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สหกิจศึกษาคืออะไร
ปจ จุบั น การแข งขั น ในตลาดแรงงานคอนขางสูง สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความสามารถในการจัดการและการวางแผน การแกไขปญหา การสื่อสารในการทํางาน การ
ทํางานเปนทีม และมีความคิดสรางสรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงไดริเริ่มจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2536 และมีนักศึกษารุนแรกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในปการศึกษา
2538 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาใหสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานของ
ประเทศมาจนถึงปจจุบัน ในฐานะที่เปนตนแบบสหกิจศึกษาของไทย
1.1 หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตอเนื่องเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาห โดยงานที่นักศึกษา
ปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา เนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริงเปนหลัก
(Work-based Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนนใหนักศึกษาไดทําโครงงานพิเศษ (Project)
ที่มีป ระโยชน ต อสถานประกอบการ เชน การปรั บ ปรุ ง การดํ าเนิ น การเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ การ
แกปญหาของกระบวนการทํางาน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการทํางาน และมี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด
การสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในรูปแบบสห
กิจศึกษาเปนกลไกความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
ตลอดไป โดยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเนนที่ความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดผลประโยชน
รวมกันสูงสุด
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว
ไดลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เปนประสบการณที่นักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดใน
หองเรียน นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเอง ทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห
และประเมินผลอยางเปนระบบ มีการจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณการ
ทํางานจริงของตนเองที่สะทอนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกัน รวมทั้งการ
คนพบตนเองทางดานงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น
ดวยระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติไดอยางลงตัวเชนนี้
จึงสงผลใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น กระบวนการสห
กิจศึกษายังทําใหเกิดการประสานงานอยางใกลชิดกับสถานประกอบการ ทําใหสถานศึกษามีแนวทางใน
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การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานตลอดเวลา ในขณะที่สถาน
ประกอบการจะไดแรงงานนักศึกษารวมงานตลอดทั้งป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มเติมประสบการณทางดานอาชีพ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษา ในรูปแบบที่
มีคุณคาเหนือกวาการฝกงานทั่วไป
2) เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
3) เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
4) เพื่อเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
โดยผานกระบวนการสหกิจศึกษา
1.3 หลักสูตรสหกิจศึกษาของ มทส.
เพื่อใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนไปอยางเหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได
จัดระบบการศึกษาเปนระบบไตรภาค (Trimester) โดยใน 1 ปการศึกษาจะประกอบดวย 3 ภาค
การศึกษา 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 13 สัปดาห และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีระยะเวลา
เทากับ 16 สัปดาห โดยรวมระยะเวลาภาคการศึกษาปกติและ 3 สัปดาหของระยะเวลาปดภาค
การศึกษากอนและหลังภาคการศึกษาสหกิจศึกษานั้น ๆ ในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะสําคัญ
ดังนี้
1.3.1 สหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษา นักศึกษาจะเปนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาได ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา
1.3.2 การจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษา จะจัดอยูในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปที่ 4
ยกเวนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ครั้ง ในชั้นปที่ 3 ภาค
การศึ กษาที่ 3 และชั้น ป ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้ แตล ะสาขาวิชาไดกําหนดภาคสหกิจ ศึกษาที่
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานไวในแผนการเรียน
1.3.3 จํานวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา แตไมมากกวา 3 ภาคการศึกษา
1.3.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปน
ระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง
1.3.5 การอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา ในภาคการศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา จะมีการอบรมนักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) โดยมีหัวขอการอบรมตาง ๆ
เพื่อเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมในการทํางานสูงสุดกอนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
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1.3.6 จํานวนหนวยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา โดยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีคา
เทากับ 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา 5 หนวยกิต ในหลักสูตรเดิม แตสําหรับนักศึกษารหัส 54
ขึ้นไปรายวิชาสหกิจศึกษามีคาเทากับ 8 หนวยกิต
1.4 ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ไดรับประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาที่นอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียน
2) เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ และมีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของสถานประกอบการ
3) สงผลใหมีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงาน เนื่องดวยมีความเขาใจในเนื้อหาวิชา
มากขึ้นจากประสบการณการปฏิบัติงานจริง
4) เกิดทักษะการสื่อสารขอมูล
5) ไดรับคาตอบแทนในระหวางการปฏิบัติงาน
6) สามารถเลือกสายอาชีพไดถูกตองเนื่องจากไดรับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
7) สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานและมีโอกาสไดรับการเสนองาน
กอนสําเร็จการศึกษา
1.5 หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (The Center
for Cooperative Education and Career Development) เพื่อทําหนาที่เตรียมความพรอมนักศึกษา
จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารย
นิเทศ กับสถานประกอบการที่เขารวมสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ
ทางด า นพั ฒ นาอาชี พเพิ่ มขึ้ น และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ย วกับ การสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการและอื่น ๆ ที่เกี่ย วของกับ สหกิจ ศึกษา ในการดําเนิน งานสหกิจ ศึกษาจะมีบุคลากรที่
เกี่ยวของดังนี้
1.5.1 คณาจารยนิเทศ (Cooperative Advisor) เปนคณาจารยประจําสังกัดสาขาวิชา
ที่มีนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.5.2 ประธานคณาจารยนิเทศ (Chief Cooperative Advisor) เปนคณาจารยนิเทศ
หรือเปนหัวหนาสาขาวิชา หรือคณาจารยทานหนึ่งทานใดในสาขาวิชาที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี
1.5.3 เจาหนาที่สหกิจศึกษา (Cooperative Coordinator) ที่สังกัดศูนยสหกิจศึกษาฯ
จะเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการ คณาจารย และ
นักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาอยางใกลชิด
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บทบาทและหนาที่ของนักศึกษาและคณาจารยนิเทศ
2.1 บทบาทและหนาที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1) ตองผานการปฐมนิเทศและผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาตามที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ
กําหนด
2) ติดตามขาวสารการจัดหางานและประสานกับเจาหนาที่สหกิจศึกษาตลอดเวลา
3) หมั่นฝกฝนและเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง รวมทั้งทักษะดานคอมพิวเตอร
และภาษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4) ตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางเต็มกําลังความสามารถ
5) ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยหรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยไมฝาฝนหรือ
ละเลย เชน การลางานและไมควรหยุดงานโดยไมจําเปน
6) หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงในสถานประกอบการทุกกรณี
7) ติดตอสงเอกสารที่กําหนดและใหขาวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับศูนยสหกิจศึกษา
ฯ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
8) หากมีปญหาในการปฏิบัติงานจะตองรีบติดตอคณาจารยนิเทศ หรือเจาหนาที่สหกิจ
ศึกษาทันที
2.2 บทบาทและหนาที่ของคณาจารยนิเทศ
2.2.1 คณาจารยนิเทศ
คณาจารยนิเทศทําหนาที่ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา
ติ ด ตามความก า วหน า การปฏิ บั ติง าน นิ เทศงานสหกิจ ศึก ษา ณ สถานประกอบการขณะนั กศึ กษา
ปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ กษาอย า งน อ ย 1 ครั้ง รว มกิ จ กรรมตามที่ศู น ยส หกิ จ ศึ ก ษาฯ กํ าหนด และร ว ม
ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
2.2.2 ประธานคณาจารยนิเทศ
ในการดํ าเนิน งานเพื่อใหส หกิจศึกษาประสบความสําเร็จนั้น ตองมีผูแทน
คณาจารยจากสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา และประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่สหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ โดยประธานคณาจารยนิเทศมีหนาที่
ดังนี้
1) ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพ
2) พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ
3) ใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและในสวน
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ดาน
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4) พิจารณาใหความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออก
จากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
5) พิจารณารวมกับผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ ใหความเห็นชอบในการให
นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
6) ประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ดาน
กับศูนยสหกิจศึกษาฯ
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3
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
3.1 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อใหการเตรียมการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย และนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ คณะกรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาฯ และสาขาวิชาไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการเขารวมสหกิจศึกษาไวดังนี้
3.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1) สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนทํา
การสมัครงานสหกิจศึกษา
3) ผานเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากําหนด นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชา
เงื่อนไขแตละสาขาวิชาที่เว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาฯ URL:
4) ไมอยูระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
5) ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาขึ้นไป เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษรกอน
6) ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3.1.2 การแจงความจํานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นั กศึ กษาจะต องใหขอมูล ภาคการศึกษาที่ป ระสงคจ ะไปปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา
รายชื่อสถานประกอบการ ลักษณะงาน และภูมิภาคที่สนใจ ที่เว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตั้งแต
นักศึกษาอยูชั้นปที่ 3 และสามารถเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานไดจนถึงสัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษากอนภาคการศึกษาที่แจงความประสงคไว เพื่อเปนขอมูลในการจัดหางานใหสอดคลอง
ตามความตองการของนักศึกษาแตละบุคคล
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ควรเปนไปตามแผนการศึกษาของสาขาวิชา นักศึกษา
ควรสําเร็จการศึกษาในภาคสุดทายที่มหาวิทยาลัย การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะทําใหนักศึกษาไดมี
โอกาสคนพบตนเองวาควรเพิ่มเติมทักษะใดบางที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ การลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาสุดทาย จึงเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนเพิ่มเติมในทักษะที่ขาด
หรือทักษะที่ตองการ อยางไรก็ตามกรณีที่นักศึกษามีแผนการเรียนลาชากวาปกติมหาวิทยาลัยอนุโลมให
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
3.2 การคัดเลือกและจําแนกสภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษามีผลดีตอนักศึกษาในการไดรับประสบการณวิชาชีพที่มีคุณคาและสงผลตอ
ความไดเปรียบในการจางงานภายหลังการสําเร็จการศึกษาในสภาวะที่ตลาดแรงงานมีการแขงขันสูง
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาทุกสาขาวิชาไดผานการเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากที่สุด ยกเวน
สาขาวิชาอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหฝกประสบการณวิชาชีพตามมาตรฐานขององคกรวิชาชีพ เชน
แพทย พยาบาล เปนตน สําหรับสาขาวิชาที่บังคับใหนักศึกษาทุกคนเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจมี
นักศึกษาบางคนไมสามารถเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษาได จึงแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม ดังนี้
3.2.1 นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
นักศึกษาที่ลงทะเบีย นเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษากอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะรวบรวมขอมูลนักศึกษาสงใหสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
เพื่ อ พิ จ ารณาให นั ก ศึ ก ษาสามารถไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาได ห รื อ ไม หรื อ ต อ งเรี ย นในหลั ก สู ต ร
ทดแทนสหกิจศึกษา
3.2.2 นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา (Non-cooperative
Education)
การพิจารณาใหนักศึกษาสามารถเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษามีเกณฑการ
พิจารณาดังนี้
1) นักศึกษาที่ผิดวินัยนักศึกษาโดยมีโทษถูกพักการศึกษาขึ้นไป
2) นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ญ หาการลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าการอย า งมากทํ า ให สํ า เร็ จ
การศึกษาลาชากวากําหนด
3) นักศึกษาที่มีโรคประจําตัวที่ไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได
4) อื่น ๆ ตามที่สาขาวิชาใหความเห็น
ใหนักศึกษาเขียนใบคํารองทั่วไป (FM: C04-4-04) และยื่นผานศูนยสหกิจศึกษาฯ
เพื่อขออนุมัติตอคณบดีสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขอเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา
3.3 การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน
3.3.1 การอบรมสัมมนานักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะจัดใหมีการอบรมสัมมนานักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาอยางตอเนื่องลวงหนา 1 ภาคการศึกษา ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไดดังนี้
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
204490
205391
215391
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
302490

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการจัดการ (เฉพาะรหัส B47-B52)
เทคโนโลยีการจัดการ (เฉพาะรหัส B53 ขึ้นไป)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
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303490
305490
315490
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
421490
422490
423490
424490
425490
426490
427490
428490
429490
430490
431490
432490
433490
434490
435490
436490
437490
สํานักวิชาแพทยศาสตร
617490
618490
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
114490

เทคโนโลยีการผลิตสัตว
เทคโนโลยีอาหาร (เฉพาะรหัส B45-B49)
เทคโนโลยีอาหาร (เฉพาะรหัส B50 ขึ้นไป)
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
วิศวกรรมขนสง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมพอลิเมอร
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมยานยนต
วิศวกรรมอากาศยาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรการกีฬา

การจัดอบรมสัมมนานักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา มีเนื้อหาในการอบรมดังนี้
1) การเลือกงานและสถานประกอบการ
2) การเขียนใบสมัครงาน
3) การเขียนประวัติสวนตัว
4) การเตรียมตัวสัมภาษณ
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5) การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ
6) การพัฒนาบุคลิกภาพ
7) การเขียนรายงานและนําเสนอโครงการ/ผลงาน
8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9) 5 ส
10) การบริหารงานคุณภาพ
11) วัฒนธรรมองคกร
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษา เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี
3.4 การลงทะเบียนลวงหนา (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองลงทะเบียนลวงหนา (Pre-register) กอน
สิ้นภาคการศึกษาตามปฏิทินสหกิจศึกษาประจําภาคการศึกษานั้น ๆ โดยลงทะเบียนผานระบบการ
ลงทะเบียนในเว็บไซตของศูนยบริการการศึกษาพรอมชําระเงินคาลงทะเบีย น ซึ่งการลงทะเบีย น
ภายหลั งระยะเวลาที่ กํา หนดถื อว า เปน การลงทะเบีย นลาชานักศึกษาตองถูกปรับ ตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัยเชนเดียวกับการลงทะเบียนปกติในรายวิชาอื่น ๆ
3.5 การสมัครงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสามารถสมัครงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ ซึ่งไดติดประกาศให
นักศึกษาทราบผานเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษา http://web.sut.ac.th/coop ในการสมัครงานที่
นักศึกษาจะไดรับการปฏิบัติเสมือนการสมัครเขาทํางานจริงกับสถานประกอบการนั้น ๆ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1) นักศึกษาสามารถสมัครงานไดตามความสนใจครั้ง ๆ ละ 1 แหง โดยเลือกสถาน
ประกอบการจากประกาศของศูนยสหกิจศึกษาฯ หากนักศึกษาไมไดรับการคัดเลือก สามารถสมัครงาน
ใหมจนกวาจะไดรับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ
2) สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากใบสมัครอยาง
เดียวหรืออาจจะสัมภาษณนักศึกษาดวย ซึ่งเมื่อนักศึกษาสงใบสมัครแลวควรตรวจสอบการประกาศเรียก
สัมภาษณงานจากสถานประกอบการเปนระยะ ๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะสงผลการคัดเลือก
นักศึกษาใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ทราบ โดยระบุลําดับนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก
การเลือกสมัครงานนักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตรงกับความ
สนใจของนักศึกษาเปนหลัก ไมควรคํานึงถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่สถานประกอบการเสนอให
เทานั้น นักศึกษาควรเลือกสมัครงานตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด กอนตัดสินใจสมัครงานนักศึกษา
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สามารถขอคําปรึกษาแนะนําจากเจาหนาที่สหกิจศึกษา เพื่อขอขอมูลโดยละเอียดของตําแหนงงานและ
สถานประกอบการเพิ่มเติม
3.6 การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
เจาหนาที่สหกิจศึกษาจะนําผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการมาประกาศผล
การคัดเลือกใหนักศึกษาทราบ ในกรณีที่นักศึกษาไมไดรับการคัดเลือกใหรีบติดตอศูนยสหกิจศึกษาฯ
โดยดวนเพื่อสมัครงานในสถานประกอบการใหมโดยเร็วที่สุด ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะประกาศผลการ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาผ า นทางเว็ บ ไซต ข องศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ตามวั น ที่ กํ า หนดในปฏิ ทิ น สหกิ จ ศึ ก ษา
ภายหลังการประกาศผลการคั ดเลือกแลวถือวานักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการนั้น จะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไมไดโดยเด็ดขาด หากนักศึกษามีปญหาเรื่องการวาง
แผนการเรี ย นอาจทํ า ให ไม ส ามารถไปปฏิบัติ งานในภาคการศึก ษาถัดไปไดตามกํ าหนด ควรเขารั บ
คําปรึกษาจากเจาหนาที่สหกิจศึกษาเพื่อขอคําแนะนําตอไป
3.7 คาตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ตามปกติสถานประกอบการจะจายคาตอบแทนใหแกนักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการ
กําหนด ในกรณีที่สถานประกอบการเสนองานใหแกนักศึกษาโดยมีคาตอบแทนต่ํานั้น ศูนยสหกิจศึกษาฯ
จะรับงานนั้นใหแกนักศึกษาไดหรือไม มีเงื่อนไขดังนี้
1) ยอมรับงานใหแกนักศึกษาโดยมีเงื่อนไขดังนี้
-เปนงานที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
-เปน งานที่ไมมีคา ตอบแทนแตมีสวัส ดิการอื่นใหแกนักศึกษา เชน ที่พัก อาหาร รถ
รับสง หรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่ทําใหนักศึกษาประหยัดคาใชจายในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2) เปนไปตามความตองการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เชน สถานประกอบการ
ตั้งอยูในภูมิลําเนาของนักศึกษาหรือนักศึกษาสนใจลักษณะงานที่สถานประกอบการเสนอ
3) สาขาวิชาใหการรับรอง
กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักใหนักศึกษาถือวาเปนสวัสดิการเพิ่มเติม หากนักศึกษาไม
สะดวกในเรื่องที่พักที่สถานประกอบการจัดให นักศึกษาอาจหาที่พักเองไดแตจะนํามาเปนขออางในการ
ไมไปปฏิบัติงานหรืองดการปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนสถานที่ไมได ในกรณีที่สถานประกอบการไมจัดที่พักให
ขอใหนักศึกษาประสานกับฝายบุคคลของสถานประกอบการใหชวยจัดหาหรือแนะนําที่พักที่ปลอดภัย
และเหมาะสมใหแกนักศึกษา เชน พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักในบริเวณที่พนักงาน
พักอยู หรือมีรถของสถานประกอบการรับสงโดยสะดวก เปนตน
3.8 การเตรียมตัวและการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
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กอนไปปฏิบัติงาน นักศึกษาที่มีสัมภาระสวนตัวในหอพักสุรนิเวศ จะตองดูประกาศของ
สํานักงานหอพักเพื่อจัดเก็บสัมภาระสวนตัวตามที่สํานักงานหอพักกําหนดใหเรียบรอย นักศึกษาที่
ประสงคจะพักหอพักในระหวางการปฏิบัติงาน ใหนักศึกษาจองหอพักในเวลาที่สํานักงานหอพักกําหนด
นักศึกษาที่จะพักหอพักในภาคการศึกษาหลังปฏิบัติงาน ขอใหติดตอจองหอพักกอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาใหเรียบรอย
นักศึกษาตองเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่กําหนด ทั้งนี้ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะ
ประสานงานใหสถานประกอบการทราบลวงหนาและนักศึกษาควรติดตอบุคคลที่สถานประกอบการ
มอบหมายใหประสานงานลวงหนา เพื่อขอทราบวันเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนในการรายงานตัว หาก
นักศึกษาเกิดเหตุขัดของในระหวางเดินทางทําใหไมสามารถเดินทางไปถึงตามเวลากําหนด โปรดติดตอ
สถานประกอบการทางโทรศั พท โดยดว นที่สุด และขอไดโ ปรดหลีกเลี่ย งการเดิน ทางไปถึงสถาน
ประกอบการในวันหยุด เพราะจะไมสะดวกในการติดตอและหาที่พัก ทั้งนี้นักศึกษาควรเขาที่พักให
เรียบรอยกอนวันแรกของการปฏิบัติงาน
ในระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ หากมีความจําเปนตองเดินทาง
กลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อติดตอประสานงานกับอาจารยหรือคนควาเพิ่มเติม หรือใชหองปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย หรือรวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ นักศึกษาสามารถติดตอขอเขาพักที่
หอพักได โดยตองชําระคาบริการในอัตรา 30 บาท/คน/คืน (อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับ
ประกาศของมหาวิทยาลัย) ชวงเวลาที่จะขอใชบริการหอพักสุรนิเวศ เชน การจองหอง การขอเขาหอพัก
ระหวางปฏิบัติงาน ไดในวันทําการระหวางเวลา 08.30-16.30 น. เวนวันหยุดราชการ หากนักศึกษา
ติด ต อเข า หอพั กนอกเวลาทํ า การดั งกลาว จะไมส ามารถเขาพักได โดยหมายเลขโทรศัพทติดตอ
ประสานงานงานหอพัก มทส. โทร. 0-4422-5126
ในระหวางนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor) หรือพี่เลี้ยงคอยใหการดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงาน
เชื่อฟง และใหความเคารพพนักงานที่ปรึกษา เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในระหวางการปฏิบัติงาน
3.9 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเปนลูกจาง
ชั่วคราวของสถานประกอบการในตําแหนงที่สาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
นักศึกษา อาทิเชน ผูชวยวิศวกร ผูชวยนักวิชาการเกษตร ผูชวยปฏิบัติงานสารสนเทศ หรืออื่น ๆ เปนตน
2) ภาระงานและคุณภาพงานตองมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถของนักศึกษา
สหกิจศึกษาและตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยผานความเห็นชอบจากประธานคณาจารยนิเทศ
3) ระหว า งการปฏิ บั ติ ง าน นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาจะต อ งปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ
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4) นักศึกษาสหกิจศึกษาตองไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสมยกเวน
ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
3.10 กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให การประสานงานระหว างนัก ศึก ษาและเจ าหนา ที่ส หกิจ ศึก ษาเปน ไปดว ยความ
เรียบรอย นักศึกษาจะตองจัดสงเอกสารที่จําเปนใหกับศูนยสหกิจศึกษาฯ ผานทางเว็บไซตหรือทาง
โทรสารหรือทางไปรษณียแลวแตความสะดวกของนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
3.10.1 ในระหวางสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งส ง แบบรายงานตั ว เข า ปฏิ บั ติ ง านและแจ ง ที่ พั ก ระหว า งการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-05) และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน และพนักงานที่
ปรึกษา (FM: CO4-2-06) โดยระบุสถานที่ปฏิบัติงาน ไดแก ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ชื่อพนักงานที่
ปรึกษาและตําแหนง ตําแหนงหนาที่ที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท และโทรสารที่จะ
ติดตอกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา
3.10.2 ในระหวางสัปดาหที่ 2 ของการปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะตองสงแบบแจงแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-07)
เพื่อแจงแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) มายังศูนยสหกิจศึกษาฯ
3.10.3 ในระหวางสัปดาหที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะตองจัดสงแบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08)
เพื่อใหคณาจารยนิเทศไดตรวจสอบและใหคําแนะนํา นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานไดทันทีหาก
คณาจารยนิเทศไมไดแจงแกไขหัวขอ หรือเคาโครงรางรายงาน ทั้งนี้คณาจารยนิเทศอาจจะใหคําแนะนํา
เพิ่มเติมระหวางการไปนิเทศงานก็ได ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไมมีเวลาเขียนขอมูลในแบบฟอรมตาง
ๆ ใหนักศึกษา อาจแกปญหาโดยการสอบถามขอมูลดวยวาจาแลวเปนผูเขียนขอมูลดวยตนเอง จากนั้น
นําไปใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ หากมีเหตุขัดของประการใดที่ทําใหไมสามารถ
จัดสงเอกสารไดตามกําหนด จะตองแจงใหเจาหนาที่สหกิจศึกษาทราบทันที
นอกจากนี้ นักศึกษาควรติดตอขอแผนที่จากสถานประกอบการในกรณีที่เปนคน
ละฉบับกับแผนที่ที่ไดรับจากศูนยสหกิจศึกษาฯ หากสถานประกอบการไมมีแผนที่ใหนักศึกษาควรวาด
แผนที่ขึ้นใหม โดยระบุเสนทางและสถานที่สําคัญที่สามารถสังเกตเห็นไดงาย แลวจัดสงใหศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการเดินทางไปนิเทศงานของคณาจารยและจัดเก็บไวในฐานขอมูลสหกิจ
ศึกษาเพื่อใชประโยชนตอไป
3.10.4 ในระหวางปฏิบัติงาน
นักศึกษาควรจดบันทึกการทํางานประจําวัน และสรุปการทํางานประจําสัปดาห
เพื่อรายงานการปฏิบัติงานใหพนักงานที่ปรึกษาทราบ และเพื่อใชประกอบการเขียนรายงานวิชาการของ
นักศึกษา นักศึกษาควรตั้งใจทํางาน มีความขยันอดทน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ หากนักศึกษาไมเขาใจ
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งานที่ไดรับมอบหมายควรซักถามขอคําแนะนําจากพนักงานที่ปรึกษาและควรรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหพนักงานที่ปรึกษาทราบ
3.10.5 การสงรายงานทางวิชาการสหกิจศึกษา
นักศึกษาตองสงรางรายงานวิชาการที่จัดพิมพเสร็จสิ้นสมบูรณใหแกพนักงานที่
ปรึกษาอยางนอย 4 สัปดาห กอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะตองแกไขตามที่พนักงานที่ปรึกษา
แนะนํา แลวจัดสงรายงานฉบับสมบูรณใหเสร็จเรียบรอยกอนกลับมหาวิทยาลัย
3.11 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา โดยอาจมี
เจาหนาที่สหกิจศึกษารวมเดินทางไปนิเทศงานดวยอยางนอย 1 ครั้ง ระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
3.11.1 วัตถุประสงคของการนิเทศงานสหกิจศึกษา
1) เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักศึกษาที่กําลังปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะตองอยูหางไกลครอบครัว เพื่อน และคณาจารย
2) เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสหกิจศึกษา
3) เพื่อชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวาง
การปฏิบัติงาน ทั้งปญหาดานวิชาการและปญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทํางานจริง
4) เพื่ อ ขอรั บ ทราบและแลกเปลี่ ย นข อ คิ ด เห็น กั บ พนั ก งานที่ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
แนวคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความกาวหนาทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน
5) เพื่ อ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและรวบรวมข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ
มหาวิทยาลัย
3.11.2 ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย
1) เจาหนาที่สหกิจศึกษาจะประสานงานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชา
เพื่อกําหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา โดยคณาจารยในสาขาวิชาจะรวมกันวาง
แผนการนิเทศงานสหกิจศึกษากับเจาหนาที่สหกิจศึกษา ซึ่งจะทําการนิเทศระหวางสัปดาหที่ 5-12 ของ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะตองไดรับการนิเทศงานจากคณาจารย
นิเทศอยางนอย 1 ครั้งในระหวางที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กําหนดใหมีการนิเทศสถานประกอบการ 2 แหงตอ
หนึ่ งวัน เวน แตส ถานประกอบการอยูใกลกัน มากอาจใหนิเทศมากกวา 2 แหง หรือในกรณีที่ส ถาน
ประกอบการที่อยูไกลจากจังหวัดนครราชสีมาใชเวลาเดินทางไปกลับมากกวา 6 ชั่วโมง หรือคงเหลือ
สถานประกอบการเพีย งแหงเดีย วที่ ยังไมไดรับการนิเทศ คณาจารยนิเทศสามารถนิเทศเพียงสถาน
ประกอบการเดียวได
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2) เจาหนาที่สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนัดหมายวันและ
เวลาที่คณาจารยนิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
3) เจาหนาที่สหกิจศึกษารวบรวมแฟมประวัตินักศึกษาพรอมรายละเอียดสถาน
ประกอบการสงมอบใหคณาจารยนิเทศกอนวันเดินทาง 7 วันทําการ ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงวันนิเทศ
จากแผนที่กําหนดไว
4) คณาจารยนิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย โดยมีหัวขอการ
นิเทศงานคือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนักศึกษา ใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งดานวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา หากคณาจารยนิเทศพบวาสถาน
ประกอบการยังไมเขาใจในหลักการสหกิจศึกษา ขอไดโปรดกรุณาชี้แจงใหสถานประกอบการเขาใจ และ
แจงปญหานี้ใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ทราบดวย
5) นักศึกษาควรทราบกําหนดการไปนิเทศของคณาจารยเพื่อรอพบคณาจารย
นิเทศจากเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาฯ หากนักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานในวัน
ดังกลาว หรือมีเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินหรืออื่น ๆ ที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานไดใหนักศึกษาติดตอศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ หรือคณาจารยนิเทศโดยดวนเพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม
6) ในการนิเทศงาน คณาจารยจะพบกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา โดยมี
การประชุมเพื่อพุดคุยกับแตละฝายโดยลําพังกอนแลวจึงประชุมพรอมกันอีกครั้งเพื่อรวมกันแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น การนิเทศงานสหกิจศึกษาควรใชเวลาไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงสําหรับการนิเทศงานแตละครั้ง
ในระหว างการนิ เ ทศงาน ถ า มี โ อกาสทางศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ อาจดํา เนิน การ
ประสานให ค ณาจารย ได พ บกั บ ผู บ ริ ห ารของสถานประกอบการเพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยก็ได
7) เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศงาน คณาจารยนิเทศจะประเมินผลการนิเทศงาน โดย
การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและนักศึกษา ตามแบบประเมินผลและสงคืนศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ทั้งนี้ คะแนนผลการประเมินของนักศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลของ
นักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาดวย
3.12 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการตามปฏิทินของศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดดังนี้
1) นักศึกษาเขารับการสัมภาษณกับประธานคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา เพื่อ
สอบถามปญหา ใหคําปรึกษาหารือ ขอเสนอแนะและแนวคิดที่ถูกตองในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
พรอมทั้งสงรายงานทางวิชาการใหแกคณาจารยนิเทศทําการพิจารณาและนักศึกษาตองแกไขรายงานให
สมบูรณตามระยะเวลาที่สาขาวิชากําหนด
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2) รวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การนําเสนอและถายทอดประสบการณ ซึ่งเปนสาระสําคัญของสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาฯ จึงจัดให
นักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการรวมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ระหวางนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา
3.13 การประเมินผล
3.13.1 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) ในการศึ ก ษารายวิ ช าเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษาหากนั ก ศึ ก ษาขาดเรี ย นหรื อ ขาด
กิจกรรมใดนักศึกษาตองชดเชยหัวขอหรือกิจกรรมนั้นใหเรียบรอยกอนวันสุดทายของการสอบประจํา
ภาคการศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเมื่อมีคะแนนรวมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยคะแนนที่คิดจากเวลาเขาเรียน คะแนนจดหมายสมัคร
งาน และคะแนนสอบปลายภาครายวิช าเตรีย มสหกิ จ ศึก ษาโดยใหร ะดับ คะแนนตัว อักษรระบบ S
(Satisfactory-ผาน) และ U (Unsatisfactory-ไมผาน)
3.13.2 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา จะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) ผลการประเมิ น การปฏิบั ติ งานและรายงานการปฏิบั ติ งานจากพนั ก งานที่
ปรึกษา ทั้งนี้การประเมินในสวนนี้ตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ดังนั้นในสัปดาหสุดทายของการ
ปฏิบัติงานพนักงานที่ปรึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (FM: CO4-2-09) และรายงาน
วิชาการ (FM: CO4-2-09) ตามแบบฟอรมที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนด และใหนักศึกษานํากลับมายื่น
ตอศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันที ในวันที่เดินทางกลับสูมหาวิทยาลัย
2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารยนิเทศ และผลการประเมินรายงาน
การปฏิ บั ติ ง านจากคณาจารย นิ เ ทศ โดยประธานคณาจารย นิ เ ทศของแต ล ะสาขาวิ ช าจะเป น ผู
ประสานงานสงรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหกับคณาจารยนิเทศในสาขาวิชา เพื่อใหคําแนะนํา
แกนักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแกไขใหไดฉบับที่สมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการและรวบรวมผล
การประเมินแจงใหกับศูนยสหกิจศึกษาฯ
3) ผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ หากนักศึกษาสหกิจ ศึกษาไมสามารถเขารว มกิจกรรมไดจ ะตองยื่น คํารองขอลา
กิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมใหครบถวน นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไมเขารวมกิจกรรมและไมยื่นคํารอง
ขอลากิจกรรมจะถูกรายงานใหประธานคณาจารยนิเทศทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผล
รายวิชา
ประธานคณาจารย นิ เ ทศและคณาจารย นิ เทศของแต ล ะสาขาวิ ช าจะร ว มกั น
พิจารณาใหระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U แกนักศึกษา และนําเสนอผานหัวหนาสาขาวิชาเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เชนเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ กอนที่จะ
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รวบรวมผลการประเมินแจงใหศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่นักศึกษาไดระดับ
คะแนนตัวอักษร U ตองเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหม หรือขออนุมัติเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาทดแทนสห
กิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด ทั้งนี้อาจจะมีผลทําใหสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด
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4
ขอแนะนําและแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
4.1 ขอแนะนําในการติดตอเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
เพื่อใหการเตรียมการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย และเพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ คณะกรรมการ
ประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ และสาขาวิชาไดกําหนดระเบียบการที่เกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมสหกิจ
ศึกษาไว ดังนี้
4.1.1 การเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและการอบรมหลักสูตรภาคบังคับกอนการ
ปฏิบัติงาน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษา เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี นักศึกษาทุกคนตอง
เขาเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามที่ศูนยสหกิจศึกาฯ กําหนด หากเขา
รวมกิจกรรมใดไมไดตองลาลวงหนาและศึกษาวิดีทัศนเปนการชดเชยภายหลัง ถานักศึกษาเขาอบรมไม
ครบถวนจะถูกตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานทันที ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะประกาศชื่อผูมีสิทธิ์ไปปฏิบัติงาน
อยางชา 1 สัปดาหกอนปดภาคการศึกษา
4.1.2 การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ก อนประกาศผลการคั ดเลือก นั กศึ กษาที่แจงความประสงคไปปฏิบัติงานแลว
ประสงคจะแจงขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทําไดเมื่อมีเหตุผลความจําเปนอยาง
ยิ่ง โดยยื่นคํารองและไดรับการอนุมัติจากคณบดีกอนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2) เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการจะขอลาออกหรื อเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวน ในกรณีที่เจ็บ ปว ย โดยจะตองมี
ใบรับรองแพทยประกอบการพิจารณาและไดรับอนุมัติจากคณบดี
3) นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแลวจะขอลาออกหรือ
เลื่อนเวลาการไปปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่ง
มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง เท า นั้ น ทั้ ง นี้ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากประธานคณาจารย นิ เ ทศร ว มกั บ
ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ
4.1.3 การขอเปลี่ยนจากหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษามาเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา สามารถเปลี่ยนแปลงมาเรียนใน
หลักสูตรสหกิจศึกษาได โดยยื่นคํารองตอคณบดีสํานักวิชาที่ตนสังกัดภายในสัปดาหที่ 1 ของภาค
การศึกษากอนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา แตนักศึกษาจะตองผานการการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา ซึ่งศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเปดรายวิชานี้ใหนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

19

4.1.4 การยื่นคํารองตาง ๆ
คํ า ร อ งที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ล ว จะมี ผ ลในวั น ที่ ที่ ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ รั บ เรื่ อ งไม ใ ช วั น ที่
นักศึกษาเขียนคํารอง
4.1.5 การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1) การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2) กรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา จะ
ถือเอาวันที่นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยนักศึกษาไดรับการประเมินผลผานเปนวันที่นักศึกษา
สําเร็จการศึกษา
4.2 แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4.2.1 การเขาออกงานของนักศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตาม
ช ว งเวลาที่ ส ถานประกอบการกํ า หนด โดยเวลาการเข า ออกงานจะต อ งเป น ไปตามระเบี ย บการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัด
4.2.2 การแตงกายของนักศึกษา ในระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองแตงชุดนักศึกษา
หรือชุดอื่นที่สถานประกอบการกําหนด
4.2.3 การลางานของนักศึกษา มีแนวการปฏิบัติ ดังนี้
1) การลางานของนักศึกษาจะตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของสถาน
ประกอบการทุ กประการอย างเครงครัด กอนลางานนักศึกษาควรไดรับ การอนุญาตจากพนักงานที่
ปรึกษากอน ยกเวนมีเหตุจําเปนเรงดวนนักศึกษาจะตองแจงใหพนักงานที่ปรึกษาทราบในภายหลังทันที
ที่สามารถติดตอพนักงานที่ปรึกษาได
2) การลาเพื่ อ เข า ร ว มกิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ห นั ง สื อ แจ ง
รายละเอียดอยางเปนทางการไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือแจงขอตัวนักศึกษา
มารวมกิจกรรมเปนรายบุคคลเทานั้น
ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองทํางานชดเชยตามระยะเวลาในการลา ซึ่งยืดหยุนไดตามดุลย
พินิจของสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษามีระยะเวลารวมในการปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห
แตหากเกินวันสุดทายของการปฏิบัติงานในแตละภาคการศึกษา สถานประกอบการจะตองแจงใหศูนย
สหกิจศึกษาฯ ทราบกอนวันสุดทายของการปฏิบัติงาน
4.2.4 การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจาก
สถานประกอบการกอนที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้
1) นักศึกษาสหกิจศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดที่สามารถพิสูจนไดและ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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2) สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน
โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร
3) นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสมที่อาจจะ
กอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
4) มีเหตุจําเปนทางดานอื่น ๆ ที่ประธานคณาจารยนิเทศรวมกับผูอํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาฯ เห็นชอบใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาที่กําหนด
4.3 การใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดแบงงานตามภารกิจสําคัญออกเปน 4 ฝาย เพื่อประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกทุกภาคีที่เกี่ยวของใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
4.3.1 ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี้
1) งานประชาสัมพันธสหกิจศึกษา เชน การจัดทําคูมือ แผนพับ โปสเตอร จดหมาย
ขาวสหกิจศึกษา จัดสง ส.ค.ส. และของที่ระลึกประจําป และงานการจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM)
2) งานจัดหางานและพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา เชน การจัดหางานและการติดตามงานจากสถานประกอบการ การติดตามผลการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ การพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการใหม
3) งานจัดคู (Matching) ระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการภายใตการกํากับ
ดูแลของสาขาวิชา
4) งานพิจ ารณาคํารองและใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสถานประกอบการแก
นักศึกษา และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานประกอบการในกรณีตาง ๆ
5) งานพัฒนาความรวมมือทางสหกิจศึกษา รวมกับสาขาวิชาในการสรางความรู
ความเขาใจการดําเนินงานสหกิจศึกษาแกภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
สถานประกอบการ และกลุมองคกรวิชาการวิชาชีพตาง ๆ
6) งานพัฒนาเครือขายบัณฑิต มทส. ดวยการจัดทําฐานขอมูลบัณฑิตเพื่อการจัดหา
งานที่มีคุณภาพแกนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือจากศิษยเกา
7) งานพัฒนาเครือขายทางสหกิจศึกษา โดยใหบริการการศึกษาดูงานทางสหกิจ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสหกิจศึกษา
8) งานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยการสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการในตางประเทศเพื่อจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
4.3.2 ฝายพัฒนาอาชีพ มีภารกิจดังนี้
1) งานเตรีย มความพรอมนักศึกษา เชน การประสานงานรายวิช าเตรีย มสหกิจ
ศึกษา การปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา
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2) งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน พัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบ EQ การ
พัฒนาสื่อการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3) งานเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เชน การเขียนจดหมาย
สมัครงานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความรูทางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางชาติ ทักษะการดํารงชีวิตในตางประเทศ เปนตน
4) งานใหคําปรึกษา แกไขปญหา และติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา เชน งานคลินิกอาชีพ การแกไขปญหานักศึกษาที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และการจัดกิจกรรมรายงานความกาวหนาในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5) งานกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ เชน การจัดกิจกรรมสัมภาษณและ
สัมมนาสหกิจศึกษา และการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
6) งานพัฒนาอาชีพบัณฑิตที่ตอเนื่องจากสหกิจศึกษา เชน การวิเคราะหสภาพการ
จางงาน การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และการติดตามการจางงานบัณฑิต มทส.
4.3.3 ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี้
1) งานฐานขอมูลสหกิจศึกษา เชน ฐานขอมูลนักศึกษา สถานประกอบการ และ
ฐานขอมูลสําหรับคณาจารยนิเทศ เปนตน
2) งานสหกิจศึกษาออนไลน เชน การประกาศงานสหกิจศึกษา การประกาศผลการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการ การจัดสงเอกสารออนไลน แผนการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการ
ประเมินผล เปนตน
3) งานเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ เชน การประชาสัมพันธสหกิจศึกษา กระดาน
ขาวสหกิจศึกษา ศูนยประกาศงานบัณฑิต (Job Center) การใหบริการแบบฟอรม และแบบสอบถาม
ออนไลน เปนตน
4.3.4 ฝายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจดังนี้
1) งานจั ดระบบเอกสารสํานักงาน เชน การจัดเตรีย มเอกสารสําหรับ นักศึกษา
คณาจารย และสถานประกอบการ
2) งานทะเบีย นนักศึกษาสหกิจ ศึกษา เชน การสํารวจและประมาณการจํา นวน
นักศึกษา การรับและลงทะเบียนคํารองนักศึกษา และงานใบรับรองและสัมฤทธิบัตร
3) งานประสานการนิเทศงานสหกิจ ศึกษา เชน การนัดหมายและอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางและการขออนุมัติการเดินทางใหคณาจารยนิเทศ
4) งานสํานักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน งานสารบรรณ งานพัสดุ
งานวางแผนและงบประมาณ งานเลขานุการคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ
นักศึกษาสามารถศึกษาหรือหาขอมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพิ่มเติมไดที่
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ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.
มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท 0-4422-3046-8, 0-4422-3051-2 โทรสาร 04422-3045, 0-4422-3053 E-mail: coop@sut.ac.th http://coop.sut.ac.th/
-ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา
โทรศัพท 0-4422-3051 โทรสาร 0-4422-3053
-ฝายพัฒนาอาชีพ
โทรศัพท 0-4422-3047 โทรสาร 0-4422-3053
-ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา
โทรศัพท 0-4422-3098 โทรสาร 0-4422-3045
-ฝายบริหารงานทั่วไป
--งานนิเทศงานสหกิจศึกษา
โทรศัพท 0-4422-3048 โทรสาร 0-4422-3045
--งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษา
โทรศัพท 0-4422-3055 โทรสาร 0-4422-3045
4.4 การขอใชบริการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทส.
กรณีที่สถานประกอบการตองการใหนักศึกษาสหกิจศึกษามาใชบริการของศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นสามารถกระทําได โดยมี
ขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้
1) ขอใหสถานประกอบการทําหนังสือถึงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ระบุประเภทของการขอใชบริการ ชวงระยะเวลาที่ประสงคจะขอใชบริการ ทั้งนี้สามารถประสานงาน
ทางโทรศัพทกับเจาหนาที่สหกิจศึกษาในฝายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท 0-4422-3048 และ 0-44223055 โดยไมจําเปนตองเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย
2) เมื่อศูนยสหกิจศึกษาฯ ประสานงานกับศูนยเครื่องมือฯ และคณาจารยนิเทศจนไดรับ
การอนุมัติแลว (ไมเกิน 3 วันทําการ) ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะแจงใหสถานประกอบการทราบ เพื่อให
นักศึกษาประสานงานกับเจาหนาที่ของศูนยเครื่องมือฯ ที่ไดรับมอบหมายโดยตรงตอไป
3) สถานประกอบการจะตองจายคาบริการตามอัตราที่ศูนยเครื่องมือฯ กําหนด
4) การขอใชบริการศูนยเครื่องมือฯ จะตองไมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนและการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
5) ในกรณีที่นักศึกษายืมเครื่องมือหรืออุปกรณของศูนยเครื่องมือฯ ไปใช ณ สถาน
ประกอบการ ขอใหนักศึกษาศึกษาการใชงานและสงคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุด
เสียหายหรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจาย
เองหรือชดใชใหเปนประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ คุณภาพอยางเดียวกันหรือสูงกวา หรือชดใชเปนเงิน
ตามราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.5 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพของนักศึกษา จึงไดจัดทําประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุใหนักศึกษาทุกคนเพื่อเปนสวัสดิการแกนักศึกษาดังนี้
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1) ใหความคุมครองแกนักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุ ถึงแกกรรม หรือสูญเสีย
อวัยวะบางสวนที่สําคัญของรางกาย รวมทั้งการทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวร โดยใหความคุมครอง
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทํางาน รวมถึงการถูกฆาตกรรมและลอบทําราย ทุกสถานที่ทั่วโลก
2) อั ต ราความคุ มครองที่ไ ดรับ จะเปน ไปตามบริษัท ประกัน ภั ย ที่ มหาวิทยาลัย ไดจั ดทํ า
ประกันไว ซึ่งอาจจะแตกตางกันไปในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ขอทราบอัตราที่แนนอนไดจากศูนย
ปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท 0-4422-3600
1. คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จายตามเปนจริงสูงสุดไมเกิน
2. คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (กรณีผปู วยใน)
1) คาหองและคาอาหาร สูงสุดไมเกิน 35 วัน ๆ ละ
คาหอง ICU สูงสุดไมเกิน 7 วัน ๆ ละ
2) คาบริการของโรงพยาบาล (รวมคาการพยาบาลและบริการ
คารถพยาบาลไป-กลับ ไมเกิน 2 เที่ยว)
3) คาแพทยผาตัด (จายตามอัตราคาผาตัด)
4) คาแพทยเยี่ยมไขในโรงพยาบาล สูงสุดไมเกิน 35 วัน ๆ ละ
5) คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางตอครั้ง
3. การประกันชีวิตกลุม
เสียชีวิตทุกกรณี ทุกสาเหตุ
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัตเิ หตุทั่วไป
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัตเิ หตุสาธารณะ

3,000 บาท (กรณีผูปวยนอก)
500 บาท
1,000 บาท
10,000
16,000
400
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000 บาท
70,000 บาท
90,000 บาท

หมายเหตุ ผลประโยชนขางตนเปนของบริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด คุมครองตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง
30 กันยายน พ.ศ. 2555

4.5.3 การเรียกรองคารักษาพยาบาลคืน
4.5.3.1 กรณีผูปวยใน
1) รวบรวมเอกสารการรักษาพยาบาล ดังนี้
-ใบสรุปหนางบคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและสําเนา จํานวน 1
ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-ใบเสร็จรับเงินและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-ใบรับรองแพทย (ระบุวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และสาเหตุของการ
บาดเจ็บ) และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) สํ า เนาหนา สมุ ดบั ญ ชีธ นาคารของนั กศึ กษา จํ านวน 1 ฉบบ พร อ ม
รับรองสําเนาถูกตอง
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3) ขอแบบฟอรมหนังสือเรียกรองเงินคารักษาในโรงพยาบาลของบริษัท
ผู ใ ห ป ระกั น ได ที่ ส ถานพยาบาล หรื อ เข า ไปดาวน โ หลดแบบฟอร ม ที่ http://web.sut.ac.th/dsa/
activity/images/stories/news/aa.pdf และกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย
4) นําเอกสารทั้งหมดสงที่ฝายเวชระเบียน ศูนยปฏิบัติการทางการแพทย
และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งนักศึกษาจะไดรับเงินคืนประมาณ 30 วัน โดยนําสมุด
บัญชีธนาคารปรับเช็คยอดเงิน
4.5.3.2 กรณีผูปวยนอก
1) รวบรวมเอกสารการรักษาพยาบาล ดังนี้
-ใบเสร็จรับเงินและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-ใบรับรองแพทย (ระบุวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และสาเหตุของการ
บาดเจ็บ) และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) สํ า เนาหนา สมุ ดบั ญ ชีธ นาคารของนั กศึ กษา จํ านวน 1 ฉบบ พร อ ม
รับรองสําเนาถูกตอง
3) ขอแบบฟอรมหนังสือเรียกรองเงินคารักษาในโรงพยาบาลของบริษัท
ผู ใ ห ป ระกั น ได ที่ ส ถานพยาบาล หรื อ เข า ไปดาวน โ หลดแบบฟอร ม ที่ http://web.sut.ac.th/dsa/
activity/images/stories/news/aa.pdf และกรอกรายละเอียดใหเรียบรอย
4) นําเอกสารทั้งหมดสงที่ฝายเวชระเบียน ศูนยปฏิบัติการทางการแพทย
และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งนักศึกษาจะไดรับเงินคืนประมาณ 30 วัน โดยนําสมุด
บัญชีธนาคารปรับเช็คยอดเงิน
นั ก ศึ ก ษาสามารถสื บ ค น รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ เ ว็ บ ไซต ข องศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
ทางการแพทยและสาธารณสุข URL: http://www.medicine.sut.ac.th/medicine หรือ โทรศัพท 04422-3600
เมื่อนักศึกษาเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุเปนเหตุใหพักรักษาตัวมากกวา 1 วัน
ขอใหแจงใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ทราบทางหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 08-9537-4187
0
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บทที่ 5
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการจะตองมีการมอบหมายงาน
หรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยงานหรือโครงงานนั้นตองมีประโยชนตอสถาน
ประกอบการและสามารถนํ าไปใชได จริง และเพื่อเปนแหลงขอมูลอางอิงสําหรับ สถานประกอบการ
นักศึกษาสหกิจศึกษาตองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยรายงานสหกิจศึกษาเปนรายงาน
ทางวิชาการ ที่นักศึกษาจะตองเขียนในระหวางการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใตการกํากับ
ดูแลของพนักงานที่ปรึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อฝกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของ
นักศึกษา และเพื่อจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะตองขอรับ
คําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา เพื่อกําหนดหัวขอรายงานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการของ
สถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยางของรายงานสหกิจศึกษา ไดแก ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ
รายงานวิชาการในหัวขอที่สนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะหและประเมินผล
ขอมูล เปนตน ทั้งนี้รายงานอาจจัดทําเปนกลุมมากกวา 1 คนก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของงานหรือ
โครงงานและดุลยพินิจของคณาจารยนิเทศ
ในกรณีที่สถานประกอบการไมตองการรายงานในหัวขอขางตน นักศึกษาจะตองพิจารณา
เรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียกอน ตัวอยางหัวขอที่จะ
ใชเขียนรายงาน ไดแก รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หรือ
แผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูที่นักศึกษาวางเปาหมายไวจาก
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Learning Objectives) เมื่อกําหนดหัวขอไดแลว ใหนักศึกษาจัดทําโครง
รางของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจงเคาโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08) ทั้งนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษากอน แลวจัดสงกลับใหศูนยสหกิจศึกษาฯ ภายใน 3
สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน และใหสถานประกอบการลงนามรับรองในหนังสือยินยอมใหเผยแพร
รายงานไดตามตัวอยางในเว็บไซต URL: http://www...................
5.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format)
การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะตองมีความถูกตอง ชัดเจน และมีความสมบูรณของ
เนื้อหาที่จะนําเสนอ รูปแบบและหัวขอตาง ๆ จะถูกกําหนดไวอยางเปนระบบ ซึ่งจะตองประกอบดวย
5.1.1 สวนนํา เปนสวนประกอบกอนที่จะเขาถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อทําใหงายตอ
การเขาสูเนื้อหาของรายงาน ประกอบดวย
-ปกนอก
-ปกใน
-จดหมายนําสงรายงาน
-กิตติกรรมประกาศ
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-บทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
-สารบัญเรื่อง
-สารบัญตาราง
-สารบัญรูปภาพ
5.1.2 สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงานประกอบดวย
-บทนํา
-การทบทวนเอกสาร (ถามี)
-วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
-งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
-สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.3 สวนประกอบตอนทายเปน สวนเพิ่มเติม เพื่อทําใหรายงานมีความสมบูร ณ
ประกอบดวย
-บรรณานุกรมหรือรายการอางอิง
-ภาคผนวก (ถามี)
อย า งไรก็ ต ามในส ว นของเนื้ อ เรื่ อ งของรายงานสหกิ จ ศึ กษาอาจจะแตกต า งกั น ไปตาม
ลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตละคนในแตละสถานประกอบการ และเพื่อใหการเขียนรายงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดการจัดทํารูปเลมรายงาน
สหกิจศึกษาดังตอไปนี้
-จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาวสุภาพโดยอาจจะพิมพ
หนาเดียวหรือสองหนาก็ได ขนาดตัวอักษร 16 Point
-จัดพิมพในแนวตั้งเปนหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได
ตามความจําเปนของขอมูลที่จะตองนําเสนอ
-การเวนขอบกระดาษกําหนดให ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบลาง 1.0 นิ้ว ขอบซาย 1.2
นิ้ว (สําหรับการเขาเลมรายงาน) ขอบขวา 1.0 นิ้ว
5.2 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา
ศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดเนื้อหาในสวนเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา ดังนี้
5.2.1 บทนํา ประกอบดวย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชน
-ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
-ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ / ผลิตผล หรือการใหบริการหลักขององคกร
-รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร (ในกรณีที่ไมเปนความลับ)
-ตําแหนงและลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
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-พนักงานที่ปรึกษา และตําแหนงงานของพนักงานที่ปรึกษา
-ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
5.2.2 วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
-วัตถุ ป ระสงค หรื อจุดมุงหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษาไดกําหนดไววา
จะตองใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจจะจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคที่สําคัญ
ที่สุดไวกอน
-ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมายทั้งในสวนตัว
นักศึกษาเองและสวนที่สถานประกอบการจะไดรับ
5.2.3 งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
-รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนปฏิบัติในโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
-แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางที่จําเปนประกอบคําอธิบาย
-แสดงการคํานวณหรือที่มาของสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ชัดเจน ถูกตองตาม
หลักวิชาการและงายตอการเขาใจ
-หากเป น งานปฏิ บัติการในหองปฏิบัติก ารทดลอง จะตองอธิบ ายเครื่องมื อ
ปฏิบัติการที่ใชอยางชัดเจน
5.2.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
-รวบรวมและแสดงขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห
-วิเคราะหและวิจารณขอมูลที่ไดโดยมีขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเนนในแงการนําไปใชประโยชนไดในอนาคต
-เปรียบเทียบผลที่ไดรับกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการปฏิบัติงานหรือ
ของโครงงานที่ไดกําหนดไวในขอ 5.2.2
เนื้อหาของรายงานอาจมีขอมูลที่สถานประกอบการไมตองการเปดเผย ขอให
นักศึกษาไดสงรายงานใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบกอนนํามาเผยแพร
5.3 การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง
นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงไดจากคูมือการเขียน
วิ ท ยานิ พ นธ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จากเว็ บ ไซต ส ว นส ง เสริ ม วิ ช าการ มทส.
URL: http://www.sut.ac.th /das/graduate/pdf/thesis1.pdf
5.4 ตัวอยางการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
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เพื่อการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดนําเสนอตัวอยางการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ผานมา เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาและ
ใชเปนแนวทางในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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6
ขอแนะนําและแนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา

6.1 ขอแนะนําจากคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา

ศาสตราจารย ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

หลักการและแนวคิดในการนิเทศงานสหกิจศึกษานั้นผมอยากเห็นการมอบหมายงานจริงที่
เหมาะสมกับนักศึกษา อยากเห็นนักศึกษาสามารถใหคําปรึกษา หรือเสนอประเด็นความรูใหม ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสถานประกอบการ กอนไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ผมจะเตรียมขอมูลนักศึกษาที่จะไปนิเทศ
งาน ดูภูมิหลังของนักศึกษา ลักษณะงานที่สถานประกอบการเสนอมา ขอมูลพี่เลี้ยง บางแหงผมขอเขา
ไปดูกิจการกอนการนิเทศ และหากพบวานักศึกษาปฏิบัติงานไมมีคุณภาพ ไมสอดคลองกับหลักสูตร ผม
จะถามความเห็นของนักศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติงานอยูที่สถานประกอบการอยูแลว วาคุณภาพของสถาน
ประกอบการเปนอยางไร พี่เลี้ยงเปนอยางไร หากนักศึกษาตอบไปในเชิงลบ ผมจะคุยกับพี่เลี้ยงเพื่อขอ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน ถาเปลี่ยนไดก็ใหทํางานที่นั่นตอไป ถาเปลี่ยนไมได คงตองหารือกับศูนยสห
กิจสหกิจศึกษาฯ เพื่อการเปลี่ยนสถานประกอบการอยางเรงดวนถาสามารถทําได
เมื่อพบวานักศึกษาและพนักงานที่ป รึกษามีความขัดแยงกัน ผมจะดูตามความเปนจริง
ความขั ดแย งนั้ น เกิ ดขึ้ น ได อยา งไรดว ยเหตุดว ยผล กรณีที่นักศึกษามีปญ หาผมจะคุย กับ นักศึกษาถึง
สาเหตุ และให ป รั บ ปรุ งตั ว กรณี ที่พี่เ ลี้ยงมีปญ หาผมจะใหนักศึกษาเขาไปคุย กับพี่เลี้ย งกอน หากไม
สามารถแก ป ญ หาได ผมจะเข า ดู แลพร อมกับ รายงานให ศูน ยส หกิ จ ศึ กษาฯ ทราบเปน ระยะ ๆ ใน
ขณะเดียวกันเมื่อพบวานักศึกษายังทํางานไมมีประสิทธิภาพ ไมสูงาน ผมจะใหโอกาสนักศึกษาในการ
ปรับปรุงตนเองกอน หากยังไมมีการปรับปรุงและเปนเชนเดิมอีกผมจะแจงใหศูนยสหกิจศึกษาฯรับตัว
นักศึกษากลับ และให U สหกิจ ศึกษากับนักศึกษาคนนั้น หากจะพูดถึงบทบาทการทําหนาที่เปน
คณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา ผมหวั ง ว า จะเห็ น กลไกสหกิ จ ศึ ก ษานํ า ไปสู ก ารให คํ า ปรึ ก ษาใน
ภาคอุ ต สาหกรรมเชิ ง ลึ ก มี ก ารวิ จั ย เชิ ง อุ ต สาหกรรม สามารถใช ส หกิ จ ศึ ก ษาแก ป ญ หาให
ภาคอุตสาหกรรมไดในอนาคต

47

รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักการและแนวคิดในการนิเทศงานสหกิจศึกษานั้น เขาใจวามีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ
ตรวจเยี่ ย มนั ก ศึ กษา พบปะกั บ สถานประกอบการ เก็ บ ข อ มูล มาเพื่ อใช ป ระโยชน การตรวจเยี่ ย ม
นักศึกษาก็เพื่อใหกําลังใจกับนักศึกษาและดูแลชีวิตความเปนอยู พรอมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาดวย รับฟงและชวยแกไขปญหาทั้งดานสวนตัวและการทํางานของนักศึกษา การพบปะกับ
สถานประกอบการก็เพื่อพัฒนาความรวมมือ ทําความเขาใจกับสถานประกอบการในหลักการและหลัก
ปฏิบัติของสหกิจศึกษา สอบถามปญหาที่เกิดขึ้นและชวยกันหาทางแกไขปญหา รับฟงขอคิดเห็นจาก
บุคลากรของสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการนิเทศงานสหกิจศึกษาสามารถ
นํามาเปนหัวขอการวิจัย ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร และใชประโยชนอื่น ๆ ไดเปน
อยางดี ในการนิเทศงานจําเปนตองคํานึงถึงประโยชนของทั้ง 3 ฝาย คือ นักศึกษา สถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการ
กอนการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ตองศึกษาทั้งดานสถานประกอบการ ศึกษาขอมูลตาง
ๆ ที่สําคัญของสถานประกอบการที่จะไปนิเทศ เชน ประเภทของธุรกิจ ลักษณะงานที่ใหนักศึกษาทํา
ผลการประเมินคุณภาพของสถานประกอบการที่ผานมา ประวัติการเปนแหลงปฏิบัติสหกิจศึกษา เปน
ตน และดานนักศึกษา ศึกษาขอมูลสวนตัวตาง ๆ ประวัติการศึกษาและพฤติกรรมของนักศึกษา แตหาก
ในขณะนิเทศงานพบวานักศึกษาปฏิบัติงานไมมีคุณภาพ ไมสอดคลองกับหลักสูตร ตองดูเปนกรณีไป
เชนในกรณีที่เกิดจากตัวนักศึกษา จะตองพูดคุยกับนักศึกษาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น หากนักศึกษาขาดทักษะ
ดานวิชาการก็จะแนะนําใหความรูที่จะสามารถแกไขปญหาและทําใหงานนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หาก
เกิดจากพฤติกรรมสวนตัวก็จะแนะนําตักเตือนและใหโอกาสนักศึกษาไดปรับปรุงตัวใหเหมาะสม ซึ่งที่
ผานมาสวนใหญนักศึกษาก็จะปรับปรุงตัวใหดีขึ้นได และในกรณีที่เกิดจากสถานประกอบการ จะตองมี
การหารื อร ว มกั น ทั้ งนั กศึ กษา สถานประกอบการ และสาขาวิช า เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป โดย
ประสานขอมูลกับศูนยสหกิจศึกษาฯ
ในสวนของความขัดแยงระหวางนักศึกษากับพนักงานที่ปรึกษาตองสอบถามขอมูลจากทั้ง
นักศึกษาและสถานประกอบการถึงปญ หาและสาเหตุของปญหา เพื่อหาทางแกไขหรืออยางนอยลด
ปญหาใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําได สอนใหนักศึกษาใหปฏิบัติตัวใหเหมาะสม มีความอดทน และรูจัก
วิ ธี การทํ า งานเป น ที มร ว มกั บ ผู อื่น ได อย างมีความสุขและมี ป ระสิทธิภ าพ หาทางประนีป ระนอมกั บ
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ลดหรื อ ระงั บ ข อ ขั ด แย ง นั้ น ๆ หากไม สํ า เร็ จ ต อ งเจรจากั บ ผู บ ริ ห ารสถาน
ประกอบการเพื่อหาทางแกไขปญหารวมกัน
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หากพบวานักศึกษายังทํางานไมมีประสิทธิภาพ ไมสูงาน ตองสอบถามขอมูลกอนวาเกิด
จากอะไร โดยใชวิธีการพูดคุยเชิงอบรมสั่งสอนในฐานะครูกับลูกศิษย รวมทั้งการใหกําลังใจ เสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหา บางครั้งก็มีการขูเชิงสรางสรรคเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความจําเปน
และประโยชนของการทํางานหนัก ในบางกรณีหากเห็นวาเปนเพราะงานไมเหมาะสมกับความถนัดของ
นั ก ศึ ก ษา และเห็ น ว า ไม จํ า เป น ที่ จ ะต อ งให นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านนั้ น ต อ ไป ก็ ค วรเจรจากั บ สถาน
ประกอบการเพื่อเปลี่ยนงานใหใหมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ในฐานะที่ทําหนาที่เปนคณาจารยนิเทศงานสหกิจ
ศึกษามานานคิดวาบทบาทหนาที่ของคณาจารยนิเทศ คือตองเขาใจวางานสหกิจศึกษามีความสําคัญมาก
งานสหกิจศึกษาไมใชงานรองแตเปนงานหลัก ซึ่งอาจารยตองมีความเขาใจในหลักการและแนวคิดของ
การทําหนาที่ คณาจารยนิ เทศ โดยอาจารยตองมีการดูแลและติดตามทั้งตัวของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจารย 1 ทานควรไปนิเทศงานในสถานประกอบการเดิมๆ มากกวา 1 ครั้ง เพื่อจะ
สรางความสัมพันธที่ดีและแนนแฟนกับสถานประกอบการนั้น ๆ และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงงานสหกิจ
ศึกษา เชน ใชในการพิจารณาจัดคูนักศึกษา และการเตรียมตัวของนักศึกษา เปนตน

อาจารย ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
หลักการและแนวคิดในการนิเทศงานสหกิจศึกษา คือ ตองติดตามนักศึกษาเพื่อใหปฏิบัติงานนั้น
เกิดประโยชน นักศึกษามีทักษะการทํางานมากขึ้น และสามารถประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยเนนการทํางานรวมกันของทั้ง 3 ฝายคือ นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย
(คณาจารย) คณาจารยควรทําหนาที่เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย ชวยประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ
ใหขอมูลมหาวิทยาลัยแกสถานประกอบการเพื่อใหรับรูเพิ่มขึ้น กอนไปนิเทศงานสหกิจศึกษาตองศึกษา
ประเภทของงาน ศึกษาลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการนั้น แลวดูวานักศึกษาจะสามารถชวย
อะไรได ทั้งนี้ตองพิจารณาความสามารถและความถนัดของนักศึกษากอน ทั้งนี้สถานประกอบการตอง
จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูขอมูลของสถานประกอบการ สําหรับการ
กําหนดโครงงานต องหารื อร วมกันระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาหนักศึกษาตองรายงานความกาวหนา หากยังพบปญหาอีกจะพูดคุยกับพนักงานที่
ปรึกษาโดยตรงเพื่อหาทางแกไขตอไป หากพบวานักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษามีความขัดแยงกัน จะ
สอบถามขอมูลและรับฟงขอมูลจากนักศึกษาเกี่ยวกับปญหานั้นวาเกี่ยวของกับอะไร เชน เรื่องความ
เปน อยู พฤติกรรมของนักศึกษา ตองกวดขันและสรางจิตสํานึกในการทํางานจริง ในฐานะที่เปน
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คณาจารย นิ เ ทศต องเตรี ย มตั ว และเขาใจถึงหนาที่ ของคณาจารยนิเทศ เนน ความเปน ไตรภาคี ได
ประโยชนทั้ง 3 ฝาย สถานประกอบการ นักศึก ษา และสถาบัน การศึกษา คณาจารยตองมีความ
กระตือรือรนในการชวยเหลือสถานประกอบการ ควรมีเทคนิคการสื่อสารกับสถานประกอบการ ควร
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปดสอน ประโยชนของสหกิจศึกษาเพื่อสรางโอกาสในการสง
นักศึกษารุนตอ ๆ ไป การพูดคุยกับสถานประกอบการตองกวางไกล หากสถานประกอบการมีปญหา
อื่น ๆ ที่ไม ตรงกั บ สาขาวิชาที่ ดูแล สามารถแนะนําใหสาขาอื่น ๆ ไปดูแลไดและยังเปน การตอยอด
ทางดานงานวิจัยในอนาคตอีกดวย

6.2 ขอคิดเห็นจากฝายทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการ

คุณสุนีย เจริญพูล
ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
บริษัท เจียไต จํากัด
ดิฉันคิดวาการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาจะไดเรียนรูในเนื้อหาดานวิชาการภาคทฤษฏี
เพื่อใชเปนทุนทางปญญา กอนที่จะกาวเขาสูชีวิตการทํางานในอนาคต สวนขอแตกตางกับการทํางาน
คือ การทํ า งานเป น การนํา ความรูที่ไดรับ หรือทุน ทางปญ ญานั้น มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
รวมถึงตองมีการปรับตัว การใชชีวิตใหเขากับสังคมในที่ทํางาน ซึ่งแตกตางจากที่อยูในรั้วมหาวิทยาลัย
สํา หรั บ ป ญ หาที่ มักเกิ ดขึ้ น กั บ นักศึกษาสหกิจ ศึกษา อาจแบงเปน หลายๆ ดาน เชน 1) ใน
สาขาวิชาที่ตองใชหองปฏิบัติการประกอบการเรียน ควรมีพื้นฐานทางดานปฏิบัติการ และควรมีความรู
ในภาคปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฏีใหมาก แนวทางแกไขในหลักสูตรการศึกษาควรเนนการฝกทักษะดาน
การใชหองปฏิบัติการใหมากยิ่งขึ้น 2) ควรพัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษใหมากขึ้น ทั้งทักษะการ
พูด อาน เขียน (โดยเฉพาะสาขาดานเกษตร) ดวยปจจุบันภาษาอังกฤษเปนเรื่องสําคัญที่ควรจะเปน
พื้นฐานในทุกสาขาอาชีพ 3) นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการที่ตาง ๆ หาก
เป น การปฏิ บั ติงานต า งจั งหวั ด ทางบริษัทจะมีที่พักในสถานที่ทํางานให ซึ่งมีร ะบบการรั กษาความ
ปลอดภัยที่ดี แตหากปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล นักศึกษาตองหาที่พักเอง จึงอยากให
นักศึกษามีความระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการใชชีวิตใหมากขึ้น ดวยอันตรายอาจเกิดขึ้นไดโดย
ไมคาดคิด 4) บางครั้งนักศึกษาสหกิจศึกษามาจากหลายสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเดียวกัน แตไมสนิทกัน
แตมาจากสถาบันเดียวกัน บางครั้งมีปญหาการแบงพรรคแบงพวก ซึ่งสงผลตอการทํางาน ทําใหงาน
ลาชาหรือขลุกขลัก ทั้งนี้นักศึกษาควรตองปรับตัวเขาหากันใหได เพราะในการทํางานจริงปญหาการ
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ปรับตัวเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดเสมอ 5) นักศึกษาขาดความกลาที่จะปรึกษาหัวหนางานในเรื่องที่ไมทราบ
ทําใหการทํางานเกิดความผิดพลาดได จึงมีแนวทางใหหัวหนางานคอยหมั่นถามอยูเสมอและเปดโอกาส
ใหคุยกัน และนักศึกษาตองมีความกลาที่จะเปดเผย ไมควรอายที่จะซักถามขอสงสัยได
เมื่อนักศึกษามาอยูที่สถานประกอบการ เรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการที่
นักศึกษาควรทราบและตองปฏิบัติโดยเครงครัด คือ 1) การรักษาระเบียบวินัย และการตรงตอเวลา
โดยเฉพาะเรื่องเวลาเปนสิ่งสําคัญ ถือเปนประตูบานแรกที่นักศึกษาตองปรับตัวเขาสูชีวิตการทํางาน
ในชวงเวลาที่เรียน นักศึกษาอาจจะมีการเขาหองเรียนสาย ไดรับเพียงคําตักเตือนจากอาจารย แตในชีวิต
การทํางานนั้นมีผลกระทบถึงผลการปฏิบัติงานและรายได อีกทั้งไมมีใครคอยเตือนเหมือนตอนเรียนใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีความรับผิดชอบตนเองเปนอยางยิ่ง 2) การลา การลากิจ ถามีเหตุ
อันสมควรสามารถแจงทางหัวหนางานลวงหนา 2-3 วัน เพื่อทางหัวหนาจะไดปรับเปลี่ยนหาบุคลากรมา
ทดแทนในตําแหนงงานที่นักศึกษารับผิดชอบ เพื่อใหกระบวนการทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง สวนการ
ลาปวย สามารถลาไดโดยไมตองแจงลวงหนา แตควรตองโทรศัพทมาแจงหัวหนางานเพื่อทราบในวันที่
ลา หรือ ภายใน 1-2 วัน 3) การแตงกาย ควรแตงกายใหเหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงาน และถูก
กาลเทศะ เชน ถาปฏิบัติงานในสํานักงาน ใหแตงกายชุดนักศึกษาใหถูกระเบียบตามกฏของมหาวิทยาลัย
ถาปฏิบัติงานในแปลงผลิต (สําหรับสาขาเกี่ยวกับเกษตร) ใหแตงกายเพื่อความคลองตัว เชน เสื้อ shop
กางเกงยีนส รองเทาผาใบ เปนตน
ในสวนมุมมองของพนักงานทั่วไปในสถานประกอบการตอนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัทไมได
มองนักศึกษาสหกิจศึกษาวาเปนเพียงแรงงาน หรือเปนภาระที่ตองรับผิดชอบ พนักงานในบริษัทจะ
ปฏิบัติตอนักศึกษาสหกิจศึกษาเสมือนเปนพนักงานในบริษัท บริษัทจะใหความรูจากประสบการณจริง
ถายทอดใหแกนักศึกษา พรอมใหลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและความเขาใจมาก
ที่สุ ด รวมถึ งการดู แลความเป น อยูของนักศึกษาในชว งที่ป ฏิบัติงานกับบริษัทดว ย เพราะในอนาคต
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาอาจจะเป น พนั ก งานในบริ ษั ท ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น ในสถาน
ประกอบการ นอกเหนือจากพนักงานที่ปรึกษาแลวนักศึกษาสามารถปรึกษาฝายบุคคลที่ปฏิบัติงานหนา
งาน หรือฝายบุคคลสวนกลาง ซึ่งพรอมที่จะใหขอมูล หรือความรู ความเขาใจไดตลอดเวลา รวมถึงการ
ปรึกษาผูประสานงานระหวางหนวยงานนักศึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่มหาวิทยาลัย บริษัท และนักศึกษาคาดหวังไว
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คุณสุภา หริรักษาพิทักษ
Lead HR Specialist
บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด
ดิฉันคิดวาการเรียนในมหาวิทยาลัยเปนการเก็บและสั่งสมความรูอาจไมไดมีการทดลองปฏิบัติ
จริง การทํางานในสถานประกอบการไดนําสิ่งที่รูที่มีมาใชจริง หรือประยุกตใชในสถานการณจริง โดย
ตองใชทักษะอื่น ๆ ประกอบเพื่อใหงานนั้นสําเร็จ เชน การทํางานเปนทีม การแกปญหาเฉพาะหนา การ
ตัดสินใจ การนําเสนอ เปนตน สําหรับปญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษา เทาที่ไดพูดคุยกับ
นักศึกษาก็จะมีเรื่องการปรับตัวในระยะแรก ๆ และปญหาเรื่องการใชภาษาอังกฤษ
เมื่อนักศึกษาอยูในสถานประกอบการ เรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการที่
นักศึกษาควรทราบ และตองปฏิบัติโดยเครงครัด คือ กฎระเบียบดานความปลอดภัย ซึ่งนักศึกษาจะ
ไดรับการปฐมนิเทศในวันแรกที่มาเริ่มปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา และระเบียบการทํางานของบริษัท ซึ่ง
ดิฉันคิดวาเปนวินัยขั้นพื้นฐานที่นักศึกษาตองปฏิบัติ ทั้งนี้หากมีขอสงสัยนักศึกษาควรสอบถามผูที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลนักศึกษาได สําหรับมุมมองของพนักงานในสถานประกอบการตอนักศึกษาสหกิจศึกษา
นั้นบริษัทมีโครงงานใหนักศึกษาเรียนรู ปฏิบัติ พนักงานจะชอบนักศึกษาสหกิจศึกษา เพราะระยะเวลา
การปฏิบัติงานนานเพียงพอที่จะไดเห็นความรู ความสามารถ และทักษะของนักศึกษา ซึ่ งนักศึกษา
อาจจะไดมารวมงานเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
เมื่อนักศึกษามีปญหาเกิดขึ้นในสถานประกอบการ นอกจากพนักงานที่ปรึกษาแลวนักศึกษา
สามารถปรึกษาพี่ ๆ คนอื่น ๆ ในแผนก ผูจัดการแผนกที่นักศึกษาปฏิบัติงาน เจาหนาที่ฝายทรัพยากร
มนุษยซึ่งรับผิดชอบงานดานนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมถึงผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยดวยก็ได

คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ
Learning & Development Specialist
บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การเรีย นในมหาวิทยาลั ยเปน การไดรับความรูตามทฤษฎีที่มีความสําคัญและจําเปนเพราะ
ความรูเหลานั้นจะเปนฐานความรูในการปฏิบัติงานในอนาคต แตสิ่งสําคัญคือการรูวิธีการแสวงหาความรู
ที่จะนําไปใชคนหาความรูใหม ๆ ในการทํางาน ในสวนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น จะเปน
การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานจริงที่จะตองนําความรูที่เรียนมานํามาบูรณาการกับความรูใหม ๆ ใหมี

52
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังตองอาศัยทักษะทางสังคม มนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบตอ
งานมากยิ่งขึ้นกวาการเรียนในมหาวิทยาลัย มีเปาหมายตัวชี้วัดอยางชัดเจน
ปญหาที่มักพบกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ ระเบียบวินัยการแตงกาย การเขาปฏิบัติงานที่ไม
ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย แนวทางการแกไขคือใชระเบียบวินัยของบริษัท
เปนกรอบแตที่สําคัญคือการสื่อสารทําความเขาใจและทําขอตกลงรวมกันอยางสรางสรรค พรอมทั้ง
ติดตามงานที่มอบหมายเปนระยะ และนักศึกษามักขาดความมั่นใจในตนเอง แนวทางการแกไขคือการ
สรางขวัญกําลังใจชื่นชมนักศึกษาบางวาสามารถทําได ซึ่งปญหานี้พี่เลี้ยงจะเปนสวนสําคัญในการสราง
ความมั่นใจ นอกจากนั้นจะเปนเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปสําหรับในบางคน จนอาจจะไม
รับฟงขอแนะนําจากพี่เลี้ยง แนวทางการแกไขคือตองสรางความเขาใจและเขาติดตามการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง
กฎระเบียบของนักศึกษาจะใชกฎระเบียบเดียวกับพนักงานคือ 1) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง
อันชอบของผูบังคับบัญชา 2) พนักงานทุกคนตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 3) ไมละทิ้งหนาที่ ขาดงาน
หรื อหยุ ด งานโดยไม ไดรั บ อนุ ญ าตและตรงตอเวลา 4) ระมัดระวังมิใหเสีย หายหรือสูญหายเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ผลิตภัณฑของบริษัท 5) หามพนักงานทุกคนมีการลวงละเมิดทางเพศ
ในมุมมองของพนักงานจะชื่นชมและใหเกียรตินักศึกษาเหมือนพนักงานคนหนึ่ง ใหมีสวนรวมใน
การประชุมตลอดจนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งนําเสนอแนวความคิดใหม ๆ ได ไววางใจและใสใจในการ
ทํางานของนองนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาจาก มทส. ในสวนของการสรางความ
แตกตางคือสรางใหนักศึกษามีความสูงาน อดทน มีระเบียบวินัย และมีกริยามารยาทที่ดี ซึ่งในสวนนี้
นักศึกษา มทส. มีความโดนเดนอยูแลว และสงผลใหทางหนวยงานตนสังกัดขอรับนักศึกษาของ มทส.
เขามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น ในกรณีที่นักศึกษาประสบปญหาในทุก ๆ ดานสามารถปรึกษา
กับฝายบุคคลตนสังกัด และฝายฝกอบรมสวนกลาง ซึ่งทางฝายฝกอบรมสวนกลางจะจัดประชุมทุก 2
สัปดาห เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตลอดจนการสอบถามปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางาน
6.3 ถามตอบปญหาที่พบบอยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ถาม: ตองเตรียมตัวอยางไรบางเพื่อใหพรอมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตอบ: นักศึกษาตองทราบถึงคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก ตอง
สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษา
สุดทายกอนทําการสมัครงานสหกิจศึกษา ตองผานเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากําหนด ไมอยูระหวาง
ถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาขึ้น
ไป เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปน
ลายลักษณอักษรกอน ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนักศึกษา
ตองเตรียมพรอมทั้งดานวิชาการ ทักษะการทํางาน ทักษะทางภาษา ทักษะคอมพิวเตอรที่จําเปน และ
บุคลิกภาพ เปนตน นอกจากนี้นักศึกษาควรวางแผนในอนาคตวาตัวเองตองการประกอบอาชีพอะไร
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สถานประกอบการหรือองคกรประเภทใดที่รับเขาทํางาน เพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจเลือกงานสห
กิจศึกษา
ถาม: ไปทํางานจริง ๆ กับไปสหกิจศึกษาจะมีความยากงายในการทํางาน และมีความแตกตางกัน
มากนอยเพียงใด
ตอบ: การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห ความยากงายของการทํางานขึ้นอยูกับ
หลาย ๆ ปจจัย เชน ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย ความคาดหวังของสถานประกอบการ คุณลักษณะ
และความรูความสามารถของนักศึกษา หากนักศึกษาพบปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายจะมีพนักงานที่ปรึกษาซึ่งทําหนาที่เปนหัวหนางานคอยใหคําแนะนํา และนักศึกษาสามารถขอ
คําแนะนําจากคณาจารยในสาขาวิชาได ขณะเดียวกันสถานประกอบการยังมองเราเปนนักศึกษาเสมอ
และมักใหอภัยหากเกิดความผิดพลาดที่ไมรุนแรง ซึ่งตางจากชีวิตการทํางานจริง ๆ ตองเปนผูใหญ
ตองมีความรับผิดชอบสูง ตองมีความรูความสามารถในตําแหนงที่รับผิดชอบเปนอยางดี ความผิดพลาด
ตองไมมีหรือมีนอยที่สุด หากเราทํางานไรประสิทธิภาพยอมสงผลกระทบตอองคกร นั่นคือความเสียหาย
ที่องคกรรับไมได
ถาม: สมัครงานแลวจะไดงานเลยหรือไม
ตอบ: การไดงานหรือไมขึ้นอยูกับการพิจารณาคัดเลือกของสถานประกอบการเปนหลัก หากนักศึกษา
ไมไดรับการคัดเลือกจะตองสมัครงานเพื่อเลือกสถานประกอบการใหมจนกวาจะไดงาน ทั้งนี้ เจาหนาที่
สหกิจศึกษาและสาขาวิชาจะเปนผูใหคําแนะนําการเลือกสถานประกอบการใหกับนักศึกษารวมทั้งการ
จัดทําจดหมายสมัครงานของนักศึกษาดวย
ถาม: ถาสมัครไปสหกิจศึกษาจะไดทุกคนไหมคะ
ตอบ: เนื่องจากนักศึกษา มทส. ทุกคนตองเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา แตละสาขาวิชาจะมีความยากงาย
ในการจัดหางานมารองรับนักศึกษาตางกัน แตอยางไรก็ตามศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดพยายามหางานที่มี
คุณภาพและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษาอยูแลว ตัวนักศึกษาตองมี
ความพยายามในการพั ฒ นาตนเองเพื่อ เพิ่มโอกาสในการจา งงานดว ย เชน พัฒ นาทักษะการเขีย น
จดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ และการพัฒนาบุคลิกภาพใหนาประทับใจ เปนตน
ถาม: บริษัทที่จะไปสหกิจศึกษา เปนบริษัทที่มหาวิทยาลัยจัดหาใหหรือวาเราตองหามาเอง และเรา
หาบริษัทเองไดหรือไม
ตอบ: โดยปกติบริษัทที่สงนักศึกษาไปปฏิบัติงานจะเปนบริษัทที่รับนักศึกษาแลว โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ
จะเปนผูติดตอบริษัทใหกับนักศึกษาเองเพื่อใหสถานประกอบการไดตระหนักถึงความสําคัญของการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ ทั้งนี้ ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไมอนุญาตใหนักศึกษาติดตอบริษัทเองเพราะอาจ
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สรางความวุนวายหรือสรางความสับสนใหกับบริษัทได และศูนยสหกิจศึกษาฯ จะสนับสนุนใหนักศึกษา
ไปปฏิบัติงาน ณ บริษัทที่เคยรับนักศึกษาแลวเพราะเปนการสรางความมั่นใจวาบริษัทเหลานั้นจะปฏิบัติ
ตอนักศึกษาตามหลักการสหกิจศึกษา แตอยางไรก็ตามศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังเปดโอกาสใหนักศึกษา
แนะนําบริษัทที่สนใจไดในชวงเวลาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนด และศูนยสหกิจศึกษาฯ จะพิจารณาวา
บริษัทนั้นมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือไม โดยสาขาวิชาจะตองรับรองงานกอนที่นักศึกษาจะสมัคร
ถาม: ไดงานแลวจะเปลี่ยนสถานประกอบการไดหรือไม
ตอบ: เมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลว ไมควรเปลี่ยนสถานประกอบการใหม
เนื่องจากสถานประกอบการเหลานั้นไดเตรียมบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณเพื่อ
รองรั บ การปฏิ บั ติ งานของนั ก ศึ ก ษา ดั งนั้ น การเปลี่ย นสถานประกอบการใหมข องนัก ศึก ษาอาจมี
ผลกระทบตอการรับนักศึกษาในรุนถัดไป และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การ
เตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระบุวาเมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุก
คนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนใน
กรณีที่เจ็บปวย โดยจะตองมีใบรับรองแพทยประกอบการพิจารณาและไดรับอนุมัติจากคณบดี
ถาม: บริษัทที่เราไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมเขาใจหลักการสหกิจศึกษาเลยจะทําอยางไร
ตอบ: ต อ งยอมรั บ ว า ยั ง มี ส ถานประกอบการอี ก จํา นวนหนึ่ ง ที่ ยั ง ไม เ ข า ใจหลั ก การสหกิ จ ศึ ก ษาอยู
โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เพิ่งรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ถึงแมศูนยสหกิจศึกษาฯ จะไดอธิบายให
สถานประกอบการเขาใจทั้งโดยเอกสารหรือการพูดคุยแลว แตอยางไรก็ตามผูที่จะอธิบายหลักการสหกิจ
ศึกษาใหสถานประกอบการเขาใจไดดีที่สุดคือตัวนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู ณ สถานประกอบการนั้น หาก
เกินความสามารถของนักศึกษาที่จะอธิบายใหสถานประกอบการเขาใจได นักศึกษาควรติดตอเจาหนาที่
สหกิจศึกษาโดยเร็วเพื่อประสานงานกับสถานประกอบการจนกวางานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติจะ
มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรที่ศึกษา และสอดคลองกับความสามารถและความตองการของนักศึกษา
นอกจากนี้ในระหวางการปฏิบัติงานจะมีคณาจารยในแตละสาขาวิชาไปนิเทศงาน นักศึกษาสามารถแจง
ขอมูลนี้ใหคณาจารยทราบ จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหานี้ได
ถาม: จะทํ า อย า งไรดี ถ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายในระหว า งไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาต่ํ า กว า
ความสามารถของนักศึกษา เชน งานถายเอกสาร ชงกาแฟ
ตอบ: งานที่ ไม มี คุณภาพหรื อที่ เ รามั ก เรีย กกัน ติ ดปากวางานถา ยเอกสารชงกาแฟ เปน งานที่ ไมพึ ง
ประสงคหากนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห แลวไดรับมอบหมายใหทํางานประเภทนี้
เปนประจํา นักศึกษาควรแสดงศักยภาพใหสถานประกอบการเห็นวาสามารถทํางานไดมากกวานี้ ดวย
การของานอื่นที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่คิดวาสามารถชวยพัฒนางานสถานประกอบการได หรือแจง
ไปที่ศูนยส หกิจศึกษาฯ และคณาจารยเพื่อใหสถานประกอบการชวยปรับงาน หากไมสามารถแกไข
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ปญหาอะไรไดเลย ศูนยสหกิจศึกษาฯ ตองขอเปลี่ยนสถานประกอบการใหมถาสถานประกอบการนั้นไม
เห็นความสําคัญของการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา แตอยางไรก็ตามถึงแมวางานเหลานี้จะ
ไมไดใชความสามารถอะไรมากนัก นักศึกษาควรชวยเหลือพนักงานที่ปรึกษาหรือสถานประกอบการถามี
โอกาสตามสมควร
ถาม: หากเกิ ด ป ญหาเนื่ องจากสถานประกอบการไมยอมแตงตั้งพนักงานที่ปรึกษา หรือแตงตั้ ง
แลวแตพนักงานที่ปรึกษามักไมวาง ยุงอยูตลอดเวลาจะทําอยางไร
ตอบ: ประการแรกขอให นั กศึ กษาปรึกษากับ ฝายบริห ารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยของสถาน
ประกอบการซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการแต ง ตั้ง พนัก งานที่ ป รึก ษาหรื อพี่ เ ลี้ย งให กั บ นั ก ศึก ษา หรือ ในกรณี ที่
นักศึกษาเริ่มคุนเคยกับสถานประกอบการแลว นักศึกษาสามารถทาบทามพนักงานอาวุโสที่อยูในสาขา
วิชาชีพเดียวกันหรือมีประสบการณในงานนั้นเปนอยางดี โดยการเสนอชื่อหรือขอคําปรึกษากับฝาย
บริหารงานบุคคลเพื่อแตงตั้งพนักงานที่นักศึกษาที่ไดทาบทามไวแลว แตถาสุดวิสัยที่นักศึกษาจะแกไข
ปญหาไดควรติดตอกลับมาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยเร็วที่สุด ซึ่งศูนยสหกิจศึกษาฯ จะไดประสานงานกับ
สถานประกอบการในรายละเอียด ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไมวางหรือยุงอยูตลอดเวลา ไมมีเวลา
สั่งงาน หรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นักศึกษาควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา อาจเขียนโนต
หรือ E-mail เพื่อนัดหมายใหไดในชวงแรกกอน และเมื่อมีโอกาสพูดคุยแลวควรขอรองใหพนักงานที่
ปรึกษาชวยกําหนดวันเวลาที่แนนอนที่จะพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อมอบหมายงานและติดตามงาน
อยางนอยควรมีโอกาสพูดคุยประมาณครึ่งชั่วโมงตอสัปดาห ในกรณีนี้นักศึกษาควรเตรียมหัวขอการ
พูดคุย หรือขอมูลเพื่อขอคําปรึกษาเพื่อประหยัดเวลาของพี่เลี้ยง หากยังไมไดผลควรแจงฝายบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการหรือแจงมาที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อใหการชวยเหลือตอไป
ถาม: ในวั น ที่ อ าจารย ม านิ เ ทศงานสหกิ จ ศึ ก ษาแล ว นั ก ศึ ก ษาไม ว า ง หรื อ ต อ งเปลี่ ย นสถานที่
ปฏิบัตงิ านกระทันหัน หรือปวยไมสามารถมาปฏิบัติงานไดจะตองทําอยางไร
ตอบ: กอนอื่นนักศึกษาควรทราบวาจะมีคณาจารยมานิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน ซึ่งศูนยสหกิจศึกษาฯ จะเปนผูนัดหมายอยางเปนทางการกับสถานประกอบการ
ลวงหนา โดยนักศึกษาสามารถดูตารางนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารยไดที่เว็บไซตของศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ หรือโทรศัพทมาสอบถามได แตในกรณีที่นักศึกษาติดภารกิจจําเปนเรงดวน หรือตองเปลี่ยน
สถานที่ป ฏิ บั ติงานกระทั นหั น หรื อปวยไมสามารถมาปฏิบัติงานได นักศึกษาจะตองแจง พนักงานที่
ปรึกษาและศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยเร็วเพื่อปรับแผนการเดินทางของอาจารยใหม ทั้งนี้การลาทุกประเภท
นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยางเครงครัด
ถาม: นักศึกษาที่ตองการแจงจบในภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะตองทําอยางไร
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ตอบ: นักศึกษาสามารถแจงขอสําเร็จการศึกษาไดเหมือนกับกรณีนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาที่ไมไดไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเปนไปตามวิธีการและขอกําหนดการของศูนยบริการการศึกษา มทส. โดย
แจงขอมูลผานเว็บไซตของศูนยบริการการศึกษา แตวันที่สําเร็จการศึกษาในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา จะถือเอาวันที่นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณโดย
นักศึกษาไดรับการประเมินผลผานเปนวันที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ถาม: ถาเราไปสหกิจศึกษา แลวไมผาน เราจะสามารถไปสหกิจศึกษาไดใหมหรือไม ถาไดแลวจะมี
บริษัทไหนรับเราบาง เนื่องจากเราไมผานในการไปสหกิจศึกษาครั้งแรก
ตอบ: การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวไมผานจะไดไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกหรือไม ในกรณีนี้ขึ้นอยู
กับการพิจารณาวานักศึกษาไมผานสหกิจศึกษาเพราะอะไร ปญหาเกิดจากฝายไหน ตองพิจารณาเปน
ราย ๆ ไป ถ า พบว า นั กศึ ก ษากระทํ า ความผิ ด มทส. จะไม อ นุญ าตให นั กศึ กษาไปปฏิ บัติ ง านอีก ซึ่ ง
นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา นอกจากนี้ความผิดของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจะตองถูก
นํามาพิจารณาโทษทางวินัยเชนเดียวกับนักศึกษาปกติ แตถานักศึกษาไมไดกระทําผิดเนื่องจากเปนเหตุ
สุดวิสัยจะไดรับการพิจาณาใหไปสหกิจศึกษาอีกครั้งเปน ครั้งที่ 2 จะมีบริษัทใดรับนักศึกษาหรือไมคง
ขึ้น อยู กับ ตัว นั กศึ กษาเองว า จะสามารถนําเสนอตัว เองในการสมัครงานและสัมภาษณงานกับ สถาน
ประกอบการไดดีมากนอยเพียงไร
ถาม: จะไปสหกิจศึกษาที่ตางประเทศควรทําอยางไร
ตอบ: การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตางประเทศ ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการดําเนินงานอยู 2 แนวทาง คือ
ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการที่ มทส. มีเครือขายอยูในตางประเทศอยูแลว
นักศึกษาตองสมัครงานตามที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกาศในแตละภาคการศึกษา เชน CIMO ประเทศ
ฟนแลนด หรือ Mie University ประเทศญี่ปุน หรืออีกวิธีการหนึ่งนักศึกษาสามารถแจงความจํานง
ประเทศที่สนใจไปปฏิบัติงานไดที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเขียนจดหมายสมัครงานเปน
ภาษาอังกฤษมาทิ้งไวเพื่อใหศูนยสหกิจศึกษาทําการติดตอ นอกจากนี้ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังจัดใหมีการ
เตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติทุกภาคการศึกษา นักศึกษาที่สนใจ
สามารถติดตอไดที่ฝายพัฒนาอาชีพโดยตรงหรือโทร. 3047 หรือ 3054
ถาม: ถาเสร็จจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการแลว ถาตองการสมัครงาน ณ
สถานประกอบการนั้นไดหรือไม และโอกาสที่จะไดงานมีมากนอยเพียงใด
ตอบ: ขึ้นอยูกับตําแหนงงานวางของสถานประกอบการในขณะนั้นดวย หากเรามีคุณสมบัติตามที่สถาน
ประกอบการตองการ และมีตําแหนงงานวาง โอกาสที่เราจะไดงานทํายอมสูงแนนอน และตลอด 16
สัปดาห นักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเองเต็มที่ มุงมั่นทํางานที่ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จ
จนสถานประกอบการประทับใจในตัวนักศึกษา
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ถาม: ถาเจ็บปวยตองรักษาตัวในโรงพยาบาลในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองทําอยางไร
บาง
ตอบ: กอนอื่นจะตองแจงใหพนักงานที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ฝายบุคคลในสถานประกอบการทราบกอน
แลวจึงแจงศูนยสหกิจศึกษาฯ หรือคณาจารยประจําสาขาวิชา และอยาลืมแจงใหผูปกครองทราบดวย
ในการเรีย กร องคา รักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการเรีย กรองคา
รักษาพยาบาลคืนในหัวขอที่ 4.5 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

A: ขอมูลเงื่อนไขทางวิชาการที่นักศึกษาจะตองผานกอนไปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของแตละสาขาวิชา
(สามารถศึกษาขอมูลไดที่ URL : http://www.coop.sut.ac.th)
B: ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การเตรียมความพรอมและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(สามารถศึกษาขอมูลไดที่ URL : http://www.coop.sut.ac.th)
C: แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
(สามารถดาวนโหลดไดที่ URL : http://www.coop.sut.ac.th)
1. แบบคํารองทั่วไป (FM: CO4-4-04)
2. ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-1-10)
3. ใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (FM: CO4-1-20)
4. แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-05)
5. แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา (FM: CO4-2-06)
6. แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-07)
7. แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08)
8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-09)
9. แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-10)
10. แบบแจงยืนยันสงรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-11)
11. แบบแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-12)
12. ตัวอยางจดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานสหกิจศึกษา และประวัติยอ
13. หนังสือยินยอมใหเผยแพรรายงาน (สําหรับสถานประกอบการ)

