบ้างโดยเทียบ
กับกฏหมาย และเมื่อได้ทราบปัญหาแล้วจึงท�ำการวางแผนพร้อมทั้งปรึกษา
พนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อเสนอโครงงานด้านความปลอดภัยที่จะ
ส�ำเร็จได้ภายใน 4 เดือน นอกจากนี้ขอให้นักศึกษาเขียนแผนงานว่าแต่ละวัน
ต้องท�ำอะไรบ้าง พร้อมเสนอให้พนักงานที่ปรึกษาทราบอย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครั้ง เพื่อเป็นการรายงานให้ทราบว่าแผนงานที่ก�ำหนดไว้ท�ำได้ตามแผนเหรอ
ไม่ รวมถึงหากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันเวลา ท�ำให้เกิดความเข้าใจกันทั้ง
ในส่วนของนักศึกษาและที่ปรึกษาด้วย ส�ำหรับด้านการปฎิสัมพันธ์กับคนใน
องค์กร ขอให้นักศึกษาเป็นคนมีน�้ำใจ เคารพเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึง
ต้องรู้จักกาลเทศะด้วย
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
จากการไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช า และ
มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์อย่างสูงในเรื่องการผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความ
ต้ อ งการของผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง ท� ำ ให้ ส าขาวิ ช าและมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ที่
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รู้จักในวงกว้าง ทั้งในส่วนของวิชาการ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบ
โจทย์ของผู้ใช้บัณฑิต การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ อดทนสู้งาน                         
ซึง่ เป็นภาพทีท่ กุ คนเห็นเป็นทีก่ ล่าวขานกันปากต่อปากว่าบัณฑิต มทส. อดทน
สู้งาน วิชาการดี ดังบัณฑิตที่จบไปได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ท�ำให้คนทั่วไปรู้จักสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัยมากขึ้นจากแต่ก่อน
อาจารย์คิดว่าสหกิจศึกษา มทส. ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร
หากเป็นไปได้ควรมีการไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา 2 ครัง้ พร้อมทัง้ มีการ
ท�ำโครงการทีช่ ดั เจนทัง้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพือ่ ให้
ได้ประโยชน์สูงสุดจากการไปสหกิจศึกษา
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						อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุม่ วิชาสารสนเทศศึกษา)
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
เป้าหมายที่ส�ำคัญของการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส.
ของอาจารย์เป็นอย่างไร
				 การได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติงานจริง เพื่อที่นักศึกษาจะได้รู้
ว่าความรู้ที่เค้าเรียนนั้นเพียงพอไหม ถ้าเค้าจะท�ำงานจริงเค้าจะท�ำงานได้
ไหม และนักศึกษาจะได้เกิดประสบการณ์จริงของการท�ำงานและเมื่อออก
ไปปฏิบัติงานก็จะเห็นภาพของชีวิตการท�ำงานที่แตกต่างจากภาพของการ
เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และจะได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของการท�ำงาน
ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับนักศึกษา
คุณลักษณะและทักษะที่จ�ำเป็นทั้งด้านวิชาการและสังคมของนักศึกษา
ส�ำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
มองว่านักศึกษาต้องมีความรู้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี แต่ว่าในชีวิต
จริงวิชาการที่เรียนทั้งหมดในห้องเรียนบางครั้งเราไม่ได้ใช้ทั้งหมด มันแล้ว
แต่ว่าเราจะชอบหรือว่าเราเก่งทางด้านใด เราก็น่าจะเลือกที่จะไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการทีเ่ สนองานตรงกับความสามารถทางวิชาการ
ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของสารสนเทศศึกษาจะแบ่งการท�ำงาน
ในวิชาชีพออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ งานด้านเทคนิคการจัดการสารสนเทศ
และงานด้านบริการสารสนเทศ เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูว่าตัวเองเก่งหรือ
สนใจทางด้านไหน แล้วเลือกงานที่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง
จึงจะท�ำให้ประสบการส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ส่วนทางด้านสังคมนัน้
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คงเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร เรื่องของมารยาทสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน บางครั้งเค้าอาจจะยังวางตัว
ไม่ค่อยถูกส�ำหรับสังคมไทยที่ยังมีผู้ใหญ่ ผู้น้อย แล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตน
การรู้จักกาละเทศะก็ยังส�ำคัญในสังคมไทย และเรื่องการสื่อสารก็ส�ำคัญมาก
เพราะว่าเด็กยุคปัจจุบนั มักจะใช้โซเชียลมีเดียในการสือ่ สารแบบสัน้ ๆ ไม่มที มี่ าทีไ่ ป
เช่น ส่งอีเมลล์ถงึ อาจารย์โดยไม่คำ� ขึน้ ต้นและลงท้าย และไม่บอกทีม่ าทีไ่ ปของ
เรือ่ งราวทีต่ อ้ งการให้ชดั เจน เพราะฉะนัน้ ทักษะทางด้านการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
กับผูร้ ว่ มงานทุกระดับ ทัง้ หัวหน้างาน เพือ่ นร่วมงาน และลูกน้องจึงส�ำคัญมาก
อาจารย์ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อย่างไรบ้าง
คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถน�ำความรูท้ เี่ รียนในห้องเรียนไปใช้ใน
การท�ำโครงงานให้ประสบความส�ำเร็จได้ และสามารถแก้ปัญหาในระหว่างที่
ท�ำงานได้โดยนักศึกษาควรเป็นผู้ที่กระตือรือร้นที่จะศึกษาเพิ่มเติม ปฏิบัติงาน
ทีต่ อ้ งรับผิดชอบได้ และเป็นทีพ่ อใจของสถานประกอบการ แต่ไม่ได้คาดหวังว่า
ให้นกั ศึกษาไปท�ำงานทีเ่ ลอเลิศมากนักแต่วา่ งานต้องส�ำเร็จและก็ได้เรียนรูด้ ว้ ย
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเจอปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อาจารย์มีค�ำแนะน�ำนักศึกษาอย่างไรบ้าง (ขอให้ยกตัวอย่าง)
เมื่อนักศึกษาเจอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ซึ่งอาจจะมีทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาที่เกิดจากการท�ำงาน ต้องมานั่งคุย
กัน แจกแจงออกมาให้ชัดเจนว่าปัญหานั้นคืออะไร แล้วจะได้ช่วยกันดูช่วยกัน
แก้ไปตามสภาพของปัญหา เช่น ปัญหาส่วนตัวเคยพบว่านักศึกษาไปท�ำงาน
สาย พี่เลี้ยงบ่น พอได้มาคุยกับนักศึกษา นักศึกษาบอกว่าคิดว่าเหมือนกับ
การมาเรียนหนังสือซึง่ จะมาเรียนเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ จึงต้องคุยกับนักศึกษาว่าส�ำหรับ
การท�ำงานแล้วไม่สามารถท�ำแบบนั้นได้ สุดท้ายนักศึกษาก็ปรับตัวได้แล้ว
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ผลงานทีท่ ำ� ก็ออกมาดี จนกระทัง่ ได้รบั การคัดเลือกให้ทำ� งานในสถานประกอบ
การแห่งนั้น หรือปัญหาเกี่ยวกับที่พักซึ่งเคยเจอว่าที่พักดูจะไม่ค่อยปลอดภัย
เพราะช่วงระหว่างทางเดินเข้า-ออกจากหอพักไปขึ้นรถนักศึกษาเคยพบพวก
ชอบโชว์ จึงบอกนักศึกษาให้ลองหาที่พักใหม่หรืออย่ากลับค�่ำ  เวลาไปนิเทศ
งานต้องคุยกับนักศึกษาเกีย่ วกับความเป็นอยูว่ า่ มีปญ
ั หาอะไรหรือไม่ ทัง้ การกิน
การอยู่ การเดินทาง ส่วนปัญหาในเรือ่ งการปฏิบตั โิ ครงงานจะต้องดูวา่ นักศึกษา
เจอปัญหาอะไร และเคยปรับเปลี่ยนงานให้กับนักศึกษาเนื่องจากว่างานที่ได้
ปฏิบัติไม่ค่อยตรงกับความสามารถ คือ มันเกินความสามารถของนักศึกษาไป
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางสาขาวิชาและศูนย์สหกิจศึกษาฯ ต้องร่วมกันแก้ ใน
ขั้นตอนของการ Matching งานให้กับนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
สามารถของนักศึกษา และผู้บริหารของสถานประกอบการแห่งนั้นเข้าใจ
จึงปรับเปลีย่ นงานให้กบั นักศึกษาแล้วก็แฮปปีก้ นั และต่อไปสถานประกอบการ
ก็เข้าใจ เรือ่ งลักษณะงานของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามากยิง่ ขึน้ และจัดงาน
ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของสาขา
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ในการไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาท�ำให้เราได้เห็นภาพที่
ชัดเจนขึ้นว่าทฤษฏีความรู้หรือการปฏิบัติทั้งหลายที่เราสอนนักศึกษาไป
ในทางปฏิบัติแล้วมันใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน เราก็จะได้น�ำข้อมูลตรงนี้มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เหมาะสมกับ
การท�ำงานในวิชาชีพ หรือระยะสั้นๆ ก็จะเป็นการน�ำประสบการณ์ตรงนั้น
มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้
นักศึกษามีข้อมูลหรือเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาปัจจุบันได้รับรู้ เพื่อที่จะได้
เตรียมตัวไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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อาจารย์คิดว่าสหกิจศึกษา มทส. ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร
ปัจจุบันเรื่องของการ Matching งานให้กับนักศึกษาในกระบวนการ
จัดหางานยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าที่ควร ในอนาคตอยากให้ลองปรับกระบวนการ
ตรงนี้ให้เป็นระบบหรือเข้มขhนมากกว่านี้ เพราะว่าถ้าท�ำตรงนี้ได้ดีนักศึกษา
ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการไปปฏิบัติงาน เพราะว่านักศึกษาสามารถที่จะเลือก
งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความสนใจของตนเอง ในทางปฏิบัติ
สิ่งที่สาขาวิชาได้ท�ำในปัจจุบันนี้ คือ ถ้านักศึกษาได้เลือกงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ และความสนใจแล้ว สาขาวิชาจะพยายามเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาเพิม่ เช่น การส่งนักศึกษาไปฝึกงานทีศ่ นู ย์บรรณาสารฯ หรือทีห่ น่วยงาน
ทีค่ ดิ ว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ตรงก่อนไปปฏิบตั งิ านทีส่ ถานประกอบการ
เค้าจะได้มคี วามมัน่ ใจมากขึน้ รวมถึงถ้าเป็นไปได้อยากให้มสี หกิจศึกษามากกว่า
1 ครัง้ สัก 2 ครัง้ น่าจะดี เพราะว่าพอไปครัง้ แรกแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพของ
ชีวติ จริงในการท�ำงาน เมือ่ กลับมาเรียนนักศึกษาก็จะปรับตัวได้มากขึน้ และยัง
มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะท�ำให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ค่อนข้าง
แน่นเมื่อจะต้องออกไปประกอบอาชีพ
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อาจารย์ ดร. ลลิดา โรจนธรรมณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เป้าหมายที่ส�ำคัญของการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส.
