
ค ำน ำ 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที ่มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตที ่มีความรู้
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้
ได้บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอย่ างจริงจัง 
โดยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยจัดท าเป็น 2 แบบ คือ 
1) สหกิจศึกษา 2) การฝึกงาน ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่
ละสาขาวิชา 
 คู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติระหว่าง นักศึกษา มหาวิทยาลัย และ
สถานประกอบการ โดย ได ้สร ุป เนื ้อห าสาระรายละเอ ียด  แนวความค ิด  กระบวนการของ  
สหกิจศึกษา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าทุกคนที่มีส่วนในการจัดท าคู่มือเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู ่มือเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์กับผู ้เกี ่ยวข้องทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู ้จัดท า  
ขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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 บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 บทน ำ 

 ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ  ด้าน  และมีการแข่งขันทางด้าน
ตลาดแรงงานที ่ส ูง   ม ีการเคลื ่อนย ้ายและถ ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีอย ่างรวดเร ็ว  
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีการเปิดเสรีทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  มีการท าความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  
เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานเกิดการรวมกลุ ่มของประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลก  เช่น  กลุ ่มสหภาพยุโรป (EU)  กลุ ่ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN) เป็นต้น  ซึ ่งในอนาคตจะมีการเคลื ่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศอย่าง
มหาศาล  ส่งผลให้บัณฑิตจะต้องมีการปรับตัวและเร่งพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาวะการในปัจจุบัน
อย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ดังนั ้นมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและระบบการบริหารจัดการหลักสูตรที ่ดี  รวมทั้งจัดให้มีระบบ
การศึกษาที่ทันสมัยที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
แท้จริง   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  ที่มีความพร้อมส าหรับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานและสามารถน าเอาประสบการณ์จากการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้จริง  ตามค าปณิธานที่ว่า  “สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”  และอัต
ลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก  ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดให้มีระบบการศึกษาแบบสห
กิจศึกษาในทุกหลักสูตร  เนื่องจากสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัด
ให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการออกไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ (Work-Based Learning) ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ ่งลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ  สหกิจศึกษา
จึงเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) รูปแบบ
การจัดการศึกษา สหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับ
กับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้
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พร้อมที่จะเข้าสู ่ระบบการท างาน (Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่
สถานประกอบการต้องการ  นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
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.ในเมือง อ.เมือง รหัสไปรษณีย์ 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 .นครร าชส ีม า  รห ัส ไปรษณ ีย ์ 3 0000   โทร .  0 - 4423 - 3073  โทรสาร  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. ส านักงานโครงการสหกิจศึกษา 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 
ว ิทยา เขตสกลนคร   คณะทร ัพยากรธรรมชาต ิ 205 หมู ่  10 ต .แร ่ อ .พ ัง โคน  จ .สกลนคร  
รหัสไปรษณย์ 47160 โทร. 0-4277-1440  โทรสาร 0-4277-1460   
 

 
 
 
 

http://www.coop.rmuti.ac.th/
http://www.sci.rmuti.ac.th/
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1.3 ควำมเป็นมำของสหกิจสึกษำ 
สหก ิจศ ึกษา เริ ่มต ้นพ ัฒนาในประเทศอ ังกฤษและประเทศสหร ัฐอเมร ิกา  ในช ่ว งปี  

 พ.ศ.2446– 2452  โดยเรียกชื่อว่า Cooperative Education : Co-op  ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
รัฐบาลและความร ่วมมือของสถานประกอบการ  ป ัจจ ุบ ันมหาว ิทยาล ัยการศึกษาและสถาน
ประกอบการทั่วโลกมากกว่า  900  หน่วยงานจาก  39  ประเทศ  น าระบบสหกิจศึกษามาใช้และ
พัฒนาจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ   และในปี พ.ศ. 
2526  ได ้ม ีการจ ัดตั ้งสมาคมสหก ิจศ ึกษานานาชาต ิ ( World Association for Cooperative 
Education: WACE) โดยมีส านักงานตั้งอยู ่ที ่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี ่ยน
นักศึกษาสหกิจในระดับนานาชาติ 

ส า ห ร ับ ในปร ะ เทศ ไทย ไ ด ้ม ีก า รบ ัญญ ัต ิศ ัพท ์ค า ว ่า  “สหก ิจ ศ ึกษ า ” (Cooperative 
Education) เป็นครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน  ซึ่งถือเป็นบุคคลแรกที่น าระบบ 
สหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื ่อปี พ.ศ. 2536  ซึ ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการศึกษาแบบระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาสองครั้ง  คือ  ในชั้นปีที่  3  และชั้นปีที่  4  มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติ   โดย
นักศึกษาได้เริ ่มออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2538  จากนั้นมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มแรก ๆ  ที่ได้จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาโดยเริ่มในปี  พ.ศ. 2541  
จากนั ้นแนวค ิดด ังกล ่าวได ้ขยายไปสู ่มหาว ิทยาล ัยของร ัฐและเอกชนอย ่างกว ้างขว าง  เช ่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้จัดสหกิจศึกษาเป็นสามช่วงระยะเวลาคือ  4-
2-4  เดือน  รวม 10  เดือน  โดยจัดในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่  4  ท าให้ระยะเวลาเรียนในหลักสูตรสห
กิจศึกษามากกว่าหลักสูตรปกติหนึ่งปีการศึกษา   
          ในปี พ.ศ. 2545 นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้
ประกาศนโยบายให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาโดยได้จัดสรรเงิน
อุดหนุนเป็นรายหัวให้แก่สถาบันการศึกษาจ านวน  17  แห่ง  ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร 
สหกิจศึกษาและให้ใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ  จากนั้นสห
กิจศึกษาได้ขยายสู่ระดับชาติโดยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามาสนับสนุนผ่านทบวงมหาวิทยาลัยและสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นภาคีส าคัญของภาครัฐ  
          การด าเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปของทวิภาคี  คือ  สถานศึกษาร่วมมือกับ
สถานประกอบการ  โดยภาครัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงหากแต่มีหน่วยงานจากภาคเอกชน  อาทิ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย  ที่ได้สนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในระยะเริ่มต้น  การด าเนินงานสหกิจศึกษาได้พัฒนาเข้าสู ่ลักษณะพหุภาคีเมื่อปี 
พ.ศ. 2545  กล่าวคือ  มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินงานสหกิจศึกษา  ได้แก่ 
สถานศึกษา  สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ  คือ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(สกอ.) ที ่ท าหน้าที ่ดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงินองค์กรเอกชน   เช่น  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย  สมาคมวิชาการในประเทศไทยได้แก่  สมาคมสห
กิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education – TACE) และสมาคมวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education - 
WACE)  นับว่าการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมีภาคีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท
ครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาคี 

ส าหรับสมาคมสหกิจศึกษาโลกนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่
เริ่มจัดสหกิจศึกษาและ  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในขณะนั้นได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการอ านวยการของสมาคม (Board of Governors)  ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995)  ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 
1.4 หลักกำรและเหตุผลสหกิจศึกษำ 
 สหกิจศึกษา ( Cooperative Education ) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการอย่างมีระบบสลับกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ลักษณะงานที่นักศึกษา
ออกไปปฏิบัติในสถานประกอบการจะต้องมีลักษณะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน  เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ที ่ได้รับจากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัต ิงานจริงและได้ร ับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง    ท าให้น ักศึกษาสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์จากการท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ   โดยจะต้องมีการ
ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา  นักศึกษาและสถานประกอบการหรือเรียกว่าสามประสาน  ดังแสดง
ในรูปที่  1  ซึ่งนอกจากจะท าให้ทุก ๆ  ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์จากระบบสหกิจศึกษาแล้วยังเป็น
การยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวทันโลกอีกด้วย 
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รูปที่  1  แสดงควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพบัณฑิต 

 
นักศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะต้องออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน

ลักษณะท างานเต ็มเวลาเสมือนหนึ ่ง เป ็นเจ ้าหน้าที ่หร ือ พนักงานปฏิบ ัต ิงานชั ่วคราว  ซึ ่ง เป ็น
ประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนจะท าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง  
ทางด้านความคิด  การสังเกต  การตัดสินใจ  การวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ช่วยให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ  ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี  ด้วย
ระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัวเช่นนี้ จึงส่งผลให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  กระบวนการสหกิจศึกษา
ยังท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ  ท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรได้ตลอดเวลา  ส่วนสถานประกอบการจะได้นักศึกษามาร่วมปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง   
1.5 สหกิจศึกษำคืออะไร 
 สหกิจศึกษา  (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการ
สอนในสถานศึกษากับการปฏิบัต ิงานจริงในสถานประกอบการ  (Work-based learning)  โดย
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
สถานประกอบการ  และได้รับการมอบหมายงานที่ชัดเจนและตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพที่ก าลังศึกษา
อยู ่  ในล ักษณะเป็นโครงงานพิเศษสามารถท าส า เร ็จภายใน ระยะเวลา  4  เด ือน หร ือ 16  
สัปดาห์  โดยที่สถานประกอบการจะต้องจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) เพ่ือท าหน้าที่
ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  อีกทั้งยังเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในเบื้องต้นอีกด้วย  จึงท าให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานรวมทั้งการวางตัวอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจได้รับเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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จากสถานประกอบการและหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์
นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
1.6 ลักษณะงำนของสหกิจศึกษำ 

1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวในสถานประกอบการณ์ 
2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3. ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพตามสาขาวิชา/ผู้ช่วยนักวิชาการ และท าโครงงาน ทั้งนี้

โดยความเห็นชอบของสถานประกอบการและอาจารย์ประสานงาน 
4. ท างานเต็มเวลา (Full Time) 
5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง)  
6. สถานประกอบการ จะต้องจัดให้มีหัวหน้างานเพ่ือดูแลและสอนงาน ซึ่งเรียกว่า ผู้นิเทศงานใน

สถานประกอบการ หรือพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าดูแล
ร ับผ ิดชอบการปฏิบ ัต ิงานของนักศึกษา อาจเป ็นผู ้บ ังค ับบัญชา หร ือห ัวหน้างาน จ ึง
เปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และเป็นผู ้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

7. มีค่าตอบแทนตามสมควรหรือสวัสดิการตามความเหมาะสม (หากไม่มีค่าตอบแทน ให้เป็นไป
ตามสภาวะการทางเศรษฐกิจหรือความสมัครใจของนักศึกษาและอาจารย์ประสานงานให้การ
ยอมรับ) 

1.7 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษำ 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการในรูปแบบของการบูรณาการทักษะวิชาความรู้ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
3. เพื ่อก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที ่ทันสมัย ตอบรับตลาดแรงงานที ่มี

แนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่าน

นักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ  
5. เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน

ประกอบการ ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 
6. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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1.8  ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษำจำกผลประเมินของสถำบันอุดมศึกษำ 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพบว่ำ 

 1.   บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา  
 2.   ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วม  
 สหกิจศึกษา 
 3.   สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ  
  มีวินัยสูงขึ้น 

1.9  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดสหกิจศึกษำ 
 1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จหลักคือมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันในลักษณะ “หุ ้นส่วนสหกิจศึกษา”(Co-op Partnership) เป็นพันธกิจและภารกิจร่วมที ่มี
นโยบายและแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่  1  
 2. จัดเป ็นส ่วนหนึ ่งของระบบการศึกษาโดยถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักส ูตร
ด าเนินการอย่างเป็นระบบครบกระบวนการตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 3. มีการก าหนดส่วนงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาทั้ง
ในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
 4. สร้างความพร้อมในองค์กรที่จะจัดสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้านก่อนที่จะจัดสหกิจ
ศึกษา 
 5. มีการติดตามประเมินผลการจัดสหกิจศึกษาคู่ขนานกับการจัดเพื่อน าผลม าใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ตำรำงที่ 1 ประสำนควำมร่วมมือและประโยชน์ที่ได้รับระหว่างนักศึกษา  มหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 

สำมประสำนควำมร่วมมือ ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 
-  เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
-  เตรียมความพร้อมของตนเองด้านวิชาการ 
   และบุคลิกภาพ 
-  ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ 

1.  นักศึกษำ 
-  ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
-  เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรู้จักการ 
   ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  มีมั่นใจในตนเองมากขึ้ น 
-  เกิดทักษะในการน าเสนอและการสื่อสาร 
   ข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ 
-  มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
-  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 
   การท างานสูง 

2.  มหำวิทยำลัย 
-  จัดหลักสูตรและวางระบบบริหารจัดการ 
-  รณรงค์ให้สถานประกอบการให้การ 
   สนับสนุน 
-  เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์และ 
   นักศึกษา 

2.  มหำวิทยำลัย 
-  เกิดความร่วมมือทางวิชาการและ 
   ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 
-  ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและ 
   การเรียนการสอน 
-  สหกิจศึกษาช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับ 
   การยอมรับจากตลาดแรงงาน 

3.  สถำนประกอบกำร 
-  ท าความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา 
-  มองสหกิจศึกษาเป็นโอกาส 
-  เตรียมความพร้อมและร่วมกิจกรรมอย่าง 
   เป็นระบบ 

3.  สถำนประกอบกำร 
-  สามารถใช้ในการด าเนินการเพ่ือขอรับสิทธิ 
   ประโยชน์ทางภาษีได้ 
-  พนักงานประจ ามีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มาก
ขึ้น 
-  เป็นวิธีคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานใน 
   อนาคตต่อไป 
-  มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ  
   มหาวิทยาลัย 
-  เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 



9 
 

1.10  มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 

โดยทั่วไปสหกิจศึกษาจะมีรูปแบบและมาตรฐานการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ ทั้งนี ้ เพื่อให้
เกิดผลในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงก าหนดมาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกิจศึกษาทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรผู้ ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นแนวทางใน
การสนับสนุนส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการในทิศทางเดียวกันดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 มำตรฐำนสหกิจศึกษำของมหำวิทยำลัย 
1. มำตรฐำนกำรศึกษำ  หลักสูตร  และกำรเรียนกำรสอน 

1.1 มำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตร 
หลักสูตรสหกิจศึกษาก าหนดและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  

ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสหกิจศึกษา มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั ้นๆ โดย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู ้ ทั ้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื ่อสารกับผู ้อื่นได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2) การนับหน่วยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงานและโครงงานให้เทียบกับ
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดย 1 หน่วยกิต เทียบเท่า ในภาคทฤษฎี 15 ชั ่วโมง 
ภาคปฏิบัติไม่น ้อยกว่า 30 ชั ่วโมง การฝึกงาน/การฝึกภาคสนาม 45 ชั ่วโมง และ
โครงงาน/อ่ืนๆ 45 ชั่วโมง 

3) จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที ่ใช ้ศ ึกษา โดยปริญญาตร ี 4 ปี จ านวนหน่วยกิตขั ้นต่ า  120 หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 8 ปี ระยะเวลาการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 12 ปี ปริญญาตรี 5 ปี จ านวนหน่วยกิตขั้นต่ า 
150 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาส าหร ับการลงทะเบียนเร ียนเต ็มเวลา 10 ป ี 
ระยะเวลาการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 15 ปี ปริญญาตรีไม่น้อย
กว่า 6 ปี จ านวนหน่วยกิตขั ้นต่ า 180 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 12 ปี ระยะเวลาการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 18 ปี 
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4) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา โดย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นอกจากนี ้ เพื ่อให้บัณฑิตที ่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที ่มีรายวิชาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพควบคุม มหาวิทยาลัยต้องก าหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพ
ควบคุม เช่น วิศวกร ครู เภสัชกร นักบัญชีสัตวแพทย์ นักกฎหมาย แพทย์  พยาบาล 
สถาปนิก เป็นต้น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย อาทิ 
สภาวิศวกร คุรุสภา และสภาเภสัชกรรม ทั้งนี ้องค์กรวิชาชีพควบคุมส่วนใหญ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรให้มีหมวดวิชาต่าง ๆ ดังคู่มือมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย อนึ่ง มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบกับ
องค์กรวิชาชีพควบคุมด้วยว่าองค์กรวิชาชีพนั้นๆ นับหน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษาให้อยู่
ในหมวดวิชาเฉพาะด้วยหรือไม่ โดยรายวิชาสหกิจศึกษาต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต และมหาวิทยาลัยต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

 
1.2 มำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

2) มหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

3) มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

4) มหาวิทยาลัยต้องก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์
อย่างต่อเนื ่อง โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืนใดได้ในช่วงปฏิบัติสหกิจศึกษา 

5) มหาวิทยาลัยต้องจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงาน หรืองานประจ าที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพและเน้นประสบการณ์ท างาน 

6) มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา  
7) มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ  
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8) มหาวิทยาลัยต้องท าความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน  

9) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ 
10) มหาว ิทยาล ัยต ้องจ ัดให ้ม ีการส ัมมนาแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นระหว ่างน ักศ ึกษา 

คณาจารย์นิเทศ และอาจารย์ประสานงาน 
11) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประเมินผลและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  
มำตรฐำนส่งเสริม 
1) มหาวิทยาลัยควรให้ข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการ

เลือกสถานประกอบการ 
2) จ านวนต าแหน่งงานควรมากกว ่าจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาว ิชา อย ่างน ้อย  

ร้อยละ 10 
3) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการพบกันระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์

นิเทศ 
4) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศและ

อาจารย์ประสานงานภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อน าข้อมูลประกอบการพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

5) มหาว ิทยาล ัยควรจ ัดให ้ม ีการส ัมมนาแลกเปลี ่ยนความค ิดเห ็นระหว ่างน ักศ ึกษา 
คณาจารย์นิเทศ อาจารย์ประสานงาน และผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ  

6) มหาวิทยาลัยควรจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
 

2. มำตรฐำนกำรนิเทศ 
 มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการ
อบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2) มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบพี่เลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ 
ทั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3) คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่  
4) มหาวิทยาลัยต้องนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให้คณาจารย์เข้ามานิเทศนักศึกษา  

ณ สถานประกอบการ 



12   
 

5) คณาจารย์น ิเทศต้องได้ร ับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ล ักษณะงาน ประวัติ
นักศึกษา ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนก าหนดการนิเทศ 

6) คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
7) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
8) ในการนิเทศต้องจัดให้ม ีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างผู ้น ิเทศงานในสถาน

ประกอบการกับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสาม
ฝ่าย 

9) คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 
10) คณาจารย ์น ิเทศต ้องต ิดตามความก ้าวหน ้าของน ักศ ึกษา ประเม ินผล และให้

ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจ าเป็นของแต่ละสาขาวิชา  
มำตรฐำนส่งเสริม 
1) คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา  
2) ในช่วงระยะเวลากึ่งกลางของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการน าเสนอ

ความก้าวหน้าของโครงงาน หร ืองานที ่ปฏ ิบ ัต ิของนักศึกษา ร ่วมกับผู ้น ิเทศงาน 
ในสถานประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะ 

3) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ และผู้บริหารองค์กร 
และประเมินผลงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

3. มำตรฐำนนักศึกษำ 
3.1 คุณสมบัติพื้นฐำนของนักศึกษำก่อนไปสหกิจศึกษำ 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
3) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  

3.2 กิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงปฏิบัติงำน 
มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือประจ าสัปดาห์  
2) นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต ่อผู ้น ิเทศงานในสถานประกอบการ และ

คณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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3) นักศึกษาต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงานในสถาน
ประกอบการก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศ และผู้
นิเทศงานในสถานประกอบการแนะน าให้เรียบร้อย 

4) น ักศ ึกษาต ้องส ่ง ราย งานฉบ ับสมบ ูรณ ์ที ่ได ้ร ับอน ุญาตให ้เผยแพร ่ได ้จ ากสถาน
ประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน 

มำตรฐำนส่งเสริม 
 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้นิเทศ
งานในสถานประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ 

3.3 คุณภำพรำยงำนทำงวิชำกำร 
มำตรฐำนขั้นต่ ำ รายงานต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป  

     3.4 กำรร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงนักศึกษำ 
มำตรฐำนขั้นต่ ำ นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา

ระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับ 

จากปฏิบัติสหกิจศึกษา 

4. มำตรฐำนกำรวัดและประเมินผล 
 มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
นักศึกษำ 

- เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การสอบ การท ารายงาน  

กำรด ำเนินงำน 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
- การอบรมมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 

2) กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงาน หรืองานประจ าที ่เน้นประสบการณ์
ท างานและตรงกับสาขาวิชา 

กำรด ำเนินงำน 
- จ านวนงานพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ 

3) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 
กำรด ำเนินงำน 

- อาจารย์ประสานงานพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก 
- อาจารย์ประสานงานประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน 
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- งานที่นักศึกษาท ามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
4) กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ  
 
กำรด ำเนินงำน 

- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ 
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่  

- เมื ่อสิ ้นส ุดการปฏ ิบ ัต ิสหก ิจศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยต ้องประเม ินความพร ้อม 
ของสถานประกอบการ 

5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
นักศึกษำ 

- ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้ 
- การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการ  
- ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
- การสื่อสาร และการน าเสนอผลงาน 
- ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการท างานด้วยตนเอง 
- การนิเทศงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  

กำรด ำเนินงำน 
- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ 
- มีการติดตามการนิเทศ 
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อ และประสานงาน  

การนิเทศ 
คุณภำพกำรนิเทศงำนของคณำจำรย์นิเทศ 

- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจ าเป็นของนักศึกษา  
- การนิเทศงานของคณาจารย์น ิเทศมีประโยชน์ต ่อการปฏิบัต ิสหกิจศึกษาของ

นักศึกษา 
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

6) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นักศึกษำ 

- คุณภาพของการน า เสนอผลง าน ความรู ้ทางว ิชาการ  ท ักษะการน า เสนอ 
การตอบค าถาม 
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- การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา 

 
 

กำรด ำเนินงำน 
- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
นักศึกษำ 

- ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการท างาน โดยมหาวิทยาลัย
ต้องชี้แจงรายละเอียด และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 

- ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา  
- นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแต่การประเมินนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา 
กำรด ำเนินงำน 

- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ  
- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในภาพรวม  

 
ส่วนที่ 2 มำตรฐำนสหกิจศึกษำของสถำนประกอบกำร 
1. มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร 

1.1 นโยบำยและกำรบริหำร 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) มีนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

2) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่

สถานประกอบการจะได้รับในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

มำตรฐำนส่งเสริม 

1) ควรให้นักศึกษาได้มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที ่ได้รับต่อสถาน

ประกอบการ 
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1.2 กำรจัดบุคลำกร 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการท าหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจ

ศึกษา 

2) มีผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ  

ของนักศึกษา 

 

1.3 กำรจัดงบประมำณ และทรัพยำกร 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) มีค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน  

2) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

3) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

1.4 กำรเสนองำนสหกิจศึกษำแก่มหำวิทยำลัย 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

ก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 

     1.5 กำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำน 
มำตรฐำนขั้นต่ ำ มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

มำตรฐำนส่งเสริม มีการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้มี

โอกาสปรับปรุงตนเองส าหรับการสมัครงานครั้งต่อไป โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน  

2. มำตรฐำนวิชำกำร 

2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ 

มำตรฐำนขั ้นต่ ำ  มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้น ักศ ึกษาได้เห ็นภาพรวมการ

ด าเนินการของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

2.2 กำรจัดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ  

2) มีการก าหนดภาระงาน หร ือห ัวข ้อโครงงานที ่ตรงกับว ิชาช ีพ และประสบการณ์  

การท างาน 

มำตรฐำนส่งเสริม 
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1) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

2) ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้างความรู้

ใหม่และประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้ 

 

3. มำตรฐำนผู้นิเทศงำนในสถำนประกอบกำร 

 มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) เป็นผู ้มีค ุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา หรือ

ใกล้เคียง หรือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา  

2) มีการให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขอ งนักศึกษา และ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

3) ตรวจสาระรายงาน และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

และองค์กรของตนเอง 

มำตรฐำนส่งเสริม 

1) ควรเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ  

4. มำตรฐำนกำรวัดและประเมินผล 

มำตรฐำนขั้นต่ ำ 

1) มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับสาขา

วิชาชีพของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ  

2) มีกระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3) มีกระบวนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้ค าแนะน าในการปรับตัวให้

เข้ากับการปฏิบัติงาน 

4) มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

5) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บทที่ 2 
สหกิจศึกษำกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีนโยบายให้การสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา
อย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา
ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสหกิจศึกษา  เพ่ือให้เป็นที่รู้จักทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  ท าให้งานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพัฒนาและขยายวงกว้าง
ออกไปยังคณะต่าง ๆ  อย่างรวดเร็วมาตามล าดับ  เพื่อรองรับการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาที่ก าลัง
พัฒนาอย่างต่อเนื ่องให้มีการบริหารจัดการที ่ด ี  มีความคล่องตัวและยังเป็นการผลักดันให้การ
ด าเน ินงานสหกิจศึกษาของมหาว ิทยาล ัยเป็นที ่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร งานสหกิจศึกษาโดยจะจัดตั ้ง
หน่วยงานกลางเพื่อด าเนินงานสหกิจศึกษาประจ าในแต่ละวิทยาเขต  เพื่อบริหารจัดการด าเนินงาน  
สหกิจศึกษา  รวบรวมข้อมูล  ติดต่อประสานกับงานสหกิจศึกษาระดