คำนำ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน เป็น มหาวิท ยาลัย ที่มุ่ง เน้น ผลิต บัณ ฑิต ที่มีค วามรู้
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้
ได้บัณ ฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จ ริง มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอย่ างจริงจัง
โดยบรรจุรายวิช าสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยจัดทาเป็น 2 แบบ คือ
1) สหกิจศึกษา 2) การฝึกงาน ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่
ละสาขาวิชา
คู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ระหว่าง นักศึกษา มหาวิทยาลัย และ
สถานประกอบการ โดยได้ส รุป เนื ้อ หาสาระรายละเอีย ด แนวความคิด กระบวนการของ
สหกิจศึกษา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ขอขอบคุณคณะผู้จัดทาทุกคนที่มีส่วนในการจัดทาคู่มือเล่มนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือ เล่ม นี ้จ ะเป็น ประโยชน์กับ ผู ้เกี่ย วข้อ งทุก ท่า น และหากมีข้อ ผิด พลาดประการใดคณะผู ้จัด ท า
ขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป
คณะผู้จัดทำ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ปัจ จุบ ัน สัง คมมีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ในทุก ๆ ด้า น และมีก ารแข่ง ขัน ทางด้า น
ตลาดแรงงานที ่ส ูง มีก ารเคลื ่อ นย้า ยและถ่า ยทอดองค์ค วามรู ้แ ละเทคโนโลยีอ ย่า งรวดเร็ว
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีการเปิดเสรีทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น มีการทาความร่วมมือ
ระหว่า งสถาบัน การศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ เกิด การแลกเปลี่ย นนัก ศึกษาในสาขาวิช าต่า ง ๆ
เพื่อ ให้เกิด ประสบการณ์ก ารเรีย นรู้และพัฒ นาขีด ความสามารถของนัก ศึก ษาให้เ ป็น ที่ต้อ งการของ
ตลาดแรงงานเกิด การรวมกลุ ่ม ของประเทศต่า ง ๆ ทั่ว โลก เช่น กลุ ่ม สหภาพยุโ รป (EU) กลุ ่ม
ประเทศอาเซีย น (ASEAN) เป็น ต้น ซึ่ง ในอนาคตจะมี ก ารเคลื ่อ นย้า ยแรงงานข้า มประเทศอย่า ง
มหาศาล ส่งผลให้บัณฑิตจะต้องมีการปรับตัว และเร่งพัฒ นาตนเองให้ เข้ากับสภาวะการในปัจจุบัน
อย่า งเร่ง ด่ว นเพื่อ ตอบสนองตลาดแรงงานที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ดัง นั้น มหาวิท ยาลัย
จาเป็น ต้อ งมีก ารพัฒ นาหลัก สูต รและระบบการบริห ารจัด การหลัก สูต รที่ดี รวมทั้ง จัด ให้มีร ะบบ
การศึกษาที่ทันสมัยที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
แท้จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีความพร้อมสาหรับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานและสามารถน าเอาประสบการณ์จ ากการศึก ษาทั้ง ในและนอกห้อ งเรีย นไปใช้ใ นการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้จริง ตามคาปณิธานที่ว่า “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ” และอัต
ลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ” ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดให้มีระบบการศึกษาแบบสห
กิจ ศึกษาในทุกหลักสูตร เนื่องจากสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัด
ให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการออกไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ
สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ (Work-Based Learning) ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ
และทุก ฝ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งซึ่ง ลัก ษณะงานที่นัก ศึก ษาได้รับ มอบหมายให้ป ฏิบัติต รงกับ สาขาวิช าชีพ ของ
นักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ สหกิจศึกษา
จึงเป็น ระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) รูปแบบ
การจัดการศึกษา สหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับ
กับ การเรีย นทฤษฎีในห้องเรีย นก่อนที่จะสาเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิช าชีพ เป็นการเตรีย ม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้
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พร้อ มที่จ ะเข้า สู่ร ะบบการทางาน (Employability) และเสริม คุณ ภาพบัณ ฑิต ให้มีคุณ ภาพตรงตามที่
สถานประกอบการต้องการ นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิช าการระหว่าง
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย
1.2 หน่วยงำนที่รับผิดชอบสหกิจศึกษำ
ศูนย์กลำงนครรำชสีมำ
1. งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทร. 0-4423-3067
ต่อ 2761,2765 โทรสาร 0-4423-3068 http://www.coop.rmuti.ac.th
E-mail: coop@rmuti.ac.th
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารยณ์
ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง รหัส ไปรษณีย ์ 30000 โทร. 0-4423-3075 ต่อ 3693 โทรสาร. 044-233076
http:// www.ba.rmuti.ac.th
3. สหกิจศึกษาและการฝึกงานในสถานประกอบการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศ า ส ต ร ์ ม ห า ว ิท ย า ล ัย เ ท ค โ น โ ล ย ีร า ช ม ง ค ล อ ีส า น 7 4 4 ถ . ส ุร น า ร า ย ณ ์ อ . เ ม ือ ง
จ. นครราช สีม า รหัส ไปรษณีย ์ 30000 โ ทร. 0 -4423-3073 โ ทรสาร 0 -4423-3074
http://coop.ea-rmuti.net/
4. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทร.0-4423-3000
ต่อ 4000 โทรสาร 0-4423-3072 http:// www.sci.rmuti.ac.th
วิทยำเขตขอนแก่น
5. สานักงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาเขตขอนแก่น 150
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0-4333-6370-1 ต่อ
3001-3, 086-458-0334 สายตรง 0-4333-8869-70 โทรสาร 0-4333-8869-70
http://www.eng.rmuti.ac.th
วิทยำเขตสกลนคร
6. งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิท ยาเขตสกลนคร คณะทรัพ ยากรธรรมชาติ 205 หมู ่ 10 ต.แร่ อ.พัง โคน จ.สกลนคร
รหัสไปรษณย์ 47160 โทร. 0-4277-1440 โทรสาร 0-4277-1460
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1.3 ควำมเป็นมำของสหกิจสึกษำ
สหกิจ ศึก ษาเริ ่ม ต้น พัฒ นาในประเทศอัง กฤษและประเทศสหรัฐ อเมริก า ในช่ว งปี
พ.ศ.2446– 2452 โดยเรีย กชื่อ ว่า Cooperative Education : Co-op ในประเทศสหรัฐ อเมริก า
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
รัฐ บาลและความร่ว มมือ ของสถานประกอบการ ปัจ จุบ ัน มหาวิท ยาลัย การศึก ษาและสถาน
ประกอบการทั่ว โลกมากกว่า 900 หน่ว ยงานจาก 39 ประเทศ นาระบบสหกิจ ศึกษามาใช้และ
พัฒ นาจนถึง ระดับ ที่มีก ารแลกเปลี่ย นนัก ศึก ษาเข้า ปฏิบัติง านในระดับ นานาชาติ และในปี พ.ศ.
2526 ได้ม ีก ารจัด ตั ้ง สมาคมสหกิจ ศึก ษานานาชาติ ( World Association for Cooperative
Education: WACE) โดยมีสานัก งานตั้ง อยู่ที่ป ระเทศสหรัฐ อเมริก า เพื่อ สนับ สนุน และแลกเปลี ่ย น
นักศึกษาสหกิจในระดับนานาชาติ
ส า ห รับ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ม ีก า ร บัญ ญัต ิศ ัพ ท์ ค า ว่า “ส ห กิจ ศึก ษ า ” (Cooperative
Education) เป็น ครั้ง แรกโดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีส อ้า น ซึ่ง ถือ เป็น บุค คลแรกที่นาระบบ
สหกิจ ศึก ษาเข้า มาใช้ใ นประเทศไทย ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ซึ่ง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี ได้จัด การศึก ษาแบบระบบไตรภาคเพื่อ รองรับ การปฏิบัติง านสหกิจ
ศึกษาสองครั้ง คือ ในชั้น ปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีภ าคสหกิจศึกษาสลับ กับ ภาคเรียนปกติ โดย
นัก ศึก ษาได้เ ริ่ม ออกปฏิบัติง านสหกิจ ศึก ษาครั้ง แรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 จากนั้น มหาวิทยาลัย วลัย
ลักษณ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ในกลุ่มแรก ๆ ที่ได้จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาโดยเริ่มในปี พ.ศ. 2541
จากนั ้น แนวคิด ดัง กล่า วได้ข ยายไปสู ่ม หาวิท ยาลัย ของรัฐ และเอกชนอย่า งกว้า งขว าง เช่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสหกิจศึกษาเป็นสามช่วงระยะเวลาคือ 42-4 เดือน รวม 10 เดือน โดยจัดในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทาให้ระยะเวลาเรียนในหลักสูตรสห
กิจศึกษามากกว่าหลักสูตรปกติหนึ่งปีการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2545 นายสุวัจ น์ ลิปตพัล ลภ รัฐ มนตรีว่า การทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้นได้
ประกาศนโยบายให้การสนับ สนุน ด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาโดยได้จัดสรรเงิน
อุดหนุน เป็นรายหัวให้แก่สถาบันการศึกษาจานวน 17 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห ลักสูตร
สหกิจศึกษาและให้ใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ จากนั้นสห
กิจ ศึกษาได้ขยายสู่ระดับ ชาติโดยรัฐ บาลได้ก้าวเข้ามาสนับสนุนผ่านทบวงมหาวิทยาลัยและสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นภาคีสาคัญของภาครัฐ
การดาเนิน งานสหกิจ ศึก ษาในช่ว งเริ่มต้นอยู่ในรูปของทวิภ าคี คือ สถานศึก ษาร่ว มมือกับ
สถานประกอบการ โดยภาครัฐมิได้ เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงหากแต่มีหน่วยงานจากภาคเอกชน อาทิ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย ที่ได้สนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร นารีในระยะเริ่ม ต้น การดาเนิน งานสหกิจ ศึก ษาได้พัฒ นาเข้า สู่ลัก ษณะพหุภ าคีเมื่อ ปี
พ.ศ. 2545 กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันรับผิดชอบดาเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่
สถานศึก ษา สถานประกอบการ หน่ว ยงานของรัฐ คือ สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
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(สกอ.) ที่ทาหน้า ที่ดูแ ลด้า นนโยบายและให้ก ารสนับ สนุน ด้า นการเงิน องค์ก รเอกชน เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทยได้แก่ สมาคมสห
กิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education – TACE) และสมาคมวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้แ ก่ สมาคมสหกิจ ศึ ก ษาโลก (World Association for Cooperative Education WACE) นับว่าการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมีภาคีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท
ครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาคี
สาหรับ สมาคมสหกิจ ศึกษาโลกนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารีได้ส มัครเป็นสมาชิกตั้ง แต่
เริ่มจัดสหกิจศึกษาและ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในขณะนั้นได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการอานวยการของสมาคม (Board of Governors) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1.4 หลักกำรและเหตุผลสหกิจศึกษำ
สหกิจ ศึกษา ( Cooperative Education ) เป็น ระบบการศึกษาที่เ น้นการปฏิบัติงานจริง ใน
สถานประกอบการอย่า งมีร ะบบสลับ กับ การเรีย นการสอนในสถานศึก ษา ลัก ษณะงานที่นัก ศึก ษา
ออกไปปฏิบัติในสถานประกอบการจะต้องมีลักษณะตรงกับสาขาวิช าของนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็น การส่ง เสริมให้นักศึก ษานาความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาไปประยุก ต์ใ ช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบ ัต ิง านจริง และได้ร ับ ประสบการณ์จ ากการปฏิบ ัต ิง านจริง ท าให้น ัก ศึก ษาสามารถเรีย นรู้
ประสบการณ์จ ากการทางาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยจะต้องมีการ
ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการหรือเรียกว่าสามประสาน ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ซึ่งนอกจากจะทาให้ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์จากระบบสหกิจศึกษาแล้วยังเป็น
การยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวทันโลกอีกด้วย
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สถาบันอุดมศึกองค์
ษา กรผู้ใช้ บัณฑิต
นักศึกษาสหกิจศึกษา

บัณฑิตที่มีคุณภาพ
รูปที่ 1 แสดงควำมสัมพันธ์ของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพบัณฑิต
นัก ศึก ษาที ่เ ข้า ร่ว มโครงการสหกิจ ศึก ษาจะต้อ งออกปฏิบ ัต ิง านในสถานประกอบการใน
ลัก ษณะท างานเต็ม เวลาเสมือ นหนึ ่ง เป็น เจ้า หน้า ที ่ห รือ พนัก งานปฏิบ ัต ิง านชั ่ว คราว ซึ ่ง เป็น
ประสบการณ์ที่นัก ศึก ษาไม่ส ามารถเรีย นรู้ไ ด้ใ นห้ อ งเรีย นจะทาให้นัก ศึก ษาได้รับ การพัฒ นาตนเอง
ทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ ช่วยให้
นัก ศึก ษาสามารถเรีย นรู้และพัฒ นาทัก ษะ ที่เ ป็น ความต้อ งการของผู้ใ ช้บัณ ฑิต ได้เ ป็น อย่า งดี ด้ว ย
ระบบการเรีย นการสอนที่ผ สมผสานภาคทฤษฎี เ ข้า กับ ภาคปฏิบัติไ ด้อ ย่า งลงตัว เช่น นี้ จึง ส่ง ผลให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น กระบวนการสหกิจศึกษา
ยัง ทาให้เ กิด การประสานงานอย่า งใกล้ชิด กับ สถานประกอบการ ทาให้ส ถานศึก ษาสามารถพัฒ นา
หลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้นักศึกษามาร่วมปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
1.5 สหกิจศึกษำคืออะไร
สหกิจ ศึก ษา (Co-operative Education) เป็น ระบบการศึก ษาที่ผ สมผสานการเรีย นการ
สอนในสถานศึก ษากับ การปฏิบ ัต ิง านจริง ในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดย
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
สถานประกอบการ และได้รับการมอบหมายงานที่ชัดเจนและตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพ ที่กาลังศึกษา
อยู ่ ในลัก ษณะเป็น โครงงานพิเ ศษสามารถท าส าเร็จ ภายใน ระยะเวลา 4 เดือ น หรือ 16
สัปดาห์ โดยที่สถานประกอบการจะต้องจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) เพื่อทาหน้าที่
กากับ ดูแ ลและให้คาแนะนาในการปฏิบัติง านนัก ศึก ษาสหกิจ ศึก ษา อีก ทั้ง ยัง เป็นผู้ป ระเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในเบื้องต้นอีกด้วย จึงทาให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒ นา
ทักษะที่จาเป็น ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการวางตัวอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจได้รับเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม
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จากสถานประกอบการและหลัง จากเสร็จสิ้น ภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์
นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.6 ลักษณะงำนของสหกิจศึกษำ
1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็น พนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวในสถานประกอบการณ์
2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพตามสาขาวิชา/ผู้ช่วยนักวิชาการ และทาโครงงาน ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบของสถานประกอบการและอาจารย์ประสานงาน
4. ทางานเต็มเวลา (Full Time)
5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง)
6. สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและสอนงาน ซึ่งเรียกว่า ผู้นิเทศงานใน
สถานประกอบการ หรือพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาดูแล
รับ ผิด ชอบการปฏิบ ัต ิง านของนัก ศึก ษา อาจเป็น ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา หรือ หัว หน้า งาน จึง
เปรีย บเสมือ นอาจารย์ข องนัก ศึก ษา ณ สถานประกอบการ และเป็น ผู ้ป ระเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
7. มีค่าตอบแทนตามสมควรหรือสวัสดิการตามความเหมาะสม (หากไม่มีค่าตอบแทน ให้เป็นไป
ตามสภาวะการทางเศรษฐกิจหรือความสมัครใจของนักศึกษาและอาจารย์ประสานงานให้การ
ยอมรับ)
1.7 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษำ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์ทางด้านวิช าชีพและพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในรูปแบบของการบูรณาการทักษะวิชาความรู้
2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เพื ่อ ก่อ ให้เ กิด การพัฒ นาหลัก สูต รการเรีย นการสอนที ่ทัน สมัย ตอบรับ ตลาดแรงงานที ่มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่าน
นักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ
5. เพื่อ แลกเปลี่ย นและพัฒ นาวิช าการ ความรู้ และเทคโนโลยีร ะหว่า งมหาวิท ยาลัย กับ สถาน
ประกอบการ ร่วมกันอย่างกว้างขวาง
6. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

6

1.8 ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษำจำกผลประเมินของสถำบันอุดมศึกษำ
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพบว่ำ
1. บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา
2. ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วม
สหกิจศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ
มีวินัยสูงขึ้น
1.9 ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรจัดสหกิจศึกษำ
1. ปัจจัยแห่งความสาเร็จหลักคือมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่ว มกัน ในลัก ษณะ “หุ ้น ส่ว นสหกิจ ศึก ษา”(Co-op Partnership) เป็น พัน ธกิจ และภารกิจ ร่ว มที ่มี
นโยบายและแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1
2. จัด เป็น ส่ว นหนึ ่ง ของระบบการศึก ษาโดยถือ เป็น องค์ป ระกอบส าคัญ ของหลัก สูต ร
ดาเนิน การอย่างเป็น ระบบครบกระบวนการตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดส่วนงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาทั้ง
ในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
4. สร้างความพร้อมในองค์กรที่จะจัดสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้านก่อนที่จะจัดสหกิจ
ศึกษา
5. มีก ารติด ตามประเมิน ผลการจัด สหกิจ ศึก ษาคู่ข นานกับ การจัด เพื่อ นาผลม าใช้ใ นการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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ตำรำงที่ 1 ประสำนควำมร่วมมื อและประโยชน์ที่ได้รับ ระหว่างนัก ศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ
สำมประสำนควำมร่วมมือ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักศึกษำ
1. นักศึกษำ
- ท า ค ว า ม เ ข ้า ใ จ ก ับ ร ะ บ บ ส ห ก ิจ ศ ึก ษ า - ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก
- เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
- เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรู้จักการ
- เตรียมความพร้อมของตนเองด้านวิชาการ
ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี มั่ น ใจในตนเองมากขึ้ น
และบุคลิกภาพ
- เกิดทักษะในการนาเสนอและการสื่อสาร
- ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ
ข้อ มูล การท างานภายในสถานประกอบการ
- มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษา
- เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้
ท ร า บ ค ว า ม ถ น ัด ข อ ง ต น เ อ ง ม า ก ขึ ้น
- ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ
ต า ม ที ่ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ห ็น ส ม ค ว ร
- เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
การทางานสูง
2. มหำวิทยำลัย
2. มหำวิทยำลัย
- จัดหลักสูตรและวางระบบบริหารจัดการ
- เกิดความร่วมมือทางวิชาการและ
- รณรงค์ให้สถานประกอบการให้การ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
สนับสนุน
- ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและ
- เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์และ
การเรียนการสอน
นักศึกษา
- สหกิจศึกษาช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับจากตลาดแรงงาน
3. สถำนประกอบกำร
3. สถำนประกอบกำร
- ทาความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา
- สามารถใช้ในการดาเนินการเพื่อขอรับสิทธิ
- มองสหกิจศึกษาเป็นโอกาส
ประโยชน์ทางภาษีได้
- เตรียมความพร้อมและร่วมกิจกรรมอย่าง
- พนักงานประจามีเวลาที่จะทางานสาคัญได้มาก
เป็นระบบ
ขึ้น
- เป็นวิธีคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานใน
อนาคตต่อไป
- มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย
- เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา
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1.10 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
โดยทั่ว ไปสหกิจ ศึก ษาจะมีรูป แบบและมาตรฐานการดาเนินงานเป็น การเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดผลในการปฏิบัติอย่างถูก ต้อ ง สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาจึงกาหนดมาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกิจศึกษาทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรผู้ ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นแนวทางใน
การสนับสนุนส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาให้ดาเนินการในทิศทางเดียวกันดังนี้
ส่วนที่ 1 มำตรฐำนสหกิจศึกษำของมหำวิทยำลัย
1. มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร และกำรเรียนกำรสอน
1.1 มำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตร
หลัก สูต รสหกิจ ศึกษากาหนดและพัฒ นาโดยมหาวิทยาลัยและอนุมัติโ ดยสภามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ปรัช ญาและวัตถุป ระสงค์ข องหลักสูต รสหกิจศึกษา มุ่งให้มีความสัมพันธ์ส อดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัช ญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิท ยาลัย อุด มศึก ษา และมาตรฐานวิช าการและวิช าชีพ ของสาขาวิช านั ้น ๆ โดย
มุ่ง เน้น การผลิต บัณ ฑิต ให้มีค วามรอบรู้ ทั้ง ภาคทฤษฏีแ ละภาคปฏิบัติ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อ ย่างเหมาะสม มีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์แ ละสังเคราะห์อ ย่า ง
เป็น ระบบ หมั่น แสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง และสามารถติด ต่อ สื ่อ สารกับ ผู ้อื่น ได้เ ป็น
อย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
2) การนับ หน่ว ยกิต รายวิช าภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึก งานและโครงงานให้เทีย บกับ
เวลาที่ใ ช้ใ นการเรีย นการสอน โดย 1 หน่ว ยกิต เทีย บเท่า ในภาคทฤษฎี 15 ชั่ว โมง
ภาคปฏิบ ัต ิไ ม่น ้อ ยกว่า 30 ชั ่ว โมง การฝึก งาน/การฝึก ภาคสนาม 45 ชั ่ว โมง และ
โครงงาน/อื่นๆ 45 ชั่วโมง
3) จานวนหน่ว ยกิต และระยะเวลาการศึก ษาสาหรับ หลัก สูต รปริญญาตรีให้ส อดคล้องกับ
ระยะเวลาที ่ใ ช้ศ ึก ษา โดยปริญ ญาตรี 4 ปี จ านวนหน่ว ยกิต ขั ้น ต่ า 120 หน่ว ยกิต
ระยะเวลาการศึก ษาสาหรับ การลงทะเบีย นเรีย นเต็ม เวลา 8 ปี ระยะเวลาการศึก ษา
สาหรับ การลงทะเบีย นเรียนไม่เต็มเวลา 12 ปี ปริญญาตรี 5 ปี จานวนหน่ว ยกิตขั้นต่า
150 หน่ว ยกิต ระยะเวลาการศึก ษาส าหรับ การลงทะเบีย นเรีย นเต็ม เวลา 10 ปี
ระยะเวลาการศึก ษาสาหรับ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 15 ปี ปริญญาตรีไ ม่น้อ ย
กว่า 6 ปี จ านวนหน่ว ยกิต ขั ้น ต่ า 180 หน่ว ยกิต ระยะเวลาการศึก ษาส าหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 12 ปี ระยะเวลาการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 18 ปี
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4) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา โดย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อ ยกว่า 30 หน่ว ยกิต หมวดวิช าเฉพาะ ไม่น้อ ยกว่า 84 หน่ว ยกิต และหมวดวิช า
เลือ กเสรี ไม่น ้อ ยกว่า 6 หน่ว ยกิต นอกจากนี ้ เพื ่อ ให้บ ัณ ฑิต ที่ส าเร็จ การศึก ษาจาก
หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรีที่มีร ายวิช าสหกิจ ศึก ษามีค วามพร้อ มในการปฏิบัติง านใน
วิช าชีพ ควบคุม มหาวิท ยาลัย ต้อ งก าหนดหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรีใ นสาขาวิช าชีพ
ควบคุม เช่น วิศ วกร ครู เภสัช กร นัก บัญ ชีส ัต วแพทย์ นัก กฎหมาย แพทย์ พยาบาล
สถาปนิก เป็น ต้น ให้ส อดคล้อ งกับ เกณฑ์ม าตรฐานวิช าชีพ ควบคุม ตามกฎหมาย อาทิ
สภาวิศวกร คุรุส ภา และสภาเภสัช กรรม ทั้งนี้อ งค์ก รวิช าชีพ ควบคุม ส่ว นใหญ่กาหนด
โครงสร้างหลักสูตรให้มีหมวดวิชาต่าง ๆ ดังคู่มือมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา โดยสมาคมสหกิ จศึกษาไทย อนึ่ง มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบกับ
องค์กรวิชาชีพควบคุมด้วยว่าองค์กรวิชาชีพนั้นๆ นับหน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษาให้อยู่
ในหมวดวิช าเฉพาะด้ว ยหรือ ไม่ โดยรายวิช าสหกิจศึกษาต้องมีจานวนหน่ว ยกิต ไม่น้อ ย
กว่า 6 หน่ว ยกิต และมหาวิทยาลัยต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนั กศึกษาก่อนไปสห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
1.2 มำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
2) มหาวิทยาลัย ต้อ งมีกระบวนการเตรีย มความพร้อมนัก ศึกษาก่อนไปปฏิบัติส หกิจศึกษา
โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3) มหาวิท ยาลัย ต้องกาหนดคุณสมบัติและเงื่อ นไขทางวิช าการของนัก ศึกษาที่ส ามารถไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา
4) มหาวิทยาลัย ต้อ งกาหนดช่ว งเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติส หกิจ ศึก ษาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์
อย่า งต่อ เนื ่อ ง โดยต้อ งเป็น การปฏิบัติง านเต็ม เวลา และไม่ส ามารถลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาอื่นใดได้ในช่วงปฏิบัติสหกิจศึกษา
5) มหาวิท ยาลัย ต้อ งจัด หางานที่มีล ัก ษณะเป็น โครงงาน หรือ งานประจาที่ต รงกับ สาขา
วิชาชีพและเน้นประสบการณ์ทางาน
6) มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา
7) มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ
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8) มหาวิทยาลัยต้องทาความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกตาแหน่งงานมีค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจาเป็นตามลักษณะงาน
9) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ
10) มหาวิท ยาลัย ต้อ งจัด ให้ม ีก ารสั ม มนาแลกเปลี ่ย นความคิด เห็น ระหว่า งนัก ศึก ษา
คณาจารย์นิเทศ และอาจารย์ประสานงาน
11) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประเมินผลและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
มำตรฐำนส่งเสริม
1) มหาวิท ยาลัย ควรให้ข้อ มูล ลัก ษณะงานเพื่อ ประกอบการตัด สิน ใจของนัก ศึก ษาในการ
เลือกสถานประกอบการ
2) จ านวนต าแหน่ง งานควรมากกว่า จ านวนนัก ศึก ษาในแต่ล ะสาขาวิช า อย่า งน้อ ย
ร้อยละ 10
3) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการพบกันระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์
นิเทศ
4) มหาวิท ยาลัย ควรจัด ให้มีก ารสัม ภาษณ์นัก ศึก ษาสหกิจ ศึก ษาโดยคณาจารย์นิเ ทศและ
อาจารย์ประสานงานภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อนาข้อมูลประกอบการพัฒนา/
ปรับปรุงการดาเนินงานสหกิจศึกษา
5) มหาวิท ยาลัย ควรจัด ให้ม ีก ารสัม มนาแลกเปลี ่ย นความคิด เห็น ระหว่า งนัก ศึก ษา
คณาจารย์นิเทศ อาจารย์ประสานงาน และผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
6) มหาวิทยาลัยควรจัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ
2. มำตรฐำนกำรนิเทศ
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการ
อบรมการนิเทศงานโดยหน่ว ยงานที่ได้รับการรับรองจาก สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2) มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบพี่ เลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ
ทั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
4) มหาวิทยาลัย ต้อ งนัดหมายสถานประกอบการเพื่อ ให้ค ณาจารย์เข้า มานิเ ทศนัก ศึก ษา
ณ สถานประกอบการ
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5) คณาจารย์น ิเ ทศต้อ งได้ร ับ เอกสารประกอบการนิเ ทศ อาทิ ลัก ษณะงาน ประวัติ
นักศึกษา ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกาหนดการนิเทศ
6) คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา
7) มหาวิท ยาลัย ต้อ งจัด ให้ค ณาจารย์ใ นสาขาวิช าไปนิเ ทศงานขณะนัก ศึก ษาปฏิบัติง าน
อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
8) ในการนิเ ทศต้อ งจัด ให้ม ีก ารประชุม (พบปะ-หารือ ) ระหว่า งผู ้น ิเ ทศงานในสถาน
ประกอบการกับ คณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสาม
ฝ่าย
9) คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง
10) คณาจารย์น ิเ ทศต้อ งติด ตามความก้า วหน้า ของนัก ศึ ก ษา ประเมิน ผล และให้
ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจาเป็นของแต่ละสาขาวิชา
มำตรฐำนส่งเสริม
1) คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการนาเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
2) ในช่ว งระยะเวลากึ่ง กลางของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้า รับฟังการนาเสนอ
ความก้า วหน้า ของโครงงาน หรือ งานที ่ป ฏิบ ัต ิข องนัก ศึก ษา ร่ว มกับ ผู ้น ิเ ทศงาน
ในสถานประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะ
3) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ และผู้บริหารองค์กร
และประเมินผลงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
3. มำตรฐำนนักศึกษำ
3.1 คุณสมบัติพื้นฐำนของนักศึกษำก่อนไปสหกิจศึกษำ
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะสาเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
3.2 กิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงปฏิบัติงำน
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจาวัน หรือประจาสัปดาห์
2) นัก ศึก ษาต้อ งส่ง รายงานความก้า วหน้า ต่อ ผู ้น ิเ ทศงานในสถานประกอบการ และ
คณาจารย์นิเทศไม่ช้ ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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3) นักศึกษาต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงานในสถาน
ประกอบการก่อ นเสร็จ สิ้น การปฏิบัติง านและต้อ งแก้ไ ขตามที่ค ณาจารย์นิเ ทศ และผู้
นิเทศงานในสถานประกอบการแนะนาให้เรียบร้อย
4) นัก ศึก ษาต้อ งส่ง ราย งานฉบับ สมบูร ณ์ที ่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้เ ผยแพร่ไ ด้จ ากสถาน
ประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน
มำตรฐำนส่งเสริม
ในช่ว งสัป ดาห์สุด ท้า ยของสหกิจศึก ษา นักศึกษาควรนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้นิเทศ
งานในสถานประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ
3.3 คุณภำพรำยงำนทำงวิชำกำร
มำตรฐำนขั้นต่ำ รายงานต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป
3.4 กำรร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงนักศึกษำ
มำตรฐำนขั้นต่ำ นักศึกษาต้องนาเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา
ระหว่า งคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาของแต่ ล ะสาขาวิช าหลังกลับ
จากปฏิบัติสหกิจศึกษา
4. มำตรฐำนกำรวัดและประเมินผล
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
นักศึกษำ
- เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น การสอบ การทารายงาน
กำรดำเนินงำน
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
- การอบรมมีเนื้อหาที่จาเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
2) กระบวนการจัด หางานที่มีลัก ษณะเป็น โครงาน หรือ งานประจาที่เ น้น ประสบการณ์
ทางานและตรงกับสาขาวิชา
กำรดำเนินงำน
- จานวนงานพอเพียงกับจานวนนักศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ
3) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน
กำรดำเนินงำน
- อาจารย์ประสานงานพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก
- อาจารย์ประสานงานประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน
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- งานที่นักศึกษาทามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
4) กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ
กำรดำเนินงำน
- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ
- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่
- เมื ่อ สิ ้น สุด การปฏิบ ัต ิส หกิจ ศึก ษา มหาวิท ยาลัย ต้อ งประเมิน ความพร้ อ ม
ของสถานประกอบการ
5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา
นักศึกษำ
- ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้
- การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการ
- ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน
- การสื่อสาร และการนาเสนอผลงาน
- ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทางานด้วยตนเอง
- การนิเทศงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
กำรดำเนินงำน
- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ
- มีการติดตามการนิเทศ
- ความพึง พอใจของสถานประกอบการต่อ กระบวนการติด ต่อ และประสานงาน
การนิเทศ
คุณภำพกำรนิเทศงำนของคณำจำรย์นิเทศ
- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจาเป็นของนักศึกษา
- การนิเ ทศงานของคณาจารย์น ิเ ทศมีป ระโยชน์ต ่อ การปฏิบ ัต ิส หกิจ ศึก ษาของ
นักศึกษา
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
6) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นักศึกษำ
- คุณ ภาพของการน าเสนอผลง าน ความรู ้ท างวิช าการ ทัก ษะการน าเสนอ
การตอบคาถาม
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- การสัม มนาแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ต้องเป็นส่ว นหนึ่งของการวัด และประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา

กำรดำเนินงำน
- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษำ
- ต้องประเมิน ผลการปฏิบัติง านจากความสามารถในการทางาน โดยมหาวิทยาลัย
ต้องชี้แจงรายละเอียด และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ
- ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา
- นักศึกษาควรประเมิน พัฒ นาการของตนเองแต่การประเมิน นี้ไ ม่เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
ระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา
กำรดำเนินงำน
- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ
- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในภาพรวม
ส่วนที่ 2 มำตรฐำนสหกิจศึกษำของสถำนประกอบกำร
1. มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร
1.1 นโยบำยและกำรบริหำร
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) มีนโยบายในการสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
2) ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานสหกิจศึกษา
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่
สถานประกอบการจะได้รับในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
มำตรฐำนส่งเสริม
1) ควรให้น ัก ศึก ษาได้มีก ารนาเสนอผลการปฏิบัติง านและประสบการณ์ที่ไ ด้รับ ต่อ สถาน
ประกอบการ

15

1.2 กำรจัดบุคลำกร
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการทาหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจ
ศึกษา
2) มีผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
1.3 กำรจัดงบประมำณ และทรัพยำกร
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) มีค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจาเป็นตามลักษณะงาน
2) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1.4 กำรเสนองำนสหกิจศึกษำแก่มหำวิทยำลัย
มำตรฐำนขั้น ต่ำ มีก ารเสนองานสหกิจ ศึก ษาแก่ม หาวิท ยาลัย อย่า งน้อ ย 1 ภาคการศึก ษา
ก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน
1.5 กำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำน
มำตรฐำนขั้นต่ำ มีกระบวนการและเกณฑ์ก ารคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
มำตรฐำนส่งเสริม มีการให้คาแนะนาแก่นักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสปรับปรุงตนเองสาหรับการสมัครงานครั้งต่อไป โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน
2. มำตรฐำนวิชำกำร
2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ
มำตรฐำนขั ้น ต่ ำ มีก ารปฐมนิเ ทศ สอนงาน และจัด ให้น ัก ศึก ษาได้เ ห็น ภาพรวมการ
ดาเนินการของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ
2.2 กำรจัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ
2) มีก ารก าหนดภาระงาน หรือ หัว ข้อ โครงงานที ่ต รงกับ วิช าชีพ และประสบการณ์
การทางาน
มำตรฐำนส่งเสริม
16

1) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2) ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้างความรู้
ใหม่และประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริ งได้
3. มำตรฐำนผู้นิเทศงำนในสถำนประกอบกำร
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) เป็น ผู ้ม ีค ุณ วุฒ ิไ ม่ต่ ากว่า ระดับ ปริญ ญาตรี ในสาขาวิช าชีพ เดีย วกับ นัก ศึก ษา หรือ
ใกล้เคียง หรือเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
2) มีก ารให้ค าปรึก ษา ติด ตาม แนะน าการปฏิบ ัต ิง านสหกิจ ศึก ษาขอ งนัก ศึก ษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3) ตรวจสาระรายงาน และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และองค์กรของตนเอง
มำตรฐำนส่งเสริม
1) ควรเข้าร่วมฟังการนาเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ
4. มำตรฐำนกำรวัดและประเมินผล
มำตรฐำนขั้นต่ำ
1) มีก ระบวนการการตรวจสอบลัก ษณะงานและคุณ ภาพงานให้ส อดคล้อ งกับ สาขา
วิชาชีพของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ
2) มีกระบวนการกากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3) มีกระบวนการให้คาปรึกษาทางวิชาการ วิช าชีพ และให้คาแนะนาในการปรับตัว ให้
เข้ากับการปฏิบัติงาน
4) มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
5) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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บทที่ 2
สหกิจศึกษำกับมหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานมีนโยบายให้การสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
อย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา
ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสหกิจศึกษา เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิท ยาลัย ทาให้ง านด้า นสหกิจ ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย พัฒ นาและขยายวงกว้า ง
ออกไปยังคณะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วมาตามลาดับ เพื่อรองรับการดาเนิน งานด้านสหกิจศึกษาที่กาลัง
พัฒ นาอย่า งต่อ เนื ่อ งให้ม ีก ารบริห ารจัด การที ่ด ี มีค วามคล่อ งตัว และยัง เป็น การผลัก ดัน ให้ก าร
ด าเนิน งานสหกิจ ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เป็น ที ่ย อมรับ ในระดับ ประเทศและระดับ นานาชาติ
มหาวิท ยาลัย จึง ได้มีแ นวคิด ในการปรับ เปลี่ย นโครงสร้า งการบริห าร งานสหกิจ ศึก ษาโดยจะจัด ตั้ง
หน่ว ยงานกลางเพื่อดาเนิน งานสหกิจ ศึกษาประจาในแต่ล ะวิทยาเขต เพื่อบริห ารจัดการดาเนินงาน
สหกิจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล ติ ดต่อประสานกับงานสหกิจศึกษาระดับคณะและหน่ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปมาตรฐานการดาเนินงานสหกิจศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษากาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้เกิดความชัด เจนในการดาเนินงานและบทบาท
หน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
2.1 บทบำทหน้ำที่ของคณะ/สำขำวิชำ
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการอานวยการระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ/วิทยาเขต
และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบสหกิจศึกษาประจาคณะ/วิทยาเขต
- ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา เพื่อ เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้า
ร่วมสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
- จัดแผนการเรีย นที่เ หมาะสม เพื่อ ให้นักศึกษามีเวลาออกสหกิจศึก ษาได้ต ามมาตรฐาน
คือ อย่างน้อย 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง
- สร้างเครือ ข่ายกับ สถานประกอบการที่ส นใจร่ว มมือ ในโครงการสหกิจศึกษารวมทั้งการ
ขยายและส่งเสริมเครือข่ายดังกล่าวให้กว้างขวางและเข้มแข็งขึ้น
- เตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งด้านการเรียนรายวิชาและการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- กาหนดวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินรายวิชาสหกิจศึกษา
- จัดให้มีอาจารย์ประสานงานและคณาจารย์นิเทศ สาหรับนักศึกษาแต่ละคนเพื่อนิเทศงาน
และร่วมประเมินโครงงานและ/หรือร่วมประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
- จัดทาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ร่วมกันของแต่ละสาขาวิชาในคณะ
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- จัด กิจ กรรมร่ว มส าหรับ ทุก สาขาวิช าเช่น การจัด ประชุม ชี้แ จงเพื่อ สร้า งความเข้า ใจใน
หลักการและจุดประสงค์ของสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาคณาจารย์และผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ
- จัด ประชุม สัม มนานัก ศึก ษาเพื ่อ เตรีย มความพร้อ มก่อ นออกปฏิบ ัต ิง านในสถาน
ประกอบการ
2.2 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ประสำนงำนสหกิจศึกษำ
- อาจารย์ป ระสานงานสหกิจ ศึก ษาประจาสาขาวิช า แต่ง ตั ้ง จากอาจ ารย์ป ระจาแต่ล ะ
สาขาวิชาในคณะ เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน และให้คาปรึกษานักศึกษาของสาขาวิชานั้น
- พิจารณาคัดเลือกให้นักศึกษาเข้าโครงการฯ
- ให้คาแนะนาการลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาทุกๆ ด้าน
- ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ในสาขา
2.3 บทบำทและหน้ำที่ของคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ
- คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาสาขาวิช าให้ทาหน้าที่นิเทศ และ
ประเมินผลนักศึกษา
- คณาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษาต้องมีประสบการณ์ส อนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และ
ผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
- คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา
- คณาจารย์นิเทศต้องไปนิเทศงานนักศึกษาในขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่า งน้อย 1 ครั้ง
โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
- คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง
- รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
ประโยชน์ที่คณำจำรย์และมหำวิทยำลัยได้รับ
- ทาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการภายนอกเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
- มหาวิทยาลัยสามารถกาหนดหรือพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
- เป็น การเพิ่ม ศัก ยภาพของอาจารย์แ ละเพิ่มประสบการณ์ใ นภาคปฏิบัติแ ละสามารถนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาประยุกต์ให้เป็นปัญหาหรือประเด็นศึกษาในห้องเรียนได้
- สามารถบูรณาการโดยการนาประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้
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- อาจารย์มีชื่อเสีย งเป็น ที่รู้จัก มากขึ้นสามารถรับ เป็นที่ปรึก ษาให้กับ สถานประกอบการที่
นักศึกษาไปปฏิบัติงานได้
2.4 บทบำทหน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ
คุณสมบัตินักศึกษำสหกิจศึกษำ
- เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่งกาลังศึ กษาอยู่ โดยผ่านการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรนั้น
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
- ต้อ งผ่า นการพิจ ารณาคุณ สมบัติโ ดยสาขาวิช าต้น สัง กัด ของนัก ศึก ษาตามเกณฑ์ที่ค ณะ
กาหนด
- ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา
หน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำในกำรปฏิบัติงำน
- ต้องผ่านการปฐมนิ เทศฝึกอบรมครบถ้วนตามที่โครงการสหกิจศึกษากาหนด
- ติด ตามข่า วสารการจัด หางานและประสานกับ เจ้า หน้า ที ่ข องโครงการสหกิจ ศึก ษา
ตลอดเวลา
- หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
- ตั้ง ใจปฏิบัติง านที่ไ ด้รับ มอบหมายจากผู้นิเ ทศงานในสถานประกอบการอย่า งเต็มกาลัง
ความสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ
ไม่ฝ่าฝืนและละเลย
- หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี
- ติดต่อส่งเอกสารที่กาหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับ
สหกิจศึกษาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานณสถานประกอบการ
- หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยทันที
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ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
- ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก
- เกิด การเรีย นรู ้แ ละพัฒ นาตนเองรู้จัก การทางานร่ว มกับ ผู้อื่น มีค วามมั่น ใจในตนเอง
มากขึ้น
- เกิดทักษะในการนาเสนอและการสื่อสารข้อมูลการทางานภายในสถานประกอบการ
- มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษา
- เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
- ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการตามที่ สถานประกอบการเห็นสมควร
- เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการทางานสูง
ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษำ
สิ่งที่นักศึกษำสหกิจศึกษำควรทำ
- ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือยกมือไหว้
- น้อมรับคาแนะนา
- เสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือในงาน
- ปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการ
- กล่าวคาขอโทษครับ /ค่ะ เมื่อทาผิดพลาด
- จดบันทึกสิ่งที่น่าสนใจ
- เข้าปฏิบัติงานตามเวลาที่กาหนด
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ส่วนตัว ในขณะปฏิบัติงาน
- แต่งกายสุภาพหรือตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ
- กระตือรือร้นและขยันการทางานฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
- กล่าวขอบคุณและชมเชยผู้อื่น
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สิ่งที่นักศึกษำสหกิจศึกษำไม่ควรทำหรือควรหลีกเลี่ยง
- ทาหน้าบึ้งตึง/ไม่ยกมือไหว้หรือไม่แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
- การโต้เถียงโดยไม่มีเหตุผล
- รอจนกว่าจะมีคนสั่งงาน
- ปฏิบัติตามใจตนเอง
- แอบนอนหลับหรือทาธุระส่วนตัวในเวลางาน
- มีเรื่องทะเลาะวิวาท/ชกต่อยในเวลางาน
- จดจ่อนับวันกลับ
- ใส่รองเท้าแตะ/กางเกงยีนส์ หรือแต่งกายไม่เหมาะสมในการทางาน
- เลิกงานก่อนเวลาโดยไม่มีเหตุจาเป็น
- ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในเวลาทางาน
- นินทาผู้อื่น
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บทที่ 3
บทบำทและหน้ำที่ของนักศึกษำ คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ และสถำนประกอบกำร
ก่อนออกสหกิจนักศึกษำจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐำนและหน้ำที่ดังต่อไปนี้
3.1 นักศึกษำสหกิจศึกษำ
3.1.1 คุณ สมบัต ิน ัก ศึก ษำสหกิจ ศึก ษำ คณะ/สำขำวิช ำ จะเป็น ผู้ค ัด เลือ กนัก ศึก ษำที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้
- นัก ศึก ษาผ่า นการศึก ษาในมหาวิท ยาลัย มาแล้ว โดยมีจานวนหน่ว ยกิต ไม่ต่ากว่า
ครึ่งหนึ่ง ของจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรนั้น
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 3.00 ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะ / สาขาวิชา ต้นสังกัดของนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่คณะ/วิทยาลัย กาหนด
- มีค วามพร้อ มทางด้า นร่า งกายที ่ไ ม่เ ป็น อุป สรรคต่อ การปฏิบ ัต ิง านในสถาน
ประกอบการ
- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา
3.1.2 หน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ
- ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาตลอดเวลา
- เข้ารับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามที่หน่ วยงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/
วิทยาลัยกาหนด
- ไปรายงานตัว ภายในวันและเวลาที่กาหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตรประจาตัว
นักศึกษา และรับคาแนะนาจากสถานประกอบการ
- ตั ้ง ใจปฏิบ ัต ิง านที ่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากพนัก งานที ่ป รึก ษาอย่า งเต็ม ก าลัง
ความสามารถ
- ปฏิบัติตนอยู่ในระเบีย บวินัยและข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
- ประสานงานกับหน่ว ยงานสหกิจศึกษาประจาคณะ/วิทยาลัย เพื่อติดต่อส่งเอกสาร
ตามกาหนดเวลา และให้ข่า วสารการปฏิบัติง านของตนเองกับ หน่ว ยงานสหกิจศึกษา ประจาคณะ/
วิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
- หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยทันที
- หมั่น ค้น คว้าและเพิ่ม พูน ความรู้ทางวิช าการย่า งต่อ เนื่อ งก่อนไปปฏิบัติง านสหกิจ
ศึกษา
23

3.1.3 ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
- ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
- เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
- ได้พบกับปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงในการทางาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างถูกต้อง
- ส่ง ผลให้มีผ ลการเรีย นดีขึ้น ภายหลัง การปฏิบัติง านจริง ในสถานประกอบการอัน
เนื่องจากประสบการณ์ที่เชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น
- เ ก ิด ท ัก ษ ะ ก า ร สื ่อ ส า ร ข ้อ ม ูล ก า ร ท า ง า น ภ า ย ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
(Communication Skill)
- สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
- สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทางาน และมีโอกาสได้รับการเสนอ
งานก่อนที่สาเร็จการศึกษา
3.2 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ
อาจารย์ที ่ป รึก ษาสหกิจ ศึก ษา เป็น อาจารย์ป ระจ าคณะ/สาขาวิช า ของนัก ศึก ษาที ่ไ ป
ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาและประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส หกิจ
ศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการ นอกเหนือ จากเป็นอาจารย์ที่ป รึก ษาวิช าการแล้ว ยังต้องมี
หน้า ที่ป ระสานงานด้า นสหกิจ ศึก ษากั บ เจ้า หน้า ที่ส หกิจ ศึก ษาภายในคณะ/สาขาวิช า ให้คาแนะนา
ปรึก ษาการลงทะเบีย นรายวิช าสหกิจ ศึก ษาในทุก ๆ ด้า น ร่ว มกับ เจ้า หน้า ที่ส หกิจ ศึก ษาของคณะ/
สาขาวิช า ในการจัด หางานส าหรับ นัก ศึก ษา รับ รองคุณ ภาพงานที ่ไ ด้ร ับ การเสนอจากสถาน
ประกอบการ ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายในคณะ/สาขาวิชา
3.3 บทบำทและหน้ำที่ของคณำจำรย์นิเทศ
อาจารย์นิเทศ เป็นอาจารย์ป ระจาคณะ/สาขาวิช า ของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ทาหน้าที่ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
ช่ว ยเหลือ นัก ศึก ษาในการแก้ไ ขปัญ หาต่า งๆ ที่อ าจเกิด ขึ้น ในระหว่า งการปฏิบัติงาน ทั้ง ปัญ หาด้า น
วิช าการ และปัญ หาการปรับ ตัว ของนัก ศึก ษาในสภาวะการทางานจริง รับ ทราบและแลกเปลี ่ย น
ข้อคิดเห็นกับ สถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ
ก้าวหน้าทางวิช าการซึ่งกัน และกัน ประเมิน ผลการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ขั้นตอนกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ ประกอบด้วย
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- ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตรจัด
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาที่รับผิด ชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละรายและกาหนดแผนการ
นิเทศโดยคณะ/สาขาวิช า แจ้งผลดังกล่าวให้งานสหกิจศึกษาประจาคณะ/วิทยาลัย เพื่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจานวนครั้งในการนิเทศให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย
- เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะหรือประจาสาขาวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อนัดหมายการเข้าไปนิเทศงานของอาจารย์นิเทศและเตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศงาน
- อาจารย์น ิเ ทศศึก ษาข้อ มูล เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ นัก ศึก ษาสหกิจ ศึก ษา และงานที่ป ฏิบัติข อง
นักศึกษา
- อาจารย์นิเ ทศเดิน ทางไปนิเทศงานตามกาหนดวันนัด หมาย โดยมี หัว ข้อ การนิเ ทศงานคือ
ตรวจสอบคุณภาพงานและหัว ข้อรายงานที่ส ถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจารย์นิเทศต้อ งส่ง
แบบบัน ทึก การนิเ ทศงานและแบบประเมิน ผลให้ง านสหกิจ ศึก ษาประจาคณะ/วิท ยาลัย หลัง การ
นิเทศงาน
3.4 บทบำทของสถำนประกอบกำร
สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความสาคัญที่จะพั ฒนานักศึกษา โดยวิธีการของสหกิจศึกษา
โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับผิดชอบและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่ง
ในสถานประกอบการที่ร่ว มมือกัน นั้นเพื่อให้ส หกิจศึกษามีป ระสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ล และก่อ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
(Job Supervisor) ซึ ่ง จะเป็น ผู ้ที ่ส ถานประกอบการมอบหมายให้ส นับ สนุน และส่ง เสริม ให้ก าร
ปฏิบัติงานของนักศึกษาประสบความสาเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่หลักดังนี้
3.4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลหรือฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะทาหน้าที่ประสานงานการ
รับนักศึกษามาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ให้คาแนะนาและอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกั บ
สหกิจ ศึก ษาแก่ผู้บ ริห ารของสถานประกอบการ บุคลากรและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการของ
นักศึกษาและทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้
3.4.1.1 ด้านระเบียบวินัย
กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการบริห ารงานบุคคลของสถานประกอบการ
เสมือนหนึ่งเป็น พนัก งานชั่ว คราว เช่น กาหนดเวลาเข้าออกการทางาน การลา การขาดงาน การแต่ง
กายและวันหยุด ฯลฯ
3.4.1.2 การปฐมนิเทศ
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ให้ค วามรู ้เ กี ่ย วกับ สวัส ดิก ารข้อ ปฏิบ ัติใ นการปฏิบ ัต ิง านวัฒ นธรรมองค์ก รของสถาน
ประกอบการนั้นๆ เรื่องที่พักอาศัยที่ปลอดภัยการเดินทางมาทางาน การเข้าออกงานระเบี ยบวินัยการ
รักษาความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการโครงสร้างการ
บริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติ
3.5 ผู้นิเทศงำนในสถำนประกอบกำร
ผู ้น ิเ ทศงานในสถานประกอบการหมายถึง บุค ลากรที่ส ่ว นราชการของรัฐ หรือ บุค คลหรือ
เจ้า หน้า ที ่ ที ่ส ถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้า ที ่ด ูแ ลรับ ผิด ชอบ และให้ค าปรึก ษาในการ
ปฏิบ ัติง านของนัก ศึก ษา อาจจะเป็น ผู ้บัง คับ บัญ ชาหรือ เป็น หัว หน้า งานในการปฏิบ ัติง าน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานจึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการเป็นผู้ที่
ให้ค าแนะน าและเป็น ที ่ป รึก ษาของนัก ศึก ษาทั ้ง ทางด้า นปฏิบ ัต ิง าน และการปรับ ตัว เข้า กับ การ
ปฏิบ ัต ิง านดัง นั ้น ผู ้น ิเ ทศงานในสถานประกอบการจึง เป็น ผู ้ที ่ม ีค วามส าคัญ ที ่ส ุด ที ่จ ะท าให้ก าร
ปฏิบัติงาน สหกิจ ศึกษาของนักศึกษาสาเร็จไปได้ด้ว ยดี บทบาทของผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
จึงค่อนข้างกว้างมาก ที่สาคัญมีดังนี้
3.5.1 การกาหนดลักษณะงานและแผนปฏิบัติงาน
ในสัป ดาห์แรกของการปฏิบัติง าน ผู้นิเ ทศงานในสถานประกอบการต้อ งให้นัก ศึก ษาได้
ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ ตาแหน่งงาน และขอบข่ายหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ซึ่งควรมีลักษณะ
งานตรงตามสาขาวิช าเอกของนักศึกษา ประเภทงานที่ต้องปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจาที่ต้องการให้
นัก ศึก ษาช่ว ยหรือ โครงการหรือ งานวิจ ัย ซึ ่ง จะเน้น การปฏิบ ัต ิง านที ่เ ป็น ประโยชน์แ ก่ส ถาน
ประกอบการให้ม ากที่สุด โดยมิใ ช่ก ารเวียนไปฝึก งานหรือ ดูง านในแผนกต่า งๆ โดยไม่มีภ าระงานที่
จะต้องรับผิดชอบโดยตรง และกาหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดช่วงเวลาที่
นักศึก ษาปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึก ษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) เพื่อให้เห็นโดย
ชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องดาเนิน การอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจจะมีการอบรมตามด้วยการทดลองฝึกหัด และดาเนินการจริงในที่สุดรวมทั้งกาหนดระยะเวลา
การเสนอรายงานและการประเมินผลตามที่กาหนดด้วย
3.5.2 การจัดทารายงานสหกิจศึกษา
รายวิช าสหกิจ ศึก ษากาหนดให้นัก ศึก ษาได้ฝ ึก ฝนทัก ษะด้า นการสื่อ สารโดยกาหนดให้
จัดทารายงานวิช าการ 1 ฉบับ เสนอต่อสถานประกอบการ รายงานฉบับนี้จะประกอบด้ว ยเนื้อหาที่
สถานประกอบการจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้
3.5.2.1 กรณีที่นักศึกษาได้รับมอบหมายงานเป็นโครงการ (Project)
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หรือ งานวิจ ัย นัก ศึก ษาจะต้อ งท ารายงานในหัว ข้อ ของโครงการหรือ งานวิจ ัย ตามเนื ้อ หาที ่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย
3.5.2.2 กรณีที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เป็นงานประจา
ของสถานประกอบการเช่น งานในสายการผลิต งานบารุง รัก ษางานตรวจสอบคุณ ภาพรายงานของ
นักศึกษาอาจเป็นดังนี้
- รายงานวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจาที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน
- รายงานหัวข้อพิเศษเป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจ
- โครงงานหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์รวบรวมไว้เป็นเล่ม
เพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจไม่สัมพันธ์กับงานประจาของนักศึกษา
ก็ได้
- รายงานการจัดทาสถิติหรือคู่มือ เช่น การรวบรวมสถิติการวิเคราะห์ ผลหรือการ
แปลผลการรวบรวมคู่มือเป็นต้น
3.5.2.3 เมื่อ ผู้นิเ ทศงานในสถานประกอบการกาหนดหัว ข้อ รายงานแล้ว นัก ศึก ษา
จะต้อ งจัด ทาตามรูป แบบที่ก าหนด โดยหารือ กับ ผู ้น ิเ ทศงานในสถานประกอบการ แล้ว จัด ส่ง ให้
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อส่งมอบให้อาจารย์ประสานงานให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะ
จัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะเป็นรายงานที่มีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
3.5.3 กำรนิเทศงำน
ระหว่า งการปฏิบ ัต ิง านของนัก ศึก ษาจะมีก าร นัด หมายเวลาเพื ่อ ให้อ าจารย์ที ่ป รึก ษา
สหกิจศึกษามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการโดยจะต้องมีหัว ข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หรือพนักงานที่ปรึกษาในระหว่างการนิเทศงานดังนี้
- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษาการดาเนินการของโครงการฯ หลักสูตร
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึก ษาปฏิบัติ
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
- ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.5.4กำรประเมินผลนักศึกษำ
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การประเมิน ผลรายงานผู ้นิเ ทศงานในสถานประกอบการ จะตรวจทานรายงานของนัก ศึก ษาและ
ประเมิน ผลเนื้อหาและการเขีย นรายงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตาม
แบบที่สาขาวิชากาหนด ภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจจะแจ้งผลการ
ประเมิน ให้นัก ศึก ษาทราบ จากนั้น มอบผลการประเมิน ให้นัก ศึก ษานาส่ง โครงการฯ ต่อไป หรือ จัด
ส่ง ผลการประเมิน โดยตรงให้กับ ทางคณะฯ เป็น ผู ้ก าหนดวิธ ีก าร เกณฑ์แ ละสัด ส่ว นการประเมิน
รายงานและ/หรือประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ
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บทที่ 4
กระบวนกำรและขั้นตอนสหกิจศึกษำ
4.1กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิ บัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และนักศึกษามีคุณภาพพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน
ดังนี้
4.1.1 กำรสอบถำมควำมต้องกำรรับนักศึกษำสหกิจศึกษำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตจะดาเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการสหกิจ ศึก ษาและส ารวจความต้อ งการรับ นัก ศึก ษาสหกิจ ศึก ษาเข้า ปฏิบัติง านของสถาน
ประกอบการ โดยใช้ข้อมูลสถานประกอบการจากทาเนียบสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชา และ
ข้อ มูล สถานประกอบการใหม่ที่นัก ศึก ษาประสานกับ อาจารย์ป ระสานงาน และสถานประกอบการ
จัดส่งแบบเสนองานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop1)
4.1.2 กำรส่งแบบคำร้องขอเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
นักศึกษาต้องส่งแบบคาร้องขอเข้าร่ว มโครงการสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop2) ให้เจ้าหน้าที่
สหกิจ ศึก ษาประจ าสาขาวิช า เพื่อ ยืน ยัน ความต้อ งการเข้า ร่ว มโครงการสหกิจ ศึก ษาก่อ น 1 ภาค
การศึกษา
4.1.3 กำรอบรมสัมมนำนักศึกษำสหกิจศึกษำก่อนออกปฏิบัติงำน
หน่วยงานที่รับผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตร่ว มกับสาขาวิชาในคณะ จะ
จัดให้มีการฝึก อบรมนักศึก ษาก่อ นไปปฏิบัติง านสหกิจศึกษาล่ว งหน้า เพื่อให้นัก ศึกษามีความพร้อ ม
สูงสุดในทุกๆ ด้านก่อนที่จ ะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยมีตัว อย่างหัว ข้อที่จะอบรม
ดังนี้
กำรเตรียมควำมพร้อมทำงทักษะอำชี พ
1. การเลือกงานและสถานประกอบการ
2. การเขียนประวัติส่วนตัว
3. การเขียนใบสมัคร
4. การเตรียมตัวสัมภาษณ์
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
6. การนาเสนอโครงการ/ผลงาน
7. อาชีวอนามัยความปลอดภัยในโรงงาน และ 5ส
8. การบริหารคุณภาพ (ISO)
9. วัฒนธรรมองค์กร
29

10. ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน
11. ทักษะการสื่อสารและการทางานเป็นทีม
12. ทักษะคอมพิวเตอร์
13. ทักษะภาษาต่างประเทศ
14. ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
15. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ทักษะการวางแผน
16. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
กำรเตรียมควำมพร้อมทำงวิ ชำกำร
โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน จะจัดโครงการปฐมนิเทศและ
อบรมให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา อาจใช้วิธีการบรรยายพิเศษโดยการ
ให้ความรู้ทางวิชาการ ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. สหกิจศึกษา คืออะไร
2. วัตถุประสงค์
3. ความสาคัญ
4. ประโยชน์
5. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่ขาดการอบรมจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ไปปฏิบัติงาน และต้องออกจากการเป็น
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาโดยปริยาย นอกจากหัวข้อการอบรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาจะ
ได้พบอาจารย์ประสานงานประจาสาขาวิ ชา และกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จซึ่งจะ
มีการแนะนาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการชี้แจงข้อข้องใจต่างๆ แก่นักศึกษา ในวันดังกล่าวจึง
จะถือ ว่า นัก ศึก ษามีค วามพร้อ มในการปฏิบัติง าน โดยเฉพาะทางด้า นวิช าการ ระเบีย บวินัย และ
บุคลิกภาพ หากมีนักศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะไปปฏิบัติงาน อาจารย์ประสานงาน
ประจาสาขาวิช าจะแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อระงับการปฏิบัติงานทันที เช่น กรณีนักศึกษาไว้ผ ม
ยาวหรือผิดวินัยระหว่างภาคการศึกษา
4.1.4 กำรเลือกสมัครงำน
โดยมีลักษณะการเลือกสมัครงาน ดังนี้
1. นัก ศึก ษาสามารถเลือ กสถานประกอบการได้ต ามรายชื่อ สถานประกอบการ ซึ่ง ได้ต ิด
ประกาศให้นักศึกษาทราบ ณ สาขาวิชาของนักศึกษา
2.

นักศึกษาสามารถประสานงานกับสถานประกอบการด้วยตนเอง

โดยนารายชื่อสถาน

ประกอบการ พร้อมเอกสารการตอบรับจากสถานประกอบการ ส่งกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบประจา
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
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3. การเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการ ทาได้โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรือ
อาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์
งานเป็นระยะๆ

หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้ทางหน่ วยงานที่

รับผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตทราบ
4. การจับเข้าคู่ (Matching) ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต แผนกจัดหางานและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ร่วมกับอาจารย์ประสานงาน

จะนาผลการคั ดเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการและลาดับความ

ต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน (Matching) โดยจะพยายามจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้ง
สองฝ่ายมากที่สุด และนาเสนอขอความเห็นจากอาจารย์ประสานงานประจาสาขาวิชา จึงจะประกาศ
ผลการคัดเลือกให้นักศึกทราบ
ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตโดยด่วน

เพื่อจัดหางานในสถานประกอบการให้

ใหม่โดยเร็วที่สุด ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกแล้วถือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน
จะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด
4.1.5 กำรรับสมัครนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำร
หน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตจะจัด ให้มีการรับสมัครเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษายื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop3)
2. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาส่งใบสมัครให้สถานประกอบการ
3. สถานประกอบการส่งแบบตอบรับนักศึกษา (RMUTI-Coop4)
4. ผู้ปกครองนักศึกษาส่งแบบอนุญาตให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(RMUTI-Coop5)
ขั้นตอนข้างต้นนี้ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิช าเป็นผู้ดาเนินการจัดส่ง และรวบรวม
เอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
4.1.6 กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำรำยวิชำสหกิจศึกษำ
นัก ศึก ษาที่จ ะออกปฏิบ ัติง านในสถานประกอบการต้อ งลงทะเบีย นล่ว งหน้า ก่อ นเปิด ภาค
การศึกษา (ดูกาหนดการในแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษานั้นๆ) ในแต่ละสาขาวิชา
ที่น ัก ศึก ษาสัง กัด อยู ่ พร้อ มช าระค่า ลงทะเบีย น การลงทะเบีย นภายหลัง ระยะเวลาถือ ว่า เป็น การ
ลงทะเบียนล่าช้าเช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ
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4.1.7 กำรเตรียมตัวและกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร
นัก ศึก ษาต้อ งเดิน ทางถึง สถานประกอบการก่อ นวัน ที่กาหนดในหนัง สือ ส่ง ตัว และต้อ งเข้า
รายงานตัว ต่อสถานประกอบการในวันที่กาหนดในหนังสือส่งตัว เข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส หกิจ
ศึกษาประจาสาขาวิชา จะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้องการเข้า
ปฏิบัติง านก่อ นกาหนดหรือเกิด เหตุขัด ข้อ งในระหว่า งเดิน ทางทาให้ไม่ส ามารถเดินทางไปถึง ได้ตาม
กาหนดเวลา โปรดติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่ว นที่สุด และขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พัก
นักศึกษามีส ถานภาพเป็น พนัก งานชั่ว คราวของสถานประกอบการ ต้อ งปฏิบัติตามระเบีย บ
การลาของสถานประกอบการโดยเคร่ง ครัด การลากิจต้องแจ้งล่ว งหน้าและควรลาเมื่อมีเหตุส มควร
เ
ท
่า
นั
้น
และควรชดเชยเวลาทางานด้ว ย ส่ว นการลาป่ว ยนัก ศึก ษาควรโทรศัพ ท์ติด ต่อ แจ้ง ให้ผู้นิเ ทศงานใน
สถานประกอบการทราบและนักศึกษาควรไปถึงที่ทางานก่อนเวลาทางานเล็กน้อย ทั้งนี้ การลาหยุด
งานบ่อยๆ และการไปทางานสายจะมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.2 กระบวนกำรระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
เมื่อ นัก ศึก ษาออกไปปฏิบ ัติง าน ณ สถานประกอบการ นัก ศึก ษาจะมีผู้นิเ ทศงานในสถาน
ประกอบการคอยให้การดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้
ความเคารพผู้นิเทศงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างการปฏิบัติงาน
4.2.1 กำรส่งตัวนักศึกษำเข้ำไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
เมื่อ นัก ศึก ษาจะออกปฏิบ ัต ิง าน เจ้า หน้า ที่ส หกิจ ศึก ษาประจาสาขาวิช าจะต้อ งจัด เตรีย ม
หนัง สือ ส่งตัว นักศึก ษาเข้า ปฏิบัติง านสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึก ษาถือไปยังสถานประกอบการในวัน
แรกที่เริ่มปฏิบัติงาน
4.2.2 กำรจัดส่งเอกสำรของนั กศึกษำ
สัป ดาห์ที่ 1 ของการปฏิบัติงานนัก ศึก ษาจะต้อ งส่ง แบบแจ้ง รายละเอีย ดสถานที่ปฏิบัติง าน
(RMUTI-Coop6)
สัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop7)
สัป ดาห์ที่ 3 นักศึกษาจะต้อ งส่ง แบบแจ้งโครงร่า งรายงานการปฏิบัติง าน ( RMUTI-Coop8)
เพื่อให้อาจารย์ป ระสานงาน ได้ตรวจสอบและให้คาแนะนา ทั้งนี้นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้
ทัน ทีโ ดยอาจารย์ป ระสานงานอาจจะให้คาแนะนาเพิ่มเติมระหว่างการไปนิเทศงานก็ได้ ในกรณีที่ผู้
นิเทศงานในสถานประกอบการไม่มีเวลาเขียนข้อมูล ในแบบฟอร์มต่างๆ ให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาโดย
การสอบถามข้อมูล ด้ว ยวาจาแล้ว เป็น ผู้เขียนข้อมูล ที่ได้รับด้ว ยตนเอง จากนั้นนาไปให้ผู้นิเทศงานใน
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สถานประกอบการตรวจและลงนามรับ ทราบ หากมีข้อ ขัด ข้อ งประการใดที่ทาให้ไ ม่ส ามารถจัด ส่ง
เอกสารได้ต ามกาหนด จะต้อ งแจ้ง ให้เ จ้า หน้า ที่ส หกิจ ศึก ษาประจาสาขาวิช าทราบ ทางโทรศัพ ท์/
โทรสาร/E-MAIL ฯลฯ ทันที
ในระหว่า งการปฏิบัติง านนัก ศึก ษาจะต้อ งจัด ทาแบบบัน ทึก ความก้า วหน้า การปฏิบัติง าน
(RMUTI-Coop9) และนาส่งพร้อมรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.2.3 กำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ
เจ้า หน้า ที่ส หกิจ ศึก ษาประจ าสาขาวิช าจัด ให้ม ีก ารนิเ ทศงานโดยคณาจารย์นิเ ทศประจ า
สาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาร่วมเดินทางไปนิเทศอย่างน้อย
1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ส หกิจ ศึกษาประจาสาขาวิช าจัด ทาโครงการนิเ ทศสหกิจศึกษาร่ว มกับ อาจารย์
ประสานงาน และคณาจารย์นิเทศ เพื่อกาหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา และ
ขออนุมัติโครงการนิเทศต่ออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านคณบดีประจาคณะ
2. คณาจารย์นิเทศประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเดินทาง
ไปนิเทศงานนักศึกษา
3. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาต้องส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศ (RMUTI-Coop10)
ให้สถานประกอบการก่อนคณาจารย์นิเทศไปนิเทศอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้สถานประกอบการได้มี
เวลาเตรียมตัวรับการนิเทศ
4. คณาจารย์นิเ ทศเดิน ทางไปนิเ ทศงานตามกาหนดนัด หมาย หลัง จากคณาจารย์นิ เ ทศได้
นิเ ทศงานสหกิจ ศึก ษาเรีย บร้อ ยแล้ว ให้ค ณาจารย์นิเ ทศจัด ทาแบบบัน ทึก การนิเ ทศงาน ( RMUTICoop1) ทุกครั้ง ส่งกลับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา
4.3 กระบวนกำรหลังกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
4.3.1 สถำนประกอบกำรส่งแบบประเมิน
กาหนดให้ส ถานประกอบการส่งแบบประเมิน ผลการปฏิบัติง านหลัง จากที่นักศึกษาเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน กลับมาเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา ดังนี้
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop12)
- แบบประเมินรายงานนักศึกษา (RMUTI-Coop13)
- แบ บ ป ร ะ เ มิน ค ว า ม พึง พอ ใ จ ข อ ง ส ถา น ป ร ะ ก อ บก า ร ต่อ ก า รรับ นัก ศึก ษ า
(RMUTI-Coop14)
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- หนัง สือ ยิน ยอมให้เ ผยแพร่ร ายงานสรุป ผลการปฏิบ ัต ิง านสหกิจ ศึก ษา ( RMUTICoop15)
4.3.2 นักศึกษำเข้ำพบอำจำรย์ประสำนงำน
อาจารย์ป ระสานงานจะสอบถามนักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา ให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมกับนักศึกษาส่ง
แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop16) แก่อาจารย์ประสานงาน
4.3.3 จัดโครงกำรปัจฉิมนิเทศและสัมมนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
หน่ว ยงานที่รับ ผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตจะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการนาเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ หลังจากที่นักศึกษา
สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ
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4.4 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึ กษำ
ขัน้ ตอนสหกิ จศึกษา
กิ จกรรมก่อนปฏิ บตั ิ งาน

กิ จกรรมระหว่ างปฏิ บตั ิ งาน

กิ จกรรมหลังปฏิ บตั ิ งาน

สอบสอบความต้องการรับ
นักศึกษาสหกิ จศึ กษา

นั กศึกษาออกไปปฏิ บตั ิ
สหกิ จศึ กษา

สถานประกอบการ
ส่งแบบประเมิ น

สถานประกอบการเสนองาน
RMUTI-Coop1

หนังสือส่งตัวนักศึกษา
เข้าปฏิบตั ิงาน

ประเมินผลนักศึกษา
RMUTI-Coop12

นักศึกษาส่ งคาร้อง ขอเข้าร่วม
โครงการสหกิ จศึ กษา

นักศึกษาจัดทาเอกสาร
ระหว่างปฏิ บตั ิ สหกิ จศึกษา

ประเมินรายงานนักศึกษา
RMUTI-Coop13

คาร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา / RMUTI-Coop2

แจ้งรายละเอียดที่สถานที่ปฏิบตั ิงาน
RMUTI-Coop6

ประเมินความพึงพอใจ
RMUTI-Coop14

อบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนการปฏิ บตั ิ งาน 30 ชัวโมง
่

แจ้งแผนปฏิบตั ิงาน
RMUTI-Coop7

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน
RMUTI-Coop15

ส่งใบสมัครให้ สถานประกอบการ

แจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบตั ิงาน
RMUTI-Coop8

นักศึกษาพบอาจารย์ประสาน
งานสหกิ จศึกษา

รับสมัครนักศึกษา
RMUTI-Coop3

บันทึกความก้าวหน้าการปฏิบตั ิงาน
RMUTI-Coop9

อาจารย์ประสานงานสหกิ จศึกษา
สัมภาษณ์

สถานประกอบการตอบรับ
RMUTI-Coop4

นิ เทศงานครัง้ ที่ 1 (สัปดาห์ที่ 2-3)

แจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบตั ิงาน
RMUTI-Coop 16

ประกาศผลการคัดเลือก
แบบอนุ ญาตให้นักศึกษาไป
ปฏิบตั ิงาน / RMUTI-Coop5

แจ้งยืนยันการนิเทศงาน
RMUTI-Coop10
บันทึกการนิเทศ
RMUTI-Coop11

นั กศึกษาส่ งรายงาน
การปฏิ บตั ิ งาน
ปั จฉิ มนิ เทศ

นิ เทศงานครัง้ ที่ 2 (สัปดาห์ที่ 13-14)

ลงทะเบียน

ปฐมนิ เทศ

แจ้งยืนยันการนิเทศงาน
RMUTI-Coop10

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บันทึกการนิเทศ
RMUTI-Coop11
* หมายเหตุ *
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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4.5 กระบวนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
ขัน้ ตอน

ศูนย์สหกิ จ
ศึกษา

คณะ

สาขาวิ ชา

สถาน
ประกอบการ

นักศึกษา

นัก ศึก ษาสมัค รเข้า ร่ว มแผนการเรีย น
สหกิจศึกษา
N

ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ.
Y

สอบถามความต้อ งการรับ นัก ศึก ษา
สหกิจศึกษา
เ ส น อ ง า น แ ล ะ ส ว ัส ด ิก า ร
[RMUTI-Coop1]
ประกาศตาแหน่งงาน
ส่งแบบคาร้อง [RMUTI-Coop2]
และใบรับสมัครนักศึกษา
[RMUTI-Coop3]

A

รวบรวมคาร้องและใบสมัคร
พิจารณาคุณสมบัติ

1
สรุป รายชื ่อ นัก ศึก ษาที ่ม ีค ุณ สมบัติ
ครบถ้ว นตามความต้อ งการของสถาน
ประกอบการ
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2

4.5 กระบวนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (ต่อ)
ขั้นตอน

ศูนย์สหกิจ
ศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

สถำน
ประกอบกำร

นักศึกษำ

1
2

ส่งแบบสอบถามและแบบตอบรับ
N

พ ิจ า ร ณ า ร ับ น ัก ศ ึก ษ า [RMUTICoop4]

Y

แจ้งผลการรับนักศึกษา

รวบรวมรายชื ่อ นัก ศึ ก ษาที ่ผ ่า นการ
พิจารณาจากสถานประกอบการ

ประกาศรายชื่อ

ผู ้ป กคร องส่ง แบ บอนุม ัต ิ [RMUTICoop5]

ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ
นักศึกาออกปฏิบัติงานจัดส่งเอกสาร
[RMUTI-Coop6] สัปดาห์ที่ 1
[RMUTI-Coop7] สัปดาห์ที่ 2
[RMUTI-Coop8] สัปดาห์ที่ 3
[RMUTI-Coop9]
นิเทศงานในสถานประกอบการ

3

4

B
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4.5 กระบวนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (ต่อ)
ขัน้ ตอน

รวบรวมเอกสารแบบประเมิน
[RMUTI-Coop2 ถึง RMUTICoop12] เมื่อครบกาหนดเวลา
ประเมินผล

ศูนย์สหกิ จ
ศึกษา

คณะ

สถาน
ประกอบการ

สาขาวิ ชา

3

4

ไม่ผ่าน

ปัจ ฉิม นิเ ทศและสัม มนาแลกเปลี ่ย น
ความคิดเห็น
สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน
วิชาสหกิจศึกษา
สรุปผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา
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นักศึกษา

ผ่าน

A

บทที่ 5
กำรประเมินผลรำยวิชำสหกิจศึกษำ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษำ
การประเมิน ผลจะเป็น ระดับ S (Satisfactory - ผ่า น) และ U (Unsatisfactory - ไม่ผ่า น)
โดยมีกระบวนการในการประเมินผลดังนี้
5.1 การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้อ งเข้า ร่ว มกิจ กรรมที ่เ กี ่ย วกับ สหกิจ อย่า งครบถ้ว นตามขั ้น ตอน ได้แ ก่
การอบรมก่อนปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการหรือ ไม่ นัก ศึก ษาที่ข าดกิจ กรรมที่กาหนดจะไม่มีสิท ธิใ นการไปสหกิจ ศึก ษาใน
ภาคการศึกษานั้น ซึ่งสหกิจ ศึกษาของแต่ล ะคณะจะประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา ก่อนกาหนดวันเดินทาง
5.2 กำรประเมินผลจำกแบบประเมิน
5.2.1 จากสถานประกอบการ
นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
5.2.2 จากมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์ประสานงาน
5.3 หลักเกณฑ์ในกำรประเมิน
ตำรำงที่ 1 หลักเกณฑ์กำรประเมิน
ลำดับที่
หลักเกณฑ์
1.
กิจกรรมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.
ผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ
3.
ค ะ แ น น จ า ก แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น
จากสถานประกอบการ
4.
คะแนนจากแบบประเมิน ผลรายงานและการนาเสนอ
ผลงานปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม
ร้อยละ
RMUTI-Coop6-9
15
RMUTI-Coop11
15
RMUTI-Coop12
50
RMUTI-Coop13

20

รวม

100

แต่ล ะกิจ กรรมไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80 ถือว่านักศึกษาผ่า นการประเมินผลรายวิช าสหกิจศึกษา
ได้รับผลการประเมินในระดับ S กรณีที่นักศึกษาได้รับผลการประเมินในระดับ U ต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่ตามระเบียบวัดผลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจจะมีผลทาให้สาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด
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5.4 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษำ
5.4.1 การขอเลื่อนการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้ว ประสงค์จะขอเลื่อนการ
ไปปฏิบัติงาน ให้ยื่น คาร้องขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานต่อ คณะที่นักศึกษาสังกัดฯ ก่อนวันประกาศผล
การปฏิบัติงานในภาคการศึกษานั้น
5.4.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคน จะลาออกหรือ
เลื่อนการออกปฏิบัติงานไม่ได้
5.4.3 นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานแล้ว จะลาออก หรือเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานไม่ได้โ ดยเด็ดขาด
ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น
5.4.4 การเข้าออกงานของนัก ศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตาม
ช่ว งเวลาที่ส ถานประกอบการก าหนด โดยเวลาการเข้า ออกงานจะต้อ งเป็น ไปตามระเบีย บการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
5.4.5 การแต่งกาย ในระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดอื่นที่
สถานประกอบการกาหนด
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บทที่ 6
กำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
การเขียนรายงานเป็นกิจ กรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ สรุป และนาเสนอข้อมูล ในรูป แบบของรายงานวิช าการ ทักษะการเขีย น
รายงานเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของนักเทคโนโลยีที่จะขาดไม่ได้
ในกรณีที่มีนักศึกษาหลายคนปฏิบัติงานในสถานประกอบการเดียวกัน นักศึกษาอาจจะเขียน
รายงานคนละเรื่อง หรือร่วมกันเขียนเรื่องเดียวกันก็ได้ เป็นลักษณะรายงานกลุ่ม ลักษณะของรายงาน
จะเป็นการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะการเรียบเรียง สรุปข้อมูล หรือนาข้อมูลมาวิเคราะห์ก็ได้
6.1 รูปแบบกำรเขียนรำยงำนสหกิจศึกษำ
เป็นส่วนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน เพื่อง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้
6.1.1 ส่วนนา
- ปกนอก
- ใบรองปก
- ปกใน
- หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(RMUTI-Coop15)
- กิตติกรรมประกาศ
- บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สารบัญ
- สารบัญตาราง (ถ้ามี)
- สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี)
6.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย
- บทนา
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย/วิธีการ
ดาเนินงาน
- งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย/ผลการดาเนินงาน
- สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/สรุป และวิจารณ์ผล
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6.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อทาให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย
- เอกสารอ้างอิง
- ภาคผนวก (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตามในส่ว นของเนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษามีรูปแบบ ในการเขียนรายงานทางวิชาการที่ดีนั้น ควรระลึกเสมอว่าเป็นการเขียนให้ผู้อื่น
อ่าน ดังนั้นจะต้องคานึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของเนื้อหา หากผู้อ่านเกิดข้อ
สงสัยหรือมีคาถามเกิดขึ้นหลังการอ่าน แต่ไม่สามารถหาคาตอบได้จากรายงานนั้น แสดงว่ารายงานนั้น
ยังมีข้อบกพร่อง ขาดความชัดเจน หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาไป ในที่นี้จึงจะอธิบายถึงรายละเอียด
ของแต่ละหัวข้อสาคัญดังกล่าวข้างต้น
6.2 เนื้อหำของรำยงำนสหกิจศึกษำ
6.2.1 ส่ว นนำ เป็น ส่ว นประกอบเพิ่ม เติม ทาให้ร ายงานวิช าการสมบูร ณ์ และน่า อ่า นมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อที่สาคัญต่อไปนี้
- ปกนอก เป็นส่วนที่ผู้อ่านจะได้เห็นก่อนส่วนอื่นหากปกรายงานมีการออกแบบและ
ใช้สีของปกได้อย่างสวยงาม ก็จะส่งเสริมให้รายงานนั้นมีคุณค่าน่าอ่านมากขึ้น โดยทั่วไปรายละเอียดที่
ลงไว้ในปกนอกจะเรีย งลาดับจากบนลงล่าง ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนรายงาน ชื่อสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนรายงาน และวันเดือนปีที่พิมพ์รายงาน (ดูตัว อย่างปก
นอก)
- ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่า คั่นระหว่างปกนอกและปกใน
- ปกใน มีข้อความรายละเอียดเหมือนปกนอก (ดูตัวอย่างปกใน)
- หนัง สือ ยิน ยอมให้เ ผยแพร่ร ายงานสรุป ผลการปฏิบัติง านสหกิจ ศึก ษา ( RMUTICoop15) เป็น เอกสารยิน ยอมให้เ ผยแพร่ หรือ ไม่ใ ห้เ ผยแพร่ร ายงานจากสถานประกอบการโดยผู้
นิเทศงานในสถานประกอบการ หรือผู้บริหารสถานประกอบการ
- กิตติกรรมประกาศ ใช้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ที่มีส่ว นช่วยเหลือผู้เขียน ในด้าน
การให้คาแนะน าการให้ข้อ มูล หรือ มีส ่ว นสนับ สนุ น ด้า นแรงงาน และก าลัง ใจ ซึ ่ง ทาให้ก ารเขีย น
รายงานส าเร็จ ลงได้ด ้ว ยดี โดยเขีย นเป็น ข้อ ความสั ้น ๆ ไม่ย ืด เยื ้อ มีค วามยาวประมาณ 1/2-1
หน้ากระดาษ พร้อมทั้งลงชื่อผู้เขียนไว้ตอนท้ายด้วย (ดูตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ)
- บทคัดย่อ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เป็นการเขียนย่อความเนื้อเรื่ องให้สั้น กะทัดรัด
ชัดเจนและได้ใจความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานวิธีดาเนินงานหรือ
ขั้น ตอนการดาเนิน งาน และผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อช่ว ยให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ในเวลาอัน รวดเร็ว โดยการเขียนให้มีความยาวประมาณ 500 คา (200 คาใน
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ภาษาอัง กฤษ) พร้อ มระบุคาส าคัญ /Keyword 3-5 คาและมัก เขีย นขึ้น หลัง จากเขีย นรายงานฉบับ
สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- สารบัญ ใช้แ สดงเลขหน้า ของหัว ข้อต่า งๆ ที่ป รากฏในรายงาน เพื่อช่ว ยให้ผู้อ่า น
สามารถค้น หาหัวข้อที่ต้องการอ่านหรือหัวข้อที่ส นใจได้ ส ะดวกรวดเร็วขึ้น และยังช่ว ยให้ผู้อ่านทราบ
ถึงเค้าโครงเรื่องในรายงานทั้งหมดได้อีกด้วย กรณีที่มีสารบัญมากกว่า 1 หน้า ในหน้าต่อไปให้ใช้คาว่า
“สารบัญ (ต่อ)”
- สารบัญตาราง เป็น ส่วนที่แสดงเลขหน้าตามลาดับของตารางต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
เนื้อเรื่องของรายงาน กรณีที่มีส ารบัญตารางมากกว่า 1 หน้า ในหน้าต่อไปให้ใช้คาว่า “สารบัญตาราง
(ต่อ)” และหากมีตารางประกอบอยู่ในภาคผนวกของรายงานให้พิมพ์ตารางผนวกต่อท้ายในสารบัญ
ตาราง
- สารบัญภาพ อยู่ถัดจากสารบัญตาราง เป็นส่วนที่แสดงเลขหน้าตามลาดับของภาพ
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของรายงาน กรณีที่มีสารบัญภาพมากกว่า 1 หน้า ในหน้าต่อไปให้ใช้คา
ว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” และหากมีภาพประกอบยู่ในภาคผนวกของรายงานให้พิมพ์ภาพผนวกต่อท้าย
ในสารบัญภาพ
6.2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็น ส่วนที่สาคัญที่สุด ประกอบด้ว ย บทนา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน
วิธีการดาเนิน งาน ผลการดาเนิน งาน สรุปผล วิจารณ์ผ ล และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
ดังนั้น ก่อนลงมือเขียนในส่วนนี้ จึงควรค้นคว้ารวบรวมรายละเอียดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จะเขียนรายงาน และวิเคราะห์ให้ทราบถึงที่มาของปัญหา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ให้ต้องดาเนินงานวิจั ย
จากนั้นวางวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ตามลาดับความสาคัญ และจึงกาหนดรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย ด้วยการเขียนเชื่อมโยง และให้มีความสอดคล้อง
กันไปตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
บทที่ 1 บทนำ
เพื่อ ให้ก ารเขีย นรายงานเป็น ไปด้ว ยความถูก ต้อ งและสมบูร ณ์ ได้กาหนดให้ร ายงานควรมี
องค์ประกอบของบทที่ 1 ใช้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้
- บทน า ให้น ัก ศึก ษาเขีย นรายละเอีย ดเกี ่ย วกับ สถานประกอบการ และงานที่
นักศึกษาปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ ลักษณะการประกอบการ (สถาน
ประกอบการผลิตสิน ค้าอะไรหรือให้บริการด้านใด) การจัดองค์กรและการบริห ารงาน ตาแหน่ง และ
ลัก ษณะงานในความรับ ผิด ชอบของนัก ศึก ษา และนัก ศึก ษาปฏิบ ัต ิง านในแผนกใดของสถาน
ประกอบการ ผู ้น ิเ ทศงานในสถานประกอบการคือ ใคร ตาแหน่ง อะไร แผนกใดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติง าน โดยข้อ มูล ที่จ ะนามาเขีย นลงในรายงานทั้ ง หมดจะต้อ งได้รับ ความเห็น ชอบ หรือ ได้รับ
อนุญาตจากผู้บ ริห ารสถานประกอบการ หรือผู้นิเทศงานในสถานประกอบการเสียก่อน เพราะข้อมูล
บางอย่างเป็นความลับของทางบริษัท ไม่สามารถเปิดเผยได้
43

- วัต ถุป ระสงค์ เมื่อ นัก ศึก ษาได้ศึก ษาลัก ษณะการประกอบการโดยละเอีย ด และ
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้นักศึกษาพิจารณาว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้ พัฒนาตนเองใน
เรื่องใดบ้าง ให้กาหนดออกมาเป็นวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติส หกิจศึกษา กล่าวคือ เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานในสัปดาห์สุดท้ายแล้ว นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์นั้น และมีทักษะในเรื่องนั้น กา ร
กาหนดจุดประสงค์ควรมีค วามชัด เจนและแต่ล ะจุดประสงค์จะต้องสามารถประเมิน ได้ การกาหนด
จุดประสงค์ที่ดีควรแบ่งเป็นข้อๆ และมีจานวนไม่มากเกินไป
- ขอบเขตของงาน งานที ่น ัก ศึก ษาได้ร ับ มอบหมายนั ้น อาจมีแ นวทางในการ
ดาเนินการได้หลายวิธี โดยที่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องเลือกวิ ธีการที่ดีที่สุด เพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงลง
ไปได้ใ นการดาเนิน โครงงานนั้น เพีย งอย่า งเดีย ว ดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารดาเนินโครงงานมีขอบเขตจากัด
เหมาะสมกับระยะเวลา และจานวนผู้ศึกษา จึงจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตงานไว้
- ขั้น ตอนการดาเนิน การ เป็นการกาหนดแนวทางการทางานโดยในที่นี้ จ ะเป็น การ
กล่าวถึงการดาเนิน งานอย่างกว้างๆ ทั้ง นี้ เพื่อเป็นส่ว นที่ชี้ใ ห้เห็นถึงแนวทางการทางานทั้งโครงการ
และยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปสู่ส่วนต่างๆ ของการเขียนรายงานบทต่อๆ ไป
- ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการคาดคะเนการทางานต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วนักศึกษา
ได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้จะรวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเอง และต่อ
หน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เป็น ส่ว นที ่ใ ช้น าเสนอข้อ มูล ที ่ไ ด้จ ากการค้น คว้า ผลงานต่า งๆ ที ่เ กี ่ ย วข้อ งกับ โครงการที่
นักศึกษารับ ผิดชอบ เพื่อเป็น การศึกษาหาข้อมูลและความรู้เบื้องต้นก่อนการทางาน อีกทั้งเป็นการปู
พื้นฐานในด้านทฤษฎี และหลักการต่างๆ ที่จะต้องนามาประยุกต์ในการดาเนินงาน
บทที่ 3 วิธีกำรดำเนินงำน หรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
เป็น รายละเอีย ดของงานที่นั ก ศึก ษาปฏิบัติใ ห้อ ธิบ าย แสดงกระบวนการ และวิธีก ารให้พ อ
เข้าใจถึงงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ ยกตัวอย่าง กรณีนักศึกษาปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
หรือสายการผลิต นักศึกษาอธิบายอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และงานที่นักศึกษาต้องทา
พร้อม Flowchart แสดงกระบวนการผลิต ว่า ในกระบวนการผลิต ประกอบด้ว ยเครื่องมือ อะไรบ้า ง
อธิบ ายหน้า ที่ลัก ษณะและหลัก การของแต่ล ะเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ทั้ง นี้จ ะทารายละเอีย ดเฉพาะที่ส ถาน
ประกอบการเปิดเผยแก่ภ ายนอก โดยไม่พยายามจะทาให้ความลับของบริษัทรั่ว ไหล และไม่วิจารณ์
ข้อ บกพร่อ งหรือ ปัญ หาใดๆ โดยเด็ดขาดในการเขีย นรายงานเกี่ย วกับ รายละเอีย ดต่างๆ ของสถาน
ประกอบการ นัก ศึก ษาต้อ งปรึก ษาผู ้น ิเ ทศงานในสถานประกอบการโดยตลอด เนื ่อ งจากบาง
รายละเอียดของงานอาจเป็นความลับของสถานประกอบการซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้
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บทที่ 4 ผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อนาเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมู ลเพื่อประเมินผลงานหรือเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการทางานของนักศึกษารับผิดชอบให้ดีขึ้น โดยที่การกระทาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในบทที่ 3
บทที่ 5 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน
ให้นัก ศึกษาสรุป ผลการปฏิบัติง านว่างานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุป ระสงค์ตามที่ผู้นิเ ทศ
งานในสถานประกอบการตั้งใจไว้ห รือไม่ พร้อมทั้งบอกข้อเสนอแนะ เพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ให้สรุปว่านักศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในบทที่ 1 หรือไม่ เพราะอะไร เพียงใด
6.2.3 ส่วนประกอบตอนท้ำย ประกอบด้วย
- เอกสารอ้า งอิง หมายถึง รายการเอกสารที่นามากล่า วไว้ใ นเนื้อ เรื่อ งของรายงาน
เช่น รายชื่อหนังสือ วารสาร และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ เพื่อทาให้รายงานมีความสมบูรณ์ มีความต่อเนื่อง
ของเนื้อหา หรือเพื่อใช้อธิบายสนับสนุนให้เนื้อหาของรายงานดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิงเป็นส่วนที่เขียนแยกไว้หลังจากจบส่วนของเนื้อเรื่องแล้ว เพื่อให้ผู้อ่าน
หรือผู้ที่สนใจทราบว่าจะสามารถค้นหาเอกสารที่นามากล่าวไว้ในรายงานได้จากที่ใด ในกรณีที่ผู้อ่านมี
ข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอีย ดเพิ่มเติมจากเอกสารนั้น ทั้งนี้ รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของ
แต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับข้อกาหนดหรือระเบียบของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่ง
การเขียนเอกสารอ้างอิง จะเรียงลาดับชื่อผู้แต่งตามตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ แล้วตามด้วย
A-Z หากชื่อ ผู ้แ ต่ง เป็น ภาษาไทยให้พิม พ์ชื่อ ก่อ น และตามด้ว ยนามสกุล เสมอ ส่ว นชื่อ ผู ้แ ต่ง ที่เ ป็น
ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์นามสกุลก่ อน แล้ว ตามด้วยชื่อ กรณีมีผู้แต่งหลายคน ชื่อผู้แต่งคนต่อไปให้พิมพ์
ขึ้นต้นด้วยชื่อแล้วตามด้วยนามสกุล ตามลาดับ
กรณีที่เอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ในบรรทัดถัดไปให้เว้นเข้ามาจาก
บรรทัด แรก 1 แท็บ ส่ว นการพิมพ์ชื่อหนังสือภาษาอัง กฤษให้ใช้ตัว พิมพ์ใ หญ่ขึ้นต้ นทุกคา ยกเว้นคา
นาหน้านาม สันธาน และบุพบท เช่น aanin of เป็นต้น ที่ใช้เชื่อมอยู่ภายในประโยคให้พิมพ์ด้วยอักษร
ตัวเล็ก แต่หากใช้ a หรือ an นาหน้าประโยคให้พิมพ์ขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ภาคผนวก เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
รายงานแต่ไ ม่ไ ด้ใ ช้ใ นการอ้า งอิง โดยตรง เป็น ส่ว นเสริม ให้ผู ้อ ่า นเกิด ความเข้า ใจชัด เจนขึ ้น เช่น
วิธีการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตารางการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติข้อมูล หรือประวัติผู้เขียน เป็นต้น
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6.3 รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงและบรรณำนุ กรม
การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์เป็ นการแจ้งแหล่งที่มาของขอ้ ความแนวคิดหรือข้อมูลเพื่อเป็ นการให้เกียรติ
แก่เจ้าของข้อความแนวคิดหรือข้อมูลนัน้ รวมทัง้ เป็ นประโยชน์แก่ผูอ้ ่านที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่นๆ
จากแหล่งที่มาการอ้างอิงจะปรากฏอยู่ใน 2 แห่งรับกัน คือแห่งแรกจะปรากฏในตัวเรื่องวิทยานิพนธ์ แห่งที่สอง
จะ
ปรากฏอยู่ในรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิงท้ายเล่ม
กำรอ้ำงอิงในเนื้อควำมวิทยำนิพนธ์
1. กำรอ้ำงอิงเอกสำรทั้งเอกสำรโดยรวม
การอ้า งอิง เอกสารทั้ง เอกสารโดยรวมเป็น การสรุป แนวคิด จากเอกสารทั้ง เล่ม หรือ ทั้ง เรื่อ ง
ดังต่อไปนี้
1.1. กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว
ให้ระบุทั้งชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บโดยเอกสารภาษาไทยให้ระบุชื่อและนามสกุล
ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุลดังตัวอย่าง
รูปแบบ
เอกสำรภำษำไทย: ข้อความ . . . \ (ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล, \ ปี)
เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ: ข้อความ . . . \ (นามสกุลผู้แต่ง, \ ปี)
หมำยเหตุ: \ หมายถึงการเว้นวรรค 1 ระยะพิมพ์
\\ หมายถึงการเว้นวรรค 2 ระยะพิมพ์
1.2 กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 2 คน
ให้ระบุชื่อผู้แต่งตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ทั้ง 2 คนทุกครั้งที่มีการอ้างอิงโดยให้มีคาและ
หรือ and อยู่ระหว่างนามผู้แต่งทั้ง 2 คนนั้นดังตัวอย่าง
รูปแบบ
เอกสำรภำษำไทย: ข้อ ความ . . . \ (ชื ่อ ผู ้แ ต่ง \\ นามสกุล [คนที ่1] \ และ \ ชื ่อ ผู ้แ ต่ง \\
นามสกุล
[คนที่2], \ ปี)
เอกสำรภำษำต่ำ งประเทศ: ข้อความ . . . \ (นามสกุล ผู้แต่งคนที่ 1 \ and \ นามสกุล ผู้แต่ง
คนที่ 2, \
ปี)
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1.3 กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แ ต่ง 3 คน
ให้ระบุชื่อผู้แต่งทุกคนในการกล่าวอ้างอิงครั้งแรกส่วนการอ้างอิงในครั้งต่อไปให้ระบุชื่อผู้แต่ง
คน
แรกแล้วต่อด้วย “และคณะ” สาหรับเอกสารภาษาไทยส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศให้ระบุชื่อผู้แต่ง
คนแรกแล้วต่อด้วยคาว่าและคณะในภาษานั้นๆเช่น et al. สาหรับเอกสารภาษาอั งกฤษดังตัวอย่าง
รูปแบบ
เอกสำรภำษำไทย: ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่1], \ ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่2], \ และ \
ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่3], \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งแรก)
นามผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และคณะ \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งต่อไป)
เอกสำรภำษำต่ำ งประเทศ: นามสกุล ผู ้แ ต่ง [คนที ่1], \ นามสกุล ผู ้แ ต่ง [คนที ่2], \ and \
นามสกุล
ผู้แต่ง [คนที่3], \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งแรก)
นามสกุลผู้แต่ง [คนที่1] \ et al. \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งต่อไป)2, \(ปี)
1.4 กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
ใหัระบุชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วต่อด้วย “และคณะ” สาหรับเอกสารภาษาไทยส่วนเอกสาร
ภาษาต่างประเทศให้ต่อด้วยคาว่าและคณะในภาษานั้นๆเช่น et al. สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
รูปแบบ
เอกสำรภำษำไทย: ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และคณะ \ (ปี) \ ข้อความ . . .
เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ: นามสกุลผู้แต่ง [คนที่1] \ et al. \ (ปี) \ ข้อความ . . .
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2. กำรเรียงบรรณำนุกรม
บรรณานุก รม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพ ยากรสารสนเทศทั้ง หมดที่ผู ้ทา
รายงานได้ใช้ประกอบการเขีย นรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่ว นที่ไม่ปรากฏ
ชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนามาเรียบเรียงใหม่
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเภทบรรณานุกรม
ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร
ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

1. บรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย
แบบ ก
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์/ : / ผู้รับผิดชอบในการ
พิมพ์
ตัวอย่ำง
แบบ ก
กิติกร มีทรัพย์. (2544). จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ธุรกิจการพิมพ์.
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2. บรรณำนุกรมหนังสือภำษำอังกฤษ
แบบ ก
ชื่อสกุล./อักษรย่อชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง(ถ้ ามี). / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / /
ครั้งที่พิมพ์.เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
ตัวอย่ำง
แบบ ก
Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2nd ed. New York : MC Graw -Hill.
3. บรรณำนุกรมวิทยำนิพนธ์
แบบ ก
ชื ่อ ผู ้เ ขีย น. / / (ปีที ่พ ิม พ์) . / / ชื ่อ เรื ่อ ง. / / ระดับ วิท ยานิพ นธ์, / ชื ่อ สาขา / คณะ
/ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่ำง
แบบ ก
ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540). การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชา
การบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
4. บรรณำนุกรมบทควำมจำกหนังสือ
แบบ ข
ชื่อผู้เขีน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถ้ามี). /
/
ชื่อหนังสือ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการพิม พ์.
ตัวอย่ำง
แบบ ข
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. (2536). การประเมินผลการพยาบาลใน
ใน มยุรา กาญจนางกูร (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ
กระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8 - 15. (หน้า 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
5. บรรณำนุกรมบทควำมจำกวำรสำร
แบบ ก
ชื่อผู้เขียน. / / (ปี , / วัน / เดือน). / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่ม(ฉบับที่) , /
เลขหน้า.
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ตัวอย่ำง
แบบ ก
วิท ยาคม ยาพิศ าล. (2547,กรกฏาคม - กัน ยายน). การพัฒ นาคุณ ภาพระบบงานศูน ย์
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์เ ชีย งใหม่ต ามแนวทางการตรวจติด ตามทางวิช าการและระบบ
คุณภาพ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46(3), 142 - 153.
6. บรรณำนุกรมคอลัมน์จำกวำรสำร
แบบ ก
ชื่อผู้เขียน. / / (ปี , วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน์. / / ชื่อวารสาร. / / ปี
ที่หรือ เล่มที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
แบบ ก
วิทยา นาควัชระ. (2544, 26 ตุลาคม). คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว.
สกุลไทย. 40(2047), 191 - 192.
7. บรรณำนุกรมคอลัมน์จำกหนังสือพิมพ์
แบบ ก
ชื่อ ผู้เ ขีย นบทความ. / /(ปี , / วัน / เดือ น). / /ชื่อ คอลัม น์/ : /ชื่อ เรื่อ งในคอลัม น์. / / ชื่อ
หนังสือ
/ /พิมพ์, / หน้า / เลขหน้า
ตัวอย่ำง
แบบ ก
นิต ิภ ูม ิ เนาวรัต น์. (2546, 5 มิถ ุน ายน). เปิด ฟ้า ส่อ งโลก : ตัว อย่า งการอยู ่ร ่ว มกัน :
อียู. ไทยรัฐ, หน้า 2.
8. บรรณำนุกรมโสตทัศนวัสดุ
แบบ ก
ชื่อผู้จัดทา,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่จัดทา). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].
/ /ชื่อเมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการจัดทา.
ตัวอย่ำง
แบบ ก
สายหยุด นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. (2537). ประเด็นปัญหาการวิจัยางการพยาบาลคลินิก.
[เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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9. บรรณำนุกรมสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
9.1 ฐานข้อมูล ซีดี - รอม
แบบ ก
ผู้แต่ง./ / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต ,/วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /
รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ.
ตัวอย่ำง
แบบ ก
นพรัตน์ เพชรพงษ์. (2545). จานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.
[ซีดี - รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที่ 3, 2547.
9.2 ฐานข้อมูลออนไลน์
แบบ ก
ผู ้แ ต่ง . / / (ปีที ่พ ิม พ์ / ผลิต ,/ วัน / เดือ น). / / ชื ่อ เรื ่อ ง. / / [ประเภทของสื ่อ ]. / /
รายละเอียด
ท า ง ก า ร พ ิม พ ์ ( ถ ้า ม ี) . / / เ ข ้า ถ ึง ไ ด ้จ า ก / : / แ ห ล ่ง ส า ร ส น เ ท ศ . / /
(วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน /ปี).
ตัวอย่ำง
แบบ ก
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : / /
www.lib.buu.ac.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ ยศสุข. (2546,กุมภาพันธ์ - มีนาคม). "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย." ฉลาดซื้อ.
[ออนไลน์] . 6(6) เข้า ถึง ได้จ าก : http : / / www.kalathai.com/think/view_hot.?
article_id = 16. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547).
แหล่ งข้ อมูล
http://www.learners.in.th/blogs/posts/102814
http://www.unc.ac.th/lib/weblib/reference.html
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6.4 กำรจัดหน้ำกระดำษ
การจัดเว้น ขอบกระดาษมีความสาคัญต่อความสมดุล ของหน้ากระดาษ เมื่อนาไปเข้าเล่ม จึง
ต้องจัดเว้นขอบหน้ากระดาษให้เหมือนกันทุกหน้า ดังนี้
- ขอบบน 1.5 นิ้ว(3.81 ซ.ม.)
- ขอบล่าง 1 นิ้ว(2.54 ซ.ม.)
- ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว(3.81 ซ.ม.)
- ขอบขวา 1 นิ้ว(2.54 ซ.ม.)
- ขนาดของตัวอักษร กาหนดให้ใช้ขนาด 16 ตัวอักษร ThSarabun
- จัดพิมพ์บนกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม พิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้
- จัดรูปแบบการพิมพ์ชิดทั้งระยะขอบซ้ายและขวา
- การจัดเลขหน้า มุนขวาบน ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว ล้านขวา 1 นิ้ว
กาหนดให้ใช้ขนาด 16 ตัวอักษร ThSarabun
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
จานวน 8 ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 4
ตัวอย่างที่ 5
ตัวอย่างที่ 6
ตัวอย่างที่ 7
ตัวอย่างที่ 8
ตัวอย่างที่ 9
ตัวอย่างที่ 10

ปกนอก
ปกใน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ส่วนเนื้อหา
เอกสารอ้างอิง
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ปก: ปกเคลือบมัน สี
ฟ้ า

2.54 ซม.
1นิ้ ว

ตัวอักษร: Th Sarabun สี
ดำ
ตัวอย่ างที่ 1 ปกนอก
1.77
4.5นิ้ ซม.
ว

รำยงำนปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

เรื่อง
ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำไทย
ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำอังกฤษ

( 20 ตัวอักษรหนา)

( 18 ตัวอักษรหนา)

โดย
( 18 ตัวอักษรหนา)
ชื่อ – สกุล.................................................รหัสนักศึกษำ..........................

ปฏิบัติงำน ณ
ชื่อสถำนประกอบกำร..................................................................
( 16 ตัวอักษรหนา)
สถำนที่ตั้งสถำนประกอบกำร................................................................ ............

รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำสหกิจศึกษำ
( 16 ตัวอักษรหนา)
สำขำวิชำ................................. คณะ..................................................
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต....................................
ปีกำรศึกษำ......................
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ปก: ปกเคลือบมัน สี
ฟ้ า

2.54 ซม.
1นิ้ ว

ตัวอักษร: Th Sarabun สี
ดำ
ตัวอย่ างที่ 2 ปกใน
1.77
4.5นิ้ ซม.
ว

รำยงำนปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

เรื่อง
ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำไทย
ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำอังกฤษ

( 20 ตัวอักษรหนา)

( 18 ตัวอักษรหนา)

โดย
( 18 ตัวอักษรหนา)
ชื่อ – สกุล.................................................รหัสนักศึกษำ..........................

ปฏิบัติงำน ณ
ชื่อสถำนประกอบกำร..................................................................
( 16 ตัวอักษรหนา)
สถำนที่ตั้งสถำนประกอบกำร............................................................................

รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำสหกิจศึกษำ
( 16 ตัวอักษรหนา)
สำขำวิชำ................................. คณะ..................................................
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต....................................
ปีกำรศึกษำ......................
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ตัวอย่ างที่ 3 กิ ตติ กรรมประกาศ
กิตติกรรมประกำศ

( 18 ตัวอักษรหนา)

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ................................. ตั้งแต่
วัน ที่. ..........เดือน..............พ.ศ................. ถึงวันที่...........เดือน..............พ.ศ................ ส่งผลให้
ข้าพเจ้าได้รับ ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับ นี้
สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

....................................................................(ผู้จัดการฝ่าย)
....................................................................(ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ)
....................................................................(อาจารย์ประสานงาน)(ถ้ามี)
....................................................................(อาจารย์นิเทศ)
ระบุคนอื่นๆ ที่ได้ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ในการจัดทารายงาน

นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้คาแนะนาใน
การจัดทารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คาแนะนา และวิธี
ของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

ลงชื่อ
(...............................................................)
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่.........เดือน.................พ.ศ...........
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ชื่อ (ชื่อเรื่องภาษาไทย) :…………………………………………………..
ชื่อ-สกุล:…………………………………………………………………………
ผู้นิเทศในสถานประกอบการ:…………………………………………..
อาจารย์นิเทศ :………………………………………………………………..
บทคัดย่อ

ตัวอย่ างที่ 4 บทคัดย่อ
ภาษาไทย

( 18 ตัวอักษรหนา)

( 16 ตัวอักษรหนา)
การศึกษาผลกระทบของกระบวนการตัด ต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 0.45
เปอร์เซ็นต์คาร์บอน กาหนดขอบเขตคือ การศึกษาและทดลองหาข้อเปรียบเทียบผลการตัดเหล็กกล้า
คาร์บอนปานกลางขนาด 1010 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร โดยกรรมวิธีการตัดด้วยแก็ส พลาสมา
และเลเซอร์ ด้านคุณสมบัติเชิงกลในด้านความแข็ง ความเรียบของผิวรอยตัด และด้านโครงสร้างโลหะ
วิทยา ซึ่งแบ่งสภาพการตัดตามทิศทางการรีดและขวางทิศทางการรีด
ผลการเปรีย บเทีย บการตัด ด้ว ยพลาสมา มีค ่า ความเรีย บมากที ่ส ุด คือ 0.5 ไมโครเมตร
รองลงมาคือขบวนการตัดด้วยแก็ส มีค่าความเรียบ 1.0 ไมโครเมตร และขบวนการตัดด้วยเลเซอร์ ค่า
ความเรียบผิว 1.3 ไมโครเมตร ผลการเปรียบเทียบค่าความแข็ง ขบวนการตัดด้วยพลาสมามีค่าความ
แข็ง มากที ่ส ุด คือ ตามทิศ ทางการรีด 685.2 HV ขวางทิศ ทางการรีด 620.6 HV รองลงมาคือ
ขบวนการตัดด้ว ยแก็ส ตามทิศทางการรีด 310.5 HV ขวางทิศทางการรีด 311.9 HV ขบวนการตัด
ด้ว ยเลเซอร์ต ามทิศ ทางการรีด 234.6 HV และขวางทิศ ทางการรีด 282.2 HV ผลการตรวจสอบ
โครงสร้า งทางโลหะวิท ยา ชิ ้น งานที ่ต ัด ด้ว ยขบวนการตัด ด้ว ยแก็ส ได้โ ครงส ร้า ง แบบเบนไนท์
ขบวนการตัดด้วยพลาสมาได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ และขบวนการตัดด้ว ยเลเซอร์ได้โ ครงสร้างเพิรล์
ไลท์
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Title:…………………………………………………..
ตัวอย่ างที่ 4 บทคัดย่อ
Author:…………………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ
Job Supervisor:…………………………………………..
RMUTI Coop Advisor:………………………………………………………………..
Abstract

( 18 ตัวอักษรหนา)

( 16 ตัวอักษรหนา)
This project is aimed to study effects of cutting process to metal properties for
0.45 percent carbon. The experimental results reveal as follow:
A specimen cut by mean of plasma given the highest values of smoothness of
0.5 m. Next cutting by mean of laser given 1.3 m of smoothness and gas cutting
was 1.0 m. Working piece cutting vertical and horizontal by mean of plasma the
values are higher 685.2 HV and 620.6 HV. Next cutting by means of gas 310.5, HV311.9
HV and cutting by means of laser 234.6 HV, 282.2 HV. When cutting by gas the structure
is bainnite, by plasma is martensite and by laser is pearlite.
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( 18 ตัวอักษรหนา)
สำรบัญ

จดหมำยนำส่ง
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกำศ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การสมดุลสายการผลิต
2.2 การหาพื้นที่ที่ต้องการใช้
บทที่ 3 ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร
3.1 การศึกษาผลิตภัณฑ์
3.2 การศึกษาเวลา
บทที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล
4.1 Model 01
4.2 Model 02
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงการ
5.2 ข้อเสนอแนะ
เอกสำรอ้ำงอิง
ภำคผนวก
ก
ข
ค
ง

ตัวอย่ างที่ 6สารบัญ
หน้า
ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
1
1
3
4
7
7
11
13
21
23
24
25
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( 18 ตัวอักษรหนา)
สำรบัญตำรำง

ตัวอย่ างที่ 7 สารบัญตาราง

ตารางที่
ตารางที่ 4.1 ตารางเวลาที่ใช้ในการเย็บ Font Seat Back Model 01
ตารางที่ 4.2 เวลาที่ใช้เย็บ Font Seat Cushion Model 01
ตารางที่ 5.1 สรุปผลแต่ละ Model
ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบแต่ละ Model กับแบบปัจจุบัน
ตารางที่ 1ก แสดงเวลาทางาน Font Seat Back
ตารางที่ 2ก แสดงเวลาทางาน Font Seat Cushion
ตารางที่ 1ข แสดงการกาหนดเวลาการทางานเท่ากับ 66 วินาที
ตารางที่ 2ข แสดงการกาหนดเวลาการทางานเท่ากับ 45 วินาที
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หน้า
12
13
22
22
29
32
48
50

( 18 ตัวอักษรหนา)
สำรบัญภำพ

ตัวอย่ างที่ 8 สารบัญภาพ

ภาพที่
ภาพที่ 3.1 แสดงสายการผลิตแบบปัจจุบัน
ภาพที่ 3.2 แสดงเวลาของจักรแต่ละตัว
ภาพที่ 4.1 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 01
ภาพที่ 4.2 แสดงการวางเครื่องจักร FSB Model 02
ภาพที่ 4.3 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 02
ภาพที่ 4.4 แสดงการวางเครื่องจักร FSB Model 03
ภาพที่ 4.5 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 03
ภาพที่ 4.6 แสดงการวางเครื่องจักร FSB Model 04
ภาพที่ 4.7 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 04
ภาพผนวกที่ 1ก แสดงผังโรงงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกคอมโพเน้นท์ จากัด
ภาพผนวกที่ 2ก แสดงแบบของ Font Seat Back
ภาพผนวกที่ 1ข แสดง Part 1
ภาพผนวกที่ 2ข แสดง Part 2
ภาพผนวกที่ 3ข แสดง Part 3
ภาพผนวกที่ 4ข แสดง Network Analysis Front Seat Cushion Model 02

หน้า
9
10
12
13
14
15
17
17
20
27
28
34
34
35
50
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( 18 ตัวอักษรหนา)
บทที่ 1
บทนา
1.1 // ที่มา (16 ตัวอักษร หนา)
1.1.1
1.2 // วัตถุประสงค์
1.2.1
ตัวอย่างการอ้างอิงภาพ

ภาพที่ 1 สายการผลิตแบบปจั จุบนั
ที่มา :

(16 ตัวอักษร หนา)
(16 ตัวอักษร หนา)

ตัวอย่างการอ้างอิงตาราง

(ตาราง)

ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการเย็บ
ที่มา :
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(16 ตัวอักษร หนา)
(16 ตัวอักษร หนา)

ตัวอย่ างที่ 9ส่ วนเนื้ อเรื่อง

( 18 ตัวอักษรหนา)
เอกสำรอ้ำงอิง

ตัวอย่ างที่ 10เอกสารอ้ างอิ ง

เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล . 2537.กำรศึกษำงำน. สานักพิมพ์ประกอบเมไต. กรุงเทพฯ.
ชัยนันท์ ศรีสุภินานนท์. 2541.กำรออกแบบผังโรงงำนเพื่อเพิ่มผลผลิต . ซีเอ็ดยูเคชัน. กรงเทพฯ.
Richard L. Francis, Leon F. Meginnis and John A. White. 1992.Facility Layout and
Location: an Analysis Approach. Prentice-hall. New Jersey.
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มสาหรับติดต่อประสานงานกับ
หน่วยสหกิจศึกษา ประจาคณะ..........................................
สาหรับกิจกรรมก่อนปฏิบัติงาน
จานวน 5 แบบฟอร์ม
RMUTI-Coop1แบบเสนองำนสหกิจศึกษำ
(สถานประกอบการ)
RMUTI-Coop2แบบคำร้องขอเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(นักศึกษา)
RMUTI-Coop3 ใบสมัครงำนสหกิจศึกษำ
(นักศึกษา)
RMUTI-Coop4 แบบตอบรับนักศึกษำ
(สถานประกอบการ)
RMUTI-Coop5 แบบอนุญำตให้นักศึกษำไปปฏิบัติงำน
(ผู้ปกครองนักศึกษา)
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มสาหรับติดต่อประสานงานกับ
หน่วยสหกิจศึก ษา ประจาคณะ..........................................
สาหรับกิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน
จานวน 6 แบบฟอร์ม

RMUTI-Coop6แบบแจ้งรำยละเอียดสถำนที่ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
(นักศึกษา)
RMUTI-Coop7แบบแจ้งแผนกำรปฏิบัติงำน
(นักศึกษา)
RMUTI-Coop8แบบแจ้งโครงร่ำงรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
(นักศึกษา)
RMUTI-Coop9แบบบันทึกควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำน
(นักศึกษา)
RMUTI-Coop10 แบบแจ้งยืนยันกำรนิเทศงำน
(เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา)
RMUTI-Coop11 แบบบันทึกกำรนิเทศงำน
(คณาจารย์นิเทศ)

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มสาหรับติดต่อประสานงานกับ
หน่วยสหกิจศึกษา ประจาคณะ..........................................
สาหรับกิจกรรมหลังปฏิบัติงาน
จานวน 5 แบบฟอร์ม

RMUTI-Coop12 แบบประเมินผลนักศึกษำ
(สถานประกอบการ)
RMUTI-Coop13 แบบประเมินรำยงำนนักศึกษำ
(สถานประกอบการ)
RMUTI-Coop14 แบบประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อกำรรับนักศึกษำ
(สถานประกอบการ)
RMUTI-Coop15 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
(สถานประกอบการ)
RMUTI-Coop16 แบบแจ้งยืนยันกำรส่งรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
(นักศึกษา)
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

ภำคผนวก จ
ตัวอย่างสัมฤทธิบัตร
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สหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ
.....ชื่อ – สกุล (นักศึกษำ).....
ได้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนหลักสูตร “สหกิจศึกษำ” (Co-operative Education)
ระหว่ำงวันที่..................................วันที่..................................
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีค่ำหน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต โดยปฏิบัติงำน ณ
.....ชื่อสถำนประกอบกำร.....
ให้ไว้ ณ วันที่..................................
(......................................................)

(......................................................)

อธิการบดี / รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต

คณบดีคณะ......................................

ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างหนังสือ
ตัวอย่ำงที่ 1 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เสนองำน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต)
ตัวอย่ำงที่ 2 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์รับนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำน
(เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา)
ตัวอย่ำงที่ 3 หนังสือขอส่งตัวนักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
(เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา)
ตัวอย่ำงที่ 4 หนังสือขอขอบคุณที่ให้ควำมอนุเครำะห์รับนักศึกษำ
เข้ำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลั ย/วิทยาเขต)

ตัวอย่ างที่ 1
ที่ ศธ .............../...............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนองาน
เรียน ………… (สถานประกอบการ)…………
สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบเสนองานสหกิจศึกษา
รายชื่อสาขาวิชาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/..............
รายชื่อสาขาวิชาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/..............

จานวน......แผ่น
จานวน.......แผ่น
จานวน.......แผ่น

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาใช้ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา..........จะแบ่งช่วงการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาออกเป็น
2 ช่วง ดังนี้
1) ภาคการศึกษาที่ 1/……….. (เดือนสิงหาคม............ ถึงเดือนธันวาคม.............)
2) ภาคการศึกษาที่ 2/……….. (เดือนมกราคม............ ถึงเดือนพฤษภาคม..........)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หน่วยงานที่รับผิดชอบประจาศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
ขอความอนุเ คราะห์ สารวจความต้อ งการจากสถานประกอบการ โดยการเสนองานให้กับ นัก ศึก ษาที ่จ ะออก
ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาในตาแหน่งต่า งๆ ที่ต รงกับ สาขาวิชาที่นัก ศึก ษาได้เ รีย นมา เพื่อ เป็น ประโยชน์กับ นักศึก ษา
และสถานประกอบการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(..........................................)
ผู้อานวยการสานัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ฝ่าย..........................................
สานัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์........................
โทรสาร.........................
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ตัวอย่ างที่ 2
ที่ ศธ .............../...............

คณะ....................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียน ………… (สถานประกอบการ)…………
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ใบแสดงผลการเรียน
จานวน......แผ่น
๒. ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
จานวน......แผ่น
๓. แบบตอบรับนักศึกษา
จานวน......แผ่น
ด้ว ยคณะ.......................................................มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน ได้กาหนดให้
นัก ศึก ษาชั้น ปีที่...... มีก ารปฏิบัติงานสหกิจ ศึก ษา ภาคเรีย นที่. .....ปีก ารศึก ษา .......ระหว่างวัน ที่.............ถึงวัน ที่
.............เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเตรียมตัวออกไปปฏิบัติงานหลังจากสาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเห็นว่า......(สถานประกอบการ).....มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญ
ในงานด้า น………………ดังนั้น เพื่อ เป็น การเสริม สร้า งความรู้แ ละประสบการณ์วิชาชีพ ให้แ ก่นัก ศึก ษา จึงขอความ
อนุเคราะห์รับนักศึกษา สาขาวิชา…………...เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จานวน……..คน รายละเอียดผลการเรียนและ
ใบสมัครงานสหกิจศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ได้แก่
๑. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๒. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๓. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๔. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๕. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
ทั้งนี้ โปรดตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในวันที่.......................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก.......................................
(สถานประกอบการ)..........ด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ฝ่าย..........................................
สานัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์........................
106โทรสาร.........................

ขอแสดงความนับถือ
(..........................................)
คณบดีคณะ.......................................

ตัวอย่ างที่ 3
ที่ ศธ .............../...............

คณะ....................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสี มา ๓๐๐๐๐
วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........

เรื่อง ขอส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติงาน
เรียน ………… (สถานประกอบการ)…………
อ้ำงถึง แบบตอบรับนักศึกษา ลงวันที่ …………………………………..
สิ่งที่ส่งมำด้วย
๑. แบบประเมินแบบประเมินผลนักศึกษา
๒. แบบประเมินรายงานนักศึกษา
๓.แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อการรับนักศึกษา
๔. หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติสหกิจศึกษา

จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น

ตามเอกสารที่อ้า งถึง..........(สถานประกอบการ)...........ได้ต อบรับ นัก ศึ ก ษาสาขาวิชา………………คณะ
.............................เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่ ........................จานวน.. ......คน นั้น คณะ
ขอส่งนักศึกษามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๒. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๓. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๔. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๕. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
ทั้ง นี้ เมื่อ นัก ศึก ษาปฏิบัติงานครบตามกาหนดแล้ว ขอได้โ ปรดแจ้ง ผลการประเมิน ให้ค ณะทราบ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ และ ๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ด้วยดี มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่าย..................................................
สานัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์........................
โทรสาร.........................

(..........................................)
คณบดีคณะ.................................
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ตัวอย่ างที่ 4
ที่ ศธ .............../...............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........
เรื่อง
เรียน

ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
………… (สถานประกอบการ)…………

ตามที ่ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน ได้รับ ความอนุเ คราะห์จ ากทาง ………………………………
(สถานประกอบการ)…………ให้นักศึกษาสาขาวิชา…………………จานวน…….คน ได้แก่
๑. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๒. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๓. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๔. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
๕. .....(ชื่อ-สกุลนักศึกษา).....
เข้า ปฏิบ ัต ิง านสหกิจ ศึก ษากับ …………(สถานประกอบการ)…………ของท่า น ตั ้ง แต่ว ัน ที ่ …………ถึง
วัน ที่…………นั้น ในการออกปฏิบัติงานสหกิจ ศึก ษาครั้งนี้ ทาให้นัก ศึก ษาได้รับ ความรู้ และประสบการณ์ใ นสถาน
ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทางานของนักศึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่า น
ในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(..........................................)
ผู้อานวยการสานัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ฝ่าย..........................................
สานัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์........................
โทรสาร.........................

108

คณะผู้จัดทำคู่มือ
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร
นายชยารัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร
นางสาววรรณรีย์
นางสาวขนิษฐา
นางสาวจิณณพัต

กฤตาคม
บุญหมื่นไวย
ยิ้มประเสริฐ
จุลสุคนธ์
ส่งตรัส
วงศ์ไตรรัตน์
ชาวนาป่า
โรจนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้อานวยการกองคลัง
รองผู้อานวยการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นายบรรณชา
นางอาทิตยา
นางสาวพกุลวลัย
นางลดาวัลย์
นางสาวปาริชาติ
นางวาสนา
นายศตวรรษ

ขันเขียว
รุ้งพิมาย
พุทธมงคล
พือสันเทียะ
มณีรัตน์
น้อยหมื่นไวย
ศรีชาติ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จัดทำโดย
 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอขอบคุณ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
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