ของอาจารย์เป็นอย่างไร
- นักศึกษาสามารถน�ำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ได้จริง
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานจริง แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ รวมทั้ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมาย
คุณลักษณะและทักษะที่จ�ำเป็นทั้งด้านวิชาการและสังคมของนักศึกษา
ส�ำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
มีบคุ ลิกภาพทีด่ แี ละวางตัวเหมาะสม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ขยัน อดทน
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี สามารถท�ำงานร่วมกับ ผูอ้ นื่ ได้ รวมทัง้
มีความรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการ มีความมัน่ ใจในตนเอง มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสารและการน�ำเสนองาน
อาจารย์ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อย่างไรบ้าง
นักศึกษามีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รู้ถึงความถนัดและความ
สามารถของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
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เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเจอปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
อาจารย์มีค�ำแนะน�ำนักศึกษาอย่างไรบ้าง
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น ก็แนะน�ำให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งส่วนใหญ่
จะไม่มั่นใจในความรู้หรือทักษะที่ตนเองมี ก็จะแนะน�ำให้หาความรู้เพิ่มเติม
สังเกต และมีการอภิปรายกับพี่เลี้ยงก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ได้รับการ feedback จากสถานประกอบการในเรื่องการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออก สหกิจศึกษา รวมทั้งได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา
• อาจารย์คิดว่าสหกิจศึกษา มทส. ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร
คิ ด ว่ า ระบบสหกิ จ ศึ ก ษา ณ ปั จ จุ บั น ด� ำ เนิ น การได้ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว                  
ในอนาคตทางศูนย์อาจจะต้องร่วมมือกับทางสาขาวิชาในการสร้างเครือข่าย
กับต่างประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น
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7.2 ข้อคิดเห็นจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
					

นางสาวอัมพิกา จอกสูงเนิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่
บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จ�ำกัด

คุณได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ได้เรียนรูก้ ระบวนการท�ำงาน ณ สถานการณ์จริงทีเ่ กีย่ วกับงานประจ�ำ 
เช่น แผนการเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลลูกค้า การบริการ
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ดูแลจัดการงานภายในร้าน เรียนรู้ระบบงานขาย
และรวมกิจกรรมต่างๆ กับทางบริษัท
สิ่งที่คุณชอบมากที่สุด หรือ ประทับใจมากที่สุดในการไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาคืออะไร
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ ไ ด้ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน
สหกิจศึกษามีความเป็นกันเองช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา และพีเ่ ลีย้ งน่ารักให้คำ� แนะน�ำในการท�ำงาน การน�ำเสนอ
ผลงานในช่วงระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี รวมถึงการทีเ่ ราตัง้ เป้าหมาย
ในการเพิ่มยอดขายแล้วเราสามารถท�ำได้จริง โดยเราได้ลงส�ำรวจกลุ่มลูกค้า
ที่เราจะท�ำการเพิ่มยอดขาย เก็บข้อมูล แนะน�ำสินค้าตัวใหม่ ติดตามข้อมูล
การใช้สินค้าอยู่เรื่อยๆ
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คุณได้พบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างระหว่างทีไ่ ปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
ตอนนั้ น คุ ณ รู ้ สึ ก อย่ า งไร และคุ ณ ได้ แ ก้ ป ั ญ หาหรื อ ผ่ า นช่ ว งเวลา
นั้นมาได้อย่างไร พี่เลี้ยงมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไร
ปัญหาที่พบ คือ ในช่วงแรกๆ ของการท�ำงานเราจะยังปรับตัวเข้ากับ
งานท�ำงานและงานที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำยังไม่เข้าใจ ซึ่งงานที่ได้ปฏิบัตินั้น
ถือเป็นงานที่ใหม่ส�ำหรับเรามาก เพราะไม่มีการสอนในห้องเรียนต้องอาศัย
การท�ำงานในสถานการณ์จริง ความรู้สึกตอนนั้น คือ ไม่เข้าใจในงานที่ท�ำอยู่
รู้สึกสับสนในงานเพราะมันเป็นงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายให้ได้ตาม
เป้าหมาย การดูแลลูกค้า การบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จัดการงาน
ภายในร้านที่เกี่ยวกับระบบงานขาย และยังไม่เข้าใจในตัวระบบงานที่ท�ำอยู่
วิธแี ก้ปญ
ั หา คือ ได้เข้าพบพีเ่ ลีย้ งเพือ่ ขอค�ำปรึกษาในงานทีท่ ำ� อยู่ และได้แก้ไข
ปัญหาทีเ่ ราพบเจอในการปฏิบตั งิ าน พีเ่ ลีย้ งได้ให้คำ� แนะน�ำ ให้ความช่วยเหลือ
และให้ก�ำลังใจในการท�ำงานเพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขและผ่านไป
ด้วยดีจนประสบผลส�ำเร็จ
หากคุณย้อนเวลากลับมาได้มีอะไรที่คุณต้องการท�ำอีกบ้างในระหว่างที่
คุณไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากช่วงที่สหกิจศึกษาอยู่นั้นท�ำให้เกิดปัญหาการแบ่งเวลา
ไม่เพียงพอในการเก็บข้อมูลการศึกษาในการปฏิบัติงาน
คุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาใช้กับการ
ท�ำงาน หรือ การเรียนในปัจจุบันอย่างไรบ้าง
			 การได้เรียนรูก้ ารเข้าสังคมและการเตรียมตัวไปปฏิบตั งิ าน ณ สถานทีจ่ ริง
เพื่อน�ำความรู้ความสามารถมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการท�ำงานและปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ท�ำให้เรามีความรู้ความสามารถรอบด้านมากมาย
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ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามสาขาที่เรียนมาและสามารถน�ำมาปรับใช้ในการเรียน              
ในการท�ำงานได้
สิ่งที่คุณคิดว่านักศึกษา มทส. ควรจะเตรียมตัว หรือ ควรจะรู้ก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และต�ำแหน่งงานที่เราจะไปสหกิจศึกษา
- มีความนอบน้อมถ่อมตัวและการวางตัวที่ดี
- รู้วัฒนธรรมต่างๆ ในองค์กร
- มีการเตรียมพร้อมด้านทักษะในการสื่อสาร
คุณมีอะไรจะแนะน�ำรุ่นน้องเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบ้าง
- เราต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปปฏิบัติงานจริงเพราะมีหลาย
เหตุ ผ ลที่ ใ นชี วิ ต การท� ำ งานจริ ง ไม่ เ หมื อ นการเรี ย นในห้ อ งเรี ย นเลย
เพราะบางคนมีความรูค้ วามสามารถในห้องเรียนทีด่ กี ใ็ ช่วา่ จะมีความพร้อม
ในการใช้ชีวิตในโลกของการท�ำงานได้
- เราต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะในการสือ่ สารให้สามารถพูดคุย
กับบุคคลอื่นให้ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
- เราต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะการท�ำงาน
ในชีวิตจริงมีสิ่งใหม่ๆ ให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่จะมา
ปฏิบัติงานสหกิจจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจซึ้งจะสามารถท�ำให้
เราประสบความส�ำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้ สู้ๆ นะคะ
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นายภานุเดช สารพัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่
บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

คุณได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ได้ศกึ ษาการท�ำงานของเกียร์ CVT7 และสายพานการประกอบเกียร์
CVT7 ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้ลดจ�ำนวนการเกิดปัญหาเครื่องจักรหยุด
ชั่วขณะ ในกระบวนการจ่าย Washer ที่กระบวนการประกอบ Carrier
ซึ่งสามารถลดการเกิดปัญหาได้ถึง 98%
สิ่งที่คุณชอบมากที่สุด หรือ ประทับใจมากที่สุดในการไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาคืออะไร
สิง่ ทีช่ อบคือการได้รว่ มงานกับพนักงานหลากหลายต�ำแหน่ง ซึง่ ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ การท�ำงานร่วมกับคนหลายระดับ ช่วยให้เกิดทักษะการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ การได้ร่วมงานกับคน
ญีป่ นุ่ เพราะมีสว่ นให้เราได้ฝกึ ภาษาอังกฤษจากทีเ่ รียนมาในห้องเรียน ท�ำให้กล้า
แสดงออก และกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
คุ ณ ได้ พ บปั ญ หาและอุ ป สรรคอะไรบ้ า งระหว่ า งที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน
สหกิจศึกษา ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร และคุณได้แก้ปัญหาหรือผ่านช่วง
เวลานั้นมาได้อย่างไร พี่เลี้ยงมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไร
อุปสรรคที่พบ คือ มีการเปลี่ยนโปรเจคในกลางเดือนที่สองของการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จึงเริ่มงานช้ากว่าแผนที่วางไว้ การแก้ไขปัญหา คือ
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เร่งท�ำงานตัวเองให้ได้มากกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งทางพี่เลี้ยงมีส่วนช่วยในการ
ประสานงานกับแผนกอืน่ ๆ ท�ำให้การท�ำโปรเจคส�ำเร็จได้ลลุ ว่ งเป็นอย่างดี และ
อุปสรรคอีกอย่าง คือ การเข้าใจส�ำเนียงภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่น ซึ่งต้องใช้
เวลาพอสมควรจึงจะสามารถเข้าใจได้
หากคุณย้อนเวลากลับมาได้มีอะไรที่คุณต้องการท�ำอีกบ้างในระหว่างที่
คุณไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เข้าไปขอความรู้หรือให้คนญี่ปุ่นสั่งงานเพิ่มขึ้น เพราะเราจะได้ฝึก
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้มากขึน้ และจะได้ประสบการณ์ความรู้
ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากต�ำราเรียน
คุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาใช้กับการ
ท�ำงาน หรือ การเรียนในปัจจุบันอย่างไรบ้าง
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาอย่างชัดเจน คือ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ การน�ำเสนองาน และการคิดอย่างมีเหตุผล ในระหว่างที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยจะเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น แต่ในระหว่าง
ปฏิบัติงานต้องมีการน�ำเสนอและพูดภาษาอังกฤษทุกวัน จึงเป็นส่วนช่วยให้
การเรียนบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการน�ำเสนองาน และการฟัง
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
สิ่งที่คุณคิดว่านักศึกษา มทส. ควรจะเตรียมตัว หรือ ควรจะรู้ก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
ควรจะรู ้ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานในแต่ ล ะสาขา เช่ น วิ ศ วกรรม
เครื่องกล ควรจะรู้จักการใช้เครื่องมือวัด หรือ การใช้โปรแกรมในการท�ำงาน
เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และที่ส�ำคัญควรจะฝึกพูดภาษาอังกฤษที่
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สามารถถามและตอบได้ในขั้นพื้นฐาน
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คุณมีอะไรจะแนะน�ำรุ่นน้องเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบ้าง
อยากให้น้องๆ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะจะท�ำให้ผู้ใหญ่
เอ็นดูเรา ชื่นชมเราและมหาวิทยาลัยที่เราสังกัดอยู่ อยากให้รู้จักการฟัง                     
ให้มากๆ และจับใจความส�ำคัญให้ได้ เพราะพนักงานมีประสบการณ์การท�ำงาน
มากกว่าเรา สิ่งที่เขาพูดอาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้จากที่เราเรียนรู้มา
ก็เป็นได้ และสุดท้ายอยากให้น้องๆ กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเยอะๆ ถูกผิด
ไม่เป็นไร น้องๆ จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราเอง
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นายรัฐสิทธิ์ โรจนปรียารักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท จาโตโค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

คุณได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง
การดูแลและศึกษากระบวนการท�ำงานของ Control Valve Line และ
Final Line สรุปข้อมูล First Run Ratio ของแต่ละสัปดาห์ และการลดปัญหา
Short Stop ใน Control Valve Line ซึง่ ปัญหาทีแ่ ก้ไขคือ L5 Spool Nothing Error
สิ่งที่คุณชอบมากที่สุด หรือ ประทับใจมากที่สุดในการไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาคืออะไร
การได้พบเจอกับปัญหาการท�ำงานในชีวิตจริงและแก้ไขปัญหานั้นๆ  
รวมถึงการได้พูดคุยกับพนักงานต่างชาติที่เป็นคนญี่ปุ่นเป็นการได้ฝึกการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนมา
คุณได้พบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างระหว่างที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร และคุณได้แก้ปัญหาหรือผ่านช่วงเวลา
นั้นมาได้อย่างไร พี่เลี้ยงมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไร
ผมได้พบปัญหาของการท�ำโปรเจคซึ่งมีความยากมาก และพนักงาน
ทีท่ ำ� งานในกระบวนการผลิตนัน้ ส่วนมากไม่สามารถให้คำ� ตอบได้ ท�ำให้ผมต้อง
ศึกษาข้อมูลของโปรเจคอย่างละเอียดด้วยตัวเองแทบจะทัง้ หมด และพยายาม
ถามพี่ ๆ วิศวกรหลาย ๆ คนเท่าที่จะถามได้ เพื่อน�ำค�ำตอบมาแก้ไขปัญหาให้
ได้ในที่สุด เป็นการฝึกความอดทนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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หากคุณย้อนเวลากลับมาได้มีอะไรที่คุณต้องการท�ำอีกบ้างในระหว่างที่
คุณไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การพูดคุยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆ ที่ร่วมงานให้มากขึ้น และ
พยายามศึกษาและแก้ไขโปรเจคให้มากขึ้น และเร็วขึ้น เพราะรู้สึกว่ายังท�ำได้
ไม่เต็มความสามารถ
คุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาใช้กับการ
ท�ำงาน หรือ การเรียนในปัจจุบันอย่างไรบ้าง
การศึกษาสิ่งที่เราท�ำให้ละเอียดให้มากที่สุดเวลาเกิดความผิดพลาด
ก็จะได้พลาดน้อยๆ  และเรียนรู้จากความผิดพลาด รู้จักวางแผน และบริหาร
เวลามากขึ้น
สิ่งที่คุณคิดว่านักศึกษา มทส. ควรจะเตรียมตัว หรือ ควรจะรู้ก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
คงเป็นทักษะภาษาอังกฤษทัง้ การฟัง พูด อ่าน เขียนครับ ส่วนความรู้
ก็ตอ้ งเรียนรูก้ นั หน้างานอยูแ่ ล้วครับ  อีกทัง้ การประพฤติปฏิบตั ติ วั กับผูท้ มี่ อี ายุ
มากกว่าเราด้วยครับ
คุณมีอะไรจะแนะน�ำรุ่นน้องเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบ้าง
คงจะเป็นการเตรียมความรู้เกี่ยวกับบริษัทที่เราจะได้ไปสหกิจศึกษา
ครับ การใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ การบริหารเวลา ความกระตือรือร้น กล้าลองผิด
ลองถูก และเรียนรู้จากความผิดพลาดครับ  
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7.3 ข้อคิดเห็นจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในการไปปฏิบตั งิ าน
		 สหกิจศึกษาในต่างประเทศ
					

นายเกรียงศักดิ์ ริ้วกลาง
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Kemaman Bitumen
Company Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย

ท�ำไมคุณจึงตัดสินใจสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
เนื่องจากเป็นโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมการท�ำงานในองค์กร
ต่างประเทศ และเพื่อพิสูจน์ความรู้ความสามารถของตนเองครับ
คุณเตรียมตัวอย่างไรก่อนการสมัครสหกิจศึกษาต่างประเทศ
ศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เป็นข้อก�ำหนดของมหาวิทยาลัย และ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครับ จากนัน้ ก็ตดิ ต่อกับอาจารย์ประจ�ำสาขา
เพื่อแสดงความจ�ำนงค์ในการออกสหกิจศึกษาในต่างประเทศครับ
คุ ณ เตรี ย มตั ว อย่ า งไรก่ อ นเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
หลังจากที่ได้สถานประกอบการ และประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาแล้ว ผมก็มุ่งตรงไปที่การศึกษาข้อมูลทั่วไปขอประเทศที่ผมจะ
เดินทางไปสหกิจศึกษาครับ ศึกษาประเภทของกิจการที่สถานประกอบการ
ที่ผมจะเดินทางไป รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อออก
หนั ง สื อ เดิ น ทาง และวี ซ ่ า เข้ า ประเทศมาเลเซี ย ครั บ นอกจากนี้ ยั ง ศึ ก ษา
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การเดินทางการจองตั๋วเครื่องบิน โดยความรู้บางส่วนก็ได้รับค�ำปรึกษาและ
ช่วยเหลืออย่างดีจากรุ่นพี่ที่เคยได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศที่
สถานประกอบการแห่งนี้มาก่อนครับ ชื่อพี่บอมภ์ ธนศิลป์ ภูมิพักตร์ ซึ่งก็
ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ท่านนี้เป็นอย่างมากครับที่ช่วยเหลือเรื่องต่างๆ แบบหมด
เปลือกเลยทีเดียว
คุ ณ ได้ พ บปั ญ หาและอุ ป สรรคอะไรบ้ า งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสมั ค รงาน
จนกระทั่ ง ไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ ตอนนั้ น
คุณรู้สึกอย่างไร และคุณได้แก้ปัญหาหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร
เรื่องการเดินทางไปสถานประกอบการต่างประเทศครับ เพราะว่า
เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาศได้เดินทางโดยเครื่องบิน และเดินทางคนเดียวด้วย
แรกๆ ก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนครับ เพราะขั้นตอนทุกอย่างต้องจัดการเอง
หมดเลยตั้งแต่ศึกษาเส้นทาง จองตั๋วเครื่องบิน ต่อไฟลท์ระหว่างสนามบิน
แต่ที่ท�ำให้ง่ายขึ้นมากๆ ก็ได้รับค�ำปรึกษาที่ดีจากพี่บอมภ์นี้ล่ะครับทุกอย่าง                        
ก็ผ่านมาด้วยดี  
คุณคิดว่าคุณได้อะไรจากการไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
เรือ่ งความมัน่ ใจในตัวเองครับ ทัง้ เรือ่ งการปฏิสมั พันธ์เรือ่ งการใช้ภาษา
อังกฤษ ซึง่ พัฒนามาจากเดิมมากๆ ครับ รวมถึงการอดทนต่อสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
แบบไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจ ซึ่งสถานการณ์นั้นมันได้ฝึกให้เรากล้าที่จะ
รับมือและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเองครับ
หากคุณย้อนเวลากลับมาได้มีอะไรที่คุณต้องการท�ำอีกบ้างในระหว่าง
ที่คุณไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
				 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ไม่พอส�ำหรับการเรียนรู้งานพร้อมๆ กับเรียน
รู้วัฒนธรรมการท�ำงานครับ เพราะหากตัดช่วงแรกๆ ที่ต้องปรับตัวในหลายๆ
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เรื่องออกไปจะพบว่าเหลือเวลาจริงๆ ในการลุยงานไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งหาก
เป็นไปได้ก็อยากจะลองได้มีโอกาสท�ำงานแบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามชุมชน
ในท้องทีน่ นั้ ๆ บ้างครับ เพราะงานสิง่ แวดล้อมมักจะต้องคูก่ บั คนในชุมชนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
คุณจะแนะน�ำอะไรแก่รุ่นน้องเพื่อให้น้องเห็นความส�ำคัญในการสมัครไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
ก่อนอืน่ ต้องตัดความกลัวออกไปก่อนครับ เรามักจะกลัวในสิง่ ทีเ่ ราไม่
ได้เจอ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆ แต่หากน้องได้ท่ีปรึกษาดีๆ จากรุ่นพี่ที่เคยได้มี
ประสบการณ์มาก่อนจะเป็นประโยชน์มากๆ และจะท�ำให้เรากล้าทีจ่ ะลองเผชิญ
หน้ากับสิง่ นัน้ มากขึน้ สหกิจศึกษาต่างประเทศเป็นโอกาสทีน่ อ้ งๆ จะได้ใช้ความ
รูค้ วามสามารถของเราแสดงให้คนต่างชาติได้เห็นว่าความรูค้ วามสามารถเราก็
ไม่ได้ด้อยกว่าเลย อยากให้น้องมั่นใจ และคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะในการท�ำงาน
จริงๆ เราต้องร่วมงานกับวิศวกรจากต่างชาติเป็นเรื่องปกติครับ
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นางสาวชลธิชา โพธิ์ปาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่
Big M Group Service Co., Ltd.  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ท�ำไมคุณจึงตัดสินใจสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
- ต้ อ งการได้ รั บ ประสบการณ์ ใ นต่ า งประเทศ ทั้ ง การเรี ย นรู ้ ใ นเรื่ อ ง
วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตของผู้คน รวมไปถึงการท�ำการเกษตรของ
ต่างประเทศว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยเราหรือไม่
- ส�ำหรับประเทศที่ไป คือ พม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งประชากร
ส่วนใหญ่ยังท�ำการเกษตร ดั้งนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เลือกประเทศนี้
คุณเตรียมตัวอย่างไรก่อนการสมัครสหกิจศึกษาต่างประเทศ
- ศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการที่ต้องการเดินทางไปสหกิจศึกษา
- ปรึกษาอาจารย์ในสาขา พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา และที่ส�ำคัญ
ปรึกษากับผู้ปกครอง
คุณเตรียมตัวอย่างไรก่อนเดินทางไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
- หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปสหกิจศึกษาให้ได้มากที่สุด
- ศึกษาต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการ จากนั้นพิจารณาถึงเรื่องการ
เดินทาง การใช้ชีวิต เพื่อจะได้เตรียมของที่จ�ำเป็นต้องใช้หรือไม่สามารถ
หาได้จากที่นั่นได้ครบ
- เตรียมร่างกายและจิตใจไปให้พร้อม เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเจอใน
อนาคตข้างหน้านั้น เหมือนหรือต่างจากที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
- ท�ำประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ (เพื่อความสบายใจ)
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- ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร และภาษา
ที่ใช้ในประเทศที่จะเดินทางไป
คุ ณ ได้ พ บปั ญ หาและอุ ป สรรคอะไรบ้ า งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสมั ค รงาน
จนกระทั่งไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตอนนั้นคุณรู้สึก
อย่างไร และคุณได้แก้ปัญหาหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร
- ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งก่อนการสมัครงานสหกิจศึกษาได้มี
การสอบสั ม ภาษณ์ โดยทั ก ษะด้ า นภาษาของตนเองนั้ น ไม่ ค ่ อ ยดี นั ก
จึงมีความรู้สึกกังวล
- ระยะเวลาการขอวีซา่ สามารถอยูไ่ ด้ไม่เกิน 90 วัน (ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
สหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ หรือ 120 วัน) ซึ่งต้องมีการจ่ายค่าธรมเนียม
ในการต่ออายุ และสถานประกอบการช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ส่วนนี้
คุณคิดว่าคุณได้อะไรจากการไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
- ทักษะด้านภาษาโดยมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น และ
ยังได้เรียนรู้ภาษาพม่าในเบื้องต้นที่ใช้พูดในชีวิตประจ�ำวัน
- ฝึกการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การดูแลตัวเอง การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
- ได้เรียนรู้งานและท�ำงานในสถานประกอบการ
- เรียนรู้วัฒนธรรม ค่านิยม ความเป็นอยู่ของผู้คน รวมไปถึงภูมิประเทศ
ในรูปแบบต่างๆ ของพม่า
หากคุณย้อนเวลากลับมาได้มีอะไรที่คุณต้องการท�ำอีกบ้างในระหว่าง
ที่คุณไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
- ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาพม่าให้มากๆ
- การท�ำบันทึกรายวันหรือรายสัปดาห์ว่าพบเจอปัญหาอุปสรรค และได้
แก้ไขหรือผ่านปัญหานั้นมาได้อย่างไร รวมไปถึงสิ่งที่ประทับใจ
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คุณจะแนะน�ำอะไรแก่รุ่นน้องเพื่อให้น้องเห็นความส�ำคัญในการสมัครไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
การไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีมากที่ท�ำให้เราได้
มีโอกาสได้เห็นโลกได้กว้างมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้เราได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่
ทั้งหมดของตัวเอง เพื่อการเรียนรู้ การปรับตัว การช่วยเหลือตัวเอง การแก้
ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น เพราะว่าในทุก ๆ วันเราไม่รู้ว่า จะเจอกับอะไรใหม่ ๆ
บ้าง ดังนั้นความสามารถที่มีอยู่ ก็จะน�ำมาใช้ในการไปสหกิจในต่างประเทศ
เช่นทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งตอนที่อยู่ประเทศไทย เราคิดว่าภาษาอังกฤษ
เราไม่ดี แต่พออยู่ต่างประเทศเราตัองการสื่อสารกับคนต่างชาติ เราก็ใช้ทัก
ภาษาอังกฤษ ประกอบกับการใช้ท่าทางประกอบหรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยได้
เมือ่ พูดบ่อยและใช้บอ่ ยก็มคี วามมัน่ ใจมากขึน้ ดัง้ นัน้ เมือ่ จบแล้วไปท�ำงานไม่วา่
จะอยู่ที่ไหนก็จะสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี เพราะเราผ่านการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในต่างประเทศมาแล้ว ซึ่งต้องใช้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ  
ที่ตนเองมีทั้งหมดออกมาใช้
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นางสาวมนรดา สุขประชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ RMIT University
ประเทศออสเตรเลีย

ท�ำไมคุณจึงตัดสินใจสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
เพราะอยากได้มากกว่าประสบการณ์การท�ำงาน การได้ไปปฏิบตั งิ าน
สหกิจศึกษาในต่างประเทศนอกจากจะได้รบั ประสบการณ์การท�ำงานในสถาน
ประกอบการจริง ยังได้น�ำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้
รับมอบหมาย และยังสามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
สามารถปรับตัวให้สามารถท�ำงานในสถานการณ์ที่มีข้อจ�ำกัดหลายด้านๆ ได้
เช่น ด้านภาษาและวัฒนธรรม การเรียนรูส้ ภาพแวดล้อมการท�ำงานทีไ่ ม่คนุ้ เคย
และการเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ในต่างประเทศด้วย ท�ำให้การปฎิบตั งิ านสหกิจศึกษา
มีความท้าทายมากขึ้นค่ะ
คุณเตรียมตัวอย่างไรก่อนการสมัครสหกิจศึกษาต่างประเทศ
- ส่ ง เอกสารยื่ น ความต้ อ งการไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาต่ า งประเทศ
ล่วงหน้า 2 เทอม ก่อนเทอมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ติ ด ตามข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สถานประกอบการในต่ า งประเทศอย่ า ง
สม�่ำเสมอ
- เตรียมเอกสารต่างๆ
- เตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์กับสถานประกอบการ
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คุ ณ เตรี ย มตั ว อย่ า งไรก่ อ นเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
- ในด้ า นของการใช้ ชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ ไ ด้ ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประเทศ เมือง และสถานประกอบการที่จะไป ทั้งในด้านของวัฒนธรรม
สภาพอากาศ การใช้ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี Google Street View
ช่วยให้เห็นบรรยากาศจริงของสถานที่ที่จะไปอยู่ เพื่อทราบว่าจะต้อง
เตรียมตัวอย่างไร เอาอะไรไปบ้าง และอะไรทีส่ ามารถหาซือ้ ได้ทน่ี นั่ และใช้
Youtube หาข้อมูลเพิม่ เติมด้วย ซึง่ ถือว่าเป็นการฝึกทักษะการฟังไปด้วย
- ส่วนในเรือ่ งของภาษาก็ตอ้ งเตรียมตัวทัง้ ในเรือ่ งของการฟังจาก Youtube
หาข้อมูลเรื่องของค�ำแสลงบ้าง อ่านตาม Blog ต่างๆ เนื่องจากตัวเอง
มีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมที่ Western Digital
(Thailand) Co., Ltd. เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ที่ประเทศออสเตรเลีย จึงมีโอกาสหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนชาวต่าง
ชาติที่มาจากออสเตรเลีย
คุ ณ ได้ พ บปั ญ หาและอุ ป สรรคอะไรบ้ า งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสมั ค รงาน
จนกระทั่งไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตอนนั้นคุณรู้สึก
อย่างไร และคุณได้แก้ปัญหาหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร
- การสมัครงาน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในต่าง
ประเทศจะไม่ได้มาพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่จะค่อย ๆ มา และไม่ได้มี
สถานประกอบการมาพร้อมให้เลือกเหมือนกับการสมัครงานสหกิจศึกษา
ในประเทศไทย เมือ่ ยืน่ สมัครงานไปทีป่ ระเทศนีไ้ ปแล้วและมีตำ� แหน่งงาน
อีกประเทศนึงมาก็อยากสมัครด้วย
- การยื่ น ผลคะแนนภาษาอั ง กฤษในประเทศที่ ไ ม่ ย อมรั บ ผลคะแนน
TOEIC  ซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียจะรับเฉพาะคะแนน TOFEL
หรือ IELT จึงรูส้ กึ เครียดพอสมควร เนือ่ งจากข้อสอบทัง้ 2 แบบมีความยาก
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และคะแนนที่สถานประกอบการต้องการนั้นสูงมาก แต่เนื่องจาก RMIT
University ได้ช่วยเสนอช่องทางการสัมภาษณ์ผ่านโครงการ IAESTE
Australia จึงสามารถใช้ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ของ IAESTE
Australia แทนได้ และได้พบว่าการสอบสัมภาษณ์ผ่าน Skype ไม่ได้ยาก
อย่างที่คิด
- การขอ Visa มีกระบวนที่เข้มงวดมากและใช้เวลานาน จึงมีผลกระทบ
ต่อก�ำหนดการเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งตอนนั้นเครียดมากกว่า
ตอนที่ทราบว่าใช้ผลคะแนน TOEIC ไม่ได้อีก เนื่องจากเป็นการรอที่
ไม่ได้มีระยะเวลาที่แน่นอนและกลัวว่าผลการอนุมัติวีซ่าจะไม่ผ่าน จึง
พยายามเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด และท�ำตามขั้นตอน
ให้ถูกต้องเพราะว่ายังไม่เคยมีใครขอวีซ่าไปสหกิจศึกษาที่นี่จึงไม่ทราบว่า
จะต้องเตรียมอะไรบ้าง สุดท้ายผลการอนุมัติวีซ่าออกไม่ทันก�ำหนดการ
เริ่มงานจึงต้องไปปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมที่ Western Digital
(Thailand) Co., Ltd. เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ที่ประเทศออสเตรเลียจึงรู้สึกโอเคขึ้น และหลังจากไปอยู่ที่ Western
Digital (Thailand) Co., Ltd. ได้ประมาณ 1 อาทิตย์ผลการอนุมัติวีซ่า
		จึงออกมาว่าผ่าน จึงได้เตรียมการเรื่องตั๋วเครื่องบิน และเรื่องอื่นๆ ต่อไป
คุณคิดว่าคุณได้อะไรจากการไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
ตามที่กล่าวไปเบื้องต้นในค�ำถามแรก
หากคุณย้อนเวลากลับมาได้มีอะไรที่คุณต้องการท�ำอีกบ้างในระหว่าง
ที่คุณไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
คิดว่าได้ท�ำทุกอย่างที่อยากท�ำแล้วค่ะ แต่อยากไปให้นานกว่านี้ค่ะ
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คุณจะแนะน�ำอะไรแก่รุ่นน้องเพื่อให้น้องเห็นความส�ำคัญในการสมัครไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
สิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือน ๆ กันในไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ
ประสบการณ์การท�ำงาน การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในการปฏิบัติงานจริง
และการท�ำโครงงาน แต่สิ่งที่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้
ได้มากกว่า คือ การได้เรียนรู้โลกใบใหม่ท่ีมีความแตกต่าง ซึ่งมันเป็นความ
ท้าทายตัวเราเองที่จะสามารถปรับตัวเพื่อท�ำงานท่ามกลางความแตกต่างและ
ความไม่คุ้นเคยเหล่านั้นให้ได้ การได้เห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้น การได้รู้จัก
คนที่มากกว่าแค่แปลกหน้าแต่เป็นคนที่พูดกันคนละภาษา การทานอาหาร
คนละรสชาติ การใช้ชีวิตคนละรูปแบบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราได้เรียนรู้
เพิ่มขึ้น และที่ได้แน่ ๆ นั่นก็คือเรื่องของภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
เราจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว มีเพือ่ นใหม่ ๆ เพิม่ ขึน้ มากมาย
เราจะได้ก้าวออกจากความสบายของครอบครัวไปใช้ชีวิตคนเดียวต่างแดน              
เมื่อกลับมาแล้วเราจะพบจริง ๆ ว่าเราเองนั้นได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
หลายๆ คนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร เมื่อพลาดโอกาสนี้ไปแล้วอาจจะ
เข้าร่วมโครงการไปท�ำงานในต่างประเทศระยะสัน้ ก็ได้ มันก็คงจะเหมือนกันคือ
ได้ใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่าง คือ รูปแบบของการท�ำงาน ลักษณะงาน
ที่ต้องไปท�ำ  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ ลักษณะงานที่ได้ใช้องค์ความรู้
ทีเ่ รียนมา ทักษะของการท�ำงานทีไ่ ด้รบั ตรงกับสายงานของเรา เพราะฉะนัน้ แล้ว
“สหกิจศึกษานานาชาติ ให้ในสิ่งที่แตกต่างและให้ประสบการณ์เกินกว่าจะ
สามารถวัดค่าได้จริง ๆ ค่ะ”
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นางสาวสุภางค์ อิงคนินันท์
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ท�ำไมคุณจึงตัดสินใจสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
บริษทั รถยนต์ทมี่ ชี อื่ เสียงล้วนแต่เป็นบริษทั ญีป่ นุ่ ดิฉนั จึงคิดว่าการได้
ไปหาประสบการณ์ที่ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทรถยนต์ชั้นน�ำเลยเป็นเรื่องที่น่า
สนใจและท้าทาย นอกจากนี้การได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ส�ำนักงานใหญ่
ยังเป็นโอกาสให้ได้ไปท�ำงานในแผนกออกแบบ เพราะปกติแล้วประเทศไทยจะ
เป็นแค่โรงงานประกอบเท่านัน้ ในส่วนของการออกแบบจะถูกออกแบบมาจาก
ประเทศญี่ปุ่น
คุณเตรียมตัวอย่างไรก่อนการสมัครสหกิจศึกษาต่างประเทศ
อย่างแรกเลย คือ ต้องตรวจสอบคุณสมบัตขิ องตัวเองก่อนว่าสามารถ
สมัครไปสหกิจศึกษาต่างประเทศได้หรือไม่ โดยสอบถามจากศูนย์สหกิจศึกษาฯ
คุณสมบัติทั่ว ๆ ไป คือ มีเกรดเฉลี่ยสะสมและผลคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์
ของการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ การเตรียมตัวเพื่อให้มีคุณสมบัติพอที่จะ
สมัครงานนั้นง่ายมากค่ะ แค่ตั้งใจเรียนจนมีเกรดเฉลี่ยที่ตรงตามเกณฑ์ และ
ไปสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนเพียงพอทีจ่ ะสมัคร ทัง้ หมดนีส้ ามารถท�ำได้งา่ ย ๆ           
แค่ตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ และเตรียมตัวดี ๆ ก่อนท�ำข้อสอบ
ุ สมบัตเิ พียงพอแล้วจึงท�ำการยืน่ ใบสมัครงาน หลังจากนัน้
				 เมือ่ ตัวเองมีคณ
จึงเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาต่างประเทศ ซึง่ รายละเอียดกิจกรรมก็สามารถ
ขอรายละเอียดได้จากทางศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยทัง้ หมดนีต้ อ้ งเริม่ ท�ำล่วงหน้า
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3 เทอมค่ะ แต่ถา้ ให้ดคี วรตรวจสอบเงือ่ นไขการสมัครแต่เนิน่ ๆ จะได้เตรียมตัว
ให้พร้อม ทั้งในเรื่องของผลการเรียนและผลคะแนนภาษาอังกฤษ
คุ ณ เตรี ย มตั ว อย่ า งไรก่ อ นเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
การศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บการใช้ ชีวิต ที่ประเทศที่ต นเองจะไป
วัฒนธรรม มารยาทพื้นฐาน ข้อควรท�ำและข้อห้ามท�ำส�ำหรับประเทศนั้น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น การกินข้าวกับคนญี่ปุ่นห้ามปักตะเกียบลงในชามข้าว เวลาใช้
ห้องน�ำ้ ต้องปิดฝาชักโครกทุกครัง้ เป็นต้น คงไม่ใช่เรือ่ งดีนกั หากไปต่างประเทศ
แล้วไปท�ำตัวแย่ ๆ จนท�ำให้ตา่ งชาติมองว่าคนไทยนิสยั ไม่ดดี งั นัน้ เรือ่ งนีจ้ งึ ต้อง
ใส่ใจค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะไป คือ การศึกษาเรื่องการขอวีซ่า และการท�ำ
พาสปอร์ตค่ะ และด�ำเนินการให้ทันเวลา รวมทั้งการจองตั๋วเครื่องบินค่ะ
คุ ณ ได้ พ บปั ญ หาและอุ ป สรรคอะไรบ้ า งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสมั ค รงาน
จนกระทั่งไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตอนนั้นคุณรู้สึก
อย่างไร และคุณได้แก้ปัญหาหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร
ปัญหาแรกเลย คือ เรื่องภาษา ใครที่จะไปประเทศที่ไม่นิยมใช้ภาษา
อังกฤษ ควรเตรียมภาษาที่ 3 ไปด้วยค่ะ ขอยกตัวอย่างจากที่ตัวเองเคยเจอนะ
คะ ในบริษัทญี่ปุ่นเอกสารที่ต้องใช้ในการท�ำงาน เช่น คู่มือต่างๆ วิธีการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งถ้าไม่มีความ
รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยจะท�ำงานได้ล�ำบากค่ะ เพราะจะต้องมาหาคนคอยนั่งแปลให้
ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วในการท�ำงานทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วจะหวัง
พึ่งพาใครตลอดคงเป็นไปไม่ได้ ทางที่ดีต้องช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดค่ะ
นอกจากนีง้ านทีท่ ำ� ยังมีเนือ้ หาทีล่ กึ กว่าในชัน้ เรียนค่ะ ปกติเนือ้ หาใน
ชัน้ เรียนระดับ ป.ตรี มักจะไม่สอนลึกเท่าไร จะเป็นความรูแ้ บบกว้างๆ ทัว่ ๆ ไป
แต่ในการท�ำงานมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะ ยกตัวอย่างเช่น งานที่ดิฉันท�ำ  จะเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับวิชา Mechanics of Machinery เพราะว่าท�ำงานเกี่ยวกับ            
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การออกแบบระบบเกียร์ ตอนที่เรียนก็จะได้เรียนแค่ Macro Geometry              
แต่ในการท�ำงานจะต้องท�ำลึกไปจนถึงระดับ Micro Geometry เลยค่ะ
คุณคิดว่าคุณได้อะไรจากการไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
				 อย่างแรกเลยทีท่ กุ คนต้องได้กลับมาหลังจากไปสหกิจศึกษา คือ ความรูค้ ะ่
สมัยที่เรียนความรู้ในห้องเรียนจะเป็นความรู้พื้นฐานแค่ในต�ำราที่บางครั้ง
เรามองภาพไม่ออกว่ามันจะถูกเอามาใช้ในตอนท�ำงานยังไง แต่พอได้ไป
สหกิจศึกษาเราจะได้ความรูต้ อ่ ยอดจากทีเ่ รียนซึง่ เป็นความรูท้ ตี่ อ้ งเอาไปท�ำงาน             
จริง ๆ ค่ะ
การได้ทำ� งานเองจริง ๆ จะสอนให้เรารูจ้ กั พึง่ พาตนเองค่ะ เพราะไม่มี
ครูคอยบอกคอยสอนเหมือนอยูใ่ นห้องเรียน อยากรูอ้ ะไรต้องหาอ่านเอง อยากท�ำ
อะไรต้องท�ำเองค่ะ
				 การท�ำงานกับคนญีป่ นุ่ เราจะต้องคอยน�ำเสนองานตลอดค่ะ แม้วา่ งาน
จะยังไม่เสร็จก็ต้องคอยอัพเดตให้คนในทีมฟังตลอด ดังนั้นเราจะได้พัฒนา
ทักษะการน�ำเสนองานค่ะ
นอกจากนีภ้ าระงานทีห่ นักและกรอบเวลาทีช่ ดั เจนจะท�ำให้เรากลาย
เป็นคนที่ทนต่อแรงกดดันได้ดีและบริหารจัดการเวลาในการท�ำงานได้ดีค่ะ             
จากเดิมเป็นคนที่ท�ำงานไปเรื่อย ๆ ไม่มีแผนเลยว่าจะท�ำอะไรเสร็จตอนไหน
พอไปสหกิจศึกษาก็ตอ้ งท�ำแผนค่ะว่าจะท�ำงานอะไรตอนไหน ท�ำเสร็จตอนไหน              
ท�ำอย่างไรถึงจะทันเวลา
หากคุณย้อนเวลากลับมาได้มีอะไรที่คุณต้องการท�ำอีกบ้างในระหว่าง
ที่คุณไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
อยากเที่ยวให้มากกว่านี้คะ จริงๆ การไปเที่ยวต่างประเทศ คือ            
การเปิดหูเปิดตา ศึกษาผูค้ น วัฒนธรรมนะคะ ไม่ใช่แค่ไปเทีย่ วเฉย ๆ ถ่ายรูปสวย ๆ
เสร็จแล้วก็กลับ ส�ำหรับดิฉนั เวลาไปเทีย่ ว คือ การศึกษาเหมือนกันค่ะ แต่ศกึ ษา
วัฒนธรรมและผู้คน
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คุณจะแนะน�ำอะไรแก่รุ่นน้องเพื่อให้น้องเห็นความส�ำคัญในการสมัครไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
การไปสหกิจศึกษาต่างประเทศนอกจากจะได้ท�ำงานจริงในบริษัท
ต่างชาติแล้ว ยังเปิดโอกาสหลายอย่างให้เรา เป็นการสร้าง Connection กับ
เพื่อนๆ และรุ่นพี่ที่ท�ำงานชาวต่างชาติด้วย เปิดหูเปิดตาเราด้วย ได้ไปเที่ยวที่
สวย ๆ ด้วย ถ้าน้อง ๆ ได้รู้จักรุ่นพี่ที่ได้ไปสหกิจต่างประเทศแล้วตามติดชีวิต
รุ่นพี่คนนั้นช่วงไปสหกิจศึกษา จะรู้สึกเลยว่าน่าอิจฉามากได้เจอเพื่อนหลาก
หลายเชื้อชาติ ได้ไปเที่ยวที่สวย ๆ หลาย ๆ ที่ ได้ท�ำงานที่ท้าทาย บอกเลยนะ
คะว่าถ้าน้อง ๆ คนไหนมีโอกาสแล้วไม่สมัครไปสหกิจศึกษาต่างประเทศนีถ่ อื ว่า
พลาดมาก ๆ เลยค่ะ
7.4 ถามตอบค�ำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ถาม: ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตอบ: นักศึกษาต้องทราบถึงคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด ได้แก่
- ต้องสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
- มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย
ก่อนท�ำการสมัครงานสหกิจศึกษา
- ต้องผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก�ำหนด
- ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
- ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความ
ประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทักษะการท�ำงาน ทักษะทางภาษา
ทักษะคอมพิวเตอร์ที่จ�ำเป็น และบุคลิกภาพ เป็นต้น
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นอกจากนี้นักศึกษาควรวางแผนในอนาคตว่าตัวเองต้องการประกอบ
อาชีพอะไร สถานประกอบการหรือองค์กรประเภทใดทีร่ บั เข้าท�ำงาน เพือ่ เป็น
ข้อมูลส�ำหรับการตัดสินใจเลือกงานสหกิจศึกษา
ถาม: ไปท�ำงานจริง ๆ กับไปสหกิจศึกษาจะมีความยากง่ายในการท�ำงาน
		 และมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ตอบ: การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์ ความยากง่าย
ของการท�ำงานขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความคาดหวังของสถานประกอบการ คุณลักษณะและ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา หากนักศึกษาพบปัญหาหรือไม่
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจะมี พนักงานที่ปรึกษาซึ่งท�ำ
หน้าที่เป็นหัวหน้างานคอยให้ค�ำแนะน�ำ  และนักศึกษาสามารถขอค�ำ
แนะน�ำจากคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ ขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ยังมองเราเป็นนักศึกษาเสมอ และมักให้อภัยหากเกิดความผิดพลาด
ที่ไม่รุนแรง ซึ่งต่างจากชีวิตการท�ำงานจริง ๆ ต้องเป็นผู้ใหญ่ ต้องมี
ความรั บ ผิ ด ชอบสู ง ต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในต� ำ แหน่ ง ที่ รั บ
ผิดชอบเป็นอย่างดี ความผิดพลาดต้องไม่มีหรือมีน้อยที่สุด หากเรา
ท� ำ งานไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ ก ร นั่ น คื อ ความ
เสียหายที่องค์กรรับไม่ได้
ถาม: สมัครงานแล้วจะได้งานเลยหรือไม่
ตอบ: การได้งานหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั การพิจารณาคัดเลือกของสถานประกอบการ
			เป็นหลัก หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสมัครงานเพื่อเลือก
สถานประกอบการใหม่จนกว่าจะได้งาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
และ สาขาวิชาจะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกสถานประกอบการให้กับ
นักศึกษา รวมทั้งการจัดท�ำจดหมายสมัครงานของนักศึกษาด้วย
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ถาม: ถ้าสมัครไปสหกิจศึกษาจะได้ทุกคนไหมคะ
ตอบ: เนื่องจากนักศึกษา มทส. ทุกคนต้องเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา แต่ละ
สาขาวิชาจะมีความยากง่ายในการจัดหางานมารองรับนักศึกษาต่างกัน
แต่อย่างไรก็ตามศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ พยายามหางานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
อยู่แล้ว ตัวนักศึกษาต้องมีความพยายามในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการจ้างงานด้วย เช่น พัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน
ทักษะการสัมภาษณ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้นา่ ประทับใจ เป็นต้น
ถาม: บริ ษั ท ที่ จ ะไปสหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น บริ ษั ท ที่ ม หาวิ ท าลั ย จั ด หาให้ ห รื อ
			 ว่าเราต้องหามาเอง และเราหาบริษัทเองได้หรือไม่
ตอบ: โดยปกติบริษัทที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจะเป็นบริษัทที่รับนักศึกษา
แล้ว โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะเป็นผู้ติดต่อบริษัทให้กับนักศึกษาเอง
เพื่ อ ให้ ส ถานประกอบการได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการไป
ปฏิ บั ติง าน สหกิ จ ศึ ก ษาฯ ทั้ ง นี้ ศู น ย์ สหกิจ ศึกษาฯ ไม่อ นุญาตให้
นักศึกษาติดต่อบริษัทเอง เพราะอาจเกิดความวุ่นวายสับสนได้ แต่
อย่างไรก็ตามศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแนะน�ำ
บริษัทที่สนใจได้ในช่วงเวลาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก�ำหนด และศูนย์
สหกิจศึกษาฯ จะพิจารณาว่าบริษัทนั้นมีความเหมาะสมกับสาขาวิชา
หรือไม่ โดยสาขาวิชาจะต้องรับรองงานก่อนที่นักศึกษาจะสมัคร
ถาม: ได้งานแล้วจะเปลี่ยนสถานประกอบการได้หรือไม่
ตอบ: เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนสถานประกอบการใหม่ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เนื่องจากสถานประกอบการเหล่านั้น ได้เตรียมบุคลากร งบประมาณ
เครือ่ งมือ และวัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาแล้ว
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ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นสถานประกอบการใหม่ ข องนั ก ศึ ก ษาอาจมี ผ ล
กระทบต่อการรับนักศึกษาในรุ่นถัดไป ยกเว้น ในกรณีที่เจ็บป่วย โดย
จะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและ ยื่นแบบค�ำร้อง
ทั่วไปของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ถาม: บริษัทที่เราไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่เข้าใจหลักการสหกิจศึกษา
			 เลยจะท�ำอย่างไร
ตอบ: ต้องยอมรับว่ายังมีสถานประกอบการอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจ
หลั ก การสหกิ จ ศึ ก ษาอยู ่ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ เ พิ่ ง รั บ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ถึงแม้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะได้อธิบายให้สถาน
ประกอบการเข้าใจ ทั้งโดยเอกสารหรือการพูดคุยแล้วแต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่จะอธิบายหลักการสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการเข้าใจได้ดี
ทีส่ ดุ คือ ตัวนักศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ ณ สถานประกอบการนัน้ หากเกิน
ความสามารถของนักศึกษาที่จะอธิบายให้สถานประกอบการเข้าใจได้
นักศึกษาควรติดต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยเร็ว เพื่อประสานงานกับ
สถานประกอบการจนกว่างานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจะมี
คุณภาพตรงตามหลักสูตรที่ศึกษา และสอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
จะมีคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาไปนิเทศงาน นักศึกษาสามารถแจ้ง
ข้ อ มู ล นี้ ใ ห้ ค ณาจารย์ ท ราบจะเป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยแก้ ไข
ปัญหานี้ได้
ถาม: จะท�ำอย่างไรดีถา้ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในระหว่างไปปฏิบตั งิ านสหกิจ
			 ศึกษาต�ำ่ กว่าความสามารถของนักศึกษา เช่น งานถ่าย เอกสาร ชงกาแฟ
ตอบ: งานที่ไม่มีคุณภาพหรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่างานถ่ายเอกสาร
ชงกาแฟ เป็ น งานที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ห ากนั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง าน
สหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ แล้วได้รับมอบหมายให้ท�ำงานประเภทนี้
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			เป็นประจ�ำ นักศึกษาควรแสดงศักยภาพให้สถานประกอบการเห็นว่าสามารถ
			ท�ำงานได้มากกว่านี้ ด้วยการของานอืน่ ทีส่ อดคล้องกับสาขาวิชาชีพทีค่ ดิ ว่า
สามารถช่วยพัฒนางานสถานประกอบการได้ หรือแจ้งไปที่ศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ และคณาจารย์เพื่อให้ สถานประกอบการช่วยปรับงาน หากไม่
สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ศูนย์ สหกิจศึกษาฯ ต้องขอเปลี่ยน
สถานประกอบการใหม่ถ้าสถานประกอบการนั้น ไม่เห็นความส�ำคัญ
ของการมาปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่
งานเหล่านีจ้ ะไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมากนัก นักศึกษาควรช่วยเหลือ
			พนักงานที่ปรึกษาหรือสถานประกอบการถ้ามีโอกาสตามสมควร
ถาม: หากเกิดปัญหาเนื่องจากสถานประกอบการไม่ยอมแต่งตั้งพนักงาน
			 ที่ปรึกษา หรือแต่งตั้งแล้วแต่พนักงานที่ปรึกษามักไม่ว่าง ยุ่งอยู่
			 ตลอดเวลา จะท�ำอย่างไร
ตอบ: ประการแรกขอให้ นั ก ศึ ก ษาปรึ ก ษากั บ ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลหรื อ
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ ซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้ง
พนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา หรือในกรณีที่นักศึกษา
เริ่มคุ้นเคยกับ สถานประกอบการแล้ว นักศึกษาสามารถทาบทาม
พนั ก งานอาวุ โ สที่ อ ยู ่ ใ นสาขาวิ ช าชี พ เดี ย วกั น หรื อ มี ป ระสบการณ์
ในงานนั้นเป็นอย่างดี โดยการเสนอชื่อหรือขอค�ำปรึกษากับฝ่ายบริหาร
งานบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานที่นักศึกษาได้ทาบทามไว้แล้ว แต่ถ้า
สุ ด วิ สั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาจะแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ค วรติ ด ต่ อ กลั บ มาที่ ศู น ย์
สหกิจศึกษาฯ โดยเร็วที่สุด ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะได้ประสานงานกับ
			สถานประกอบการในรายละเอียด ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่ว่างหรือ
ยุง่ อยูต่ ลอดเวลา ไม่มเี วลาสัง่ งาน หรือให้คำ� ปรึกษาแก่นกั ศึกษา นักศึกษา
ควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา อาจเขียนโน๊ต หรือ E-mail
เพื่อนัดหมายให้ได้ในช่วงแรกก่อน และเมื่อมีโอกาสพูดคุยแล้วควร
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ขอร้องให้พนักงานที่ปรึกษาช่วยก�ำหนดวันเวลาที่แน่นอนที่จะพบปะ
พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อมอบหมายงานและติดตามงาน อย่างน้อยควรมี
โอกาสพูดคุยประมาณครึง่ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในกรณีนนี้ กั ศึกษาควรเตรียม
หั ว ข้ อ การพู ด คุ ย หรื อ ข้ อ มู ล เพื่ อ ขอค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ ประหยั ด เวลา
ของพี่ เ ลี้ ย ง หากยั ง ไม่ ไ ด้ ผ ลควรแจ้ ง ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานประกอบการหรือแจ้งมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ต่อไป
ถาม: ในวันที่อาจารย์มานิเทศงานสหกิจศึกษาแล้วนักศึกษาไม่ว่าง หรือ
			 ต้องเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานกระทันหัน หรือป่วยไม่สามารถมา
			 ปฏิบัติงานได้จะต้องท�ำอย่างไร
ตอบ: ก่อนอื่นนักศึกษาควรทราบว่าจะมีคณาจารย์มานิเทศงานสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ
จะเป็นผู้นัดหมายอย่างเป็นทางการกับสถานประกอบการล่วงหน้า
โดยนักศึกษาสามารถดูตารางนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย์
ได้ที่เว็บไซต์ของ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ แต่
ในกรณีที่นักศึกษาติดภารกิจจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือต้องเปลี่ยนสถานที่
			ปฏิบตั งิ านกระทันหัน หรือป่วยไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านได้ นักศึกษาจะต้อง
			แจ้งพนักงานทีป่ รึกษาและ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้ทราบโดยเร็วเพือ่ ปรับ
แผนการเดินทางของอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้การลาทุกประเภท นักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
ถาม: นักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบในภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้อง
			 ท�ำอย่างไร
ตอบ: นักศึกษาสามารถแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษาได้เหมือนกับกรณีนักศึกษา
ปกติหรือนักศึกษาที่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเป็นไปตาม
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วิธีการและข้อก�ำหนดการของศูนย์บริการการศึกษา มทส. โดยแจ้ง
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา แต่วันที่ส�ำเร็จการศึกษา
ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
การศึ ก ษา จะถื อ เอาวั น ที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ดย
นักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่านเป็นวันที่ นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา
ถาม: ถ้าเราไปสหกิจศึกษาแล้วไม่ผ่าน เราจะสามารถไปสหกิจศึกษา
			 ได้ใหม่หรือไม่ ถ้าได้แล้วจะมีบริษัทไหนรับเราบ้าง เนื่องจากเรา
			 ไม่ผ่านในการไปสหกิจศึกษาครั้งแรก
ตอบ: การไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาแล้วไม่ผา่ นจะได้ไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
อี ก หรื อ ไม่ ในกรณี นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ การพิ จ ารณาว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ ผ ่ า น
สหกิจศึกษาเพราะอะไร ปัญหาเกิดจากฝ่ายไหน ต้องพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป ถ้าพบว่านักศึกษากระท�ำความผิด มทส. จะไม่อนุญาต
ให้ นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง านอี ก เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ความเนชอบจากคณะ
กรรมการประจ�ำศูนย์สกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นักศึกษาจะต้อง
เรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา นอกจากนี้ความผิดของนักศึกษา
ที่เกิดขึ้นจะต้องถูกน�ำมาพิจารณาโทษทางวินัยเช่นเดียวกับนักศึกษา
ปกติ แต่ ถ ้ า นั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ก ระท� ำ ผิ ด เนื่ อ งจากเป็ น เหตุ สุ ด วิ สั ย จะ
ได้รบั การ พิจารณาให้ไปสหกิจศึกษาอีกครัง้ เป็นครัง้ ที่ 2 จะมีบริษทั ใดรับ
นักศึกษาหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองว่าจะสามารถน�ำเสนอ
ตัวเองในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการได้ดี
มากน้อยเพียงไร
ถาม: จะไปสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศควรท�ำอย่างไร
ตอบ: การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการ
ด�ำเนินงานอยู่ 2 แนวทาง คือ ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยหรือ
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สถานประกอบการที่ มทส. มีเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว หรือ
อีกวิธีการหนึ่งคือ นักศึกษาสามารถแจ้งความจ�ำนงประเทศที่สนใจ
ไปปฏิบัติงาน ได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อท�ำการติดต่อ โดยนักศึกษา
ต้องกรอกรายละเอียด ลงในใบสมัครพร้อมแนบประวัติย่อเป็นภาษา
อังกฤษและส่งใบสมัครภายใน ระยะเวลาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก�ำหนด
นอกจากนี้ ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ยั ง จั ด ให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
นักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ นักศึกษาที่สนใจ
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษาโดยตรง หรือโทร. 3052
ถาม: ถ้าเสร็จจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการแล้ว
			 ถ้าต้องการสมัครงาน ณ สถานประกอบการนั้นได้หรือไม่ และโอกาส
			 ที่จะได้งานมีมากน้อยเพียงใด
ตอบ: ขึ้ น อยู ่ กั บ ต� ำ แหน่ ง งานว่ า งของสถานประกอบการในขณะนั้ น ด้ ว ย
หากเรามีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการและมีต�ำแหน่ง
งานว่ า ง โอกาสที่ เราจะได้ ง านท� ำ ย่ อ มสู ง แน่ น อน และตลอด 16
สัปดาห์ นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองเต็มที่ มุ่งมั่นท�ำงานที่
ได้รับมอบหมายจนประสบผลส�ำเร็จและสถานประกอบการประทับใจ
ในตัวนักศึกษา
ถาม: ถ้าเจ็บป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในระหว่างการปฏิบัติงาน
			 สหกิจศึกษาต้องท�ำอย่างไรบ้าง
ตอบ: ก่ อ นอื่ น จะต้ อ งแจ้ ง ให้ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยบุ ค คล
ในสถานประกอบการทราบก่อน แล้วจึงแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาฯ หรือ
คณาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา และอย่าลืมแจ้งให้ผู้ปกครองทราบด้วย
ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียด
และขั้ น ตอน “การประกั น สุ ข ภาพและอุ บั ติ เ หตุ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษา” ในภาคผนวก
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ภาคผนวก
ก. การประกั น สุ ข ภาพและอุ บั ติ เ หตุ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
การประกันชีวิตกลุ่มเป็นการประกันที่ให้ความคุมครองนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีทกุ คน (ยกเว้น นักศึกษาทีล่ าออกหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาแล้ว) ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกสถานทีท่ วั่ โลก โดยให้ความคุม้ ครอง
ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
การเบิกค่ารักษาพยาบาล
1. กรณีเป็นผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
เนือ่ งจากโรคภัย ซึง่ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
และจะต้องนอนพักรักษาตัวอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป
2. กรณีเป็นผูป้ ว่ ยนอก เฉพาะจากการบาดเจ็บเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุเท่านัน้ และ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและคลินิกในฐานะ
ผู้ป่วยนอก
ทัง้ นี้ กรณีเป็นผูป้ ว่ ยในหรือกรณีเป็นผูป้ ว่ ยนอกดังกล่าว นักศึกษาสามารถ
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทกุ โรงพยาบาล ทัว่ ประเทศ โดยส�ำรองเงินค่ารักษา
พยาบาลจ่ายไปก่อนแล้วน�ำเอกสารมายื่นเบิกคืนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารส�ำคัญที่ต้องน�ำมายื่นเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลคืน มีดังนี้
1. ใบเสร็จพร้อมถ่ายส�ำเนา
จ�ำนวน 1 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์พร้อมถ่ายส�ำเนา
จ�ำนวน 1 ชุด
3. ส�ำเนาบัตรประชาชน
จ�ำนวน 2 ชุด             
4. ส�ำเนาบัตรนักศึกษา
จ�ำนวน 2 ชุด
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5. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา
6. ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลพร้อมถ่ายส�ำเนา
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จ�ำนวน 2 ชุด
จ�ำนวน 1 ชุด

เอกสารส�ำคัญที่ต้องน�ำมายื่นเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนกรณีเสียชีวิต
มีดังนี้
กรณีเสียชีวิต
1. ส�ำเนาใบมรณบัตร
จ�ำนวน 1 ชุด
2. ส�ำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้รับประโยชน์ จ�ำนวน 1 ชุด
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้รับประโยชน์   จ�ำนวน 1 ชุด
4. หนังสือเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
จ�ำนวน 1 ชุด
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
1. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันจากสถานีต�ำรวจ  
2. ส�ำเนาใบชันสูตรพลิกศพ

จ�ำนวน 1 ชุด
จ�ำนวน 1 ชุด

กรณีเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร
1. ใบรับรองแพทย์
จ�ำนวน 1 ชุด
2. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันจากสถานีตำ� รวจ (กรณีเกิดอุบตั เิ หตุ) จ�ำนวน 1 ชุด
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560
จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://smc.sut.ac.th/10lv1
โทรศัพท์ 0-4437-6555
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ข. การขอใช้ เ ครื่ อ งมื อ ของศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรณีที่สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาสหกิจศึกษามาใช้
บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัย ขณะ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น สามารถกระท�ำได้โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขดังนี้
ขอให้สถานประกอบการท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพั ฒ นาอาชี พ ระบุ ป ระเภทของ การขอใช้ บ ริ ก าร ช่ ว งระยะเวลาที่
ประสงค์จะขอใช้บริการ ทั้งนี้สามารถประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาในฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3055 และ
0-4422-3058 โดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย
เมือ่ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานงานกับศูนย์เครือ่ งมือฯ และคณาจารย์
นิเทศ กระทั่งได้รับการอนุมัติแล้ว (ไม่เกิน 3 วันท�ำการ) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
จะแจ้งให้สถานประกอบการทราบเพื่อให้นักศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์เครื่องมือฯ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงต่อไป
สถานประกอบการจะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ศูนย์เครื่องมือฯ
ก�ำหนด
การขอใช้บริการศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการเรียน
การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
กรณีท่ีนักศึกษายืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของศูนย์เครื่องมือฯ ไปใช้
ณ สถานประกอบการ ขอให้นักศึกษาศึกษาการใช้งาน และส่งคืนในสภาพ
ที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช�ำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป
ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้
ให้เป็นประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ คุณภาพอย่างเดียวกันหรือสูงกว่า หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ตามแนวปฏิบตั ใิ นการยืมอุปกรณ์
และเครือ่ งมือเพือ่ งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ทเี่ ว็ปไซต์ศนู ย์สหกิจศึกษา http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=tool
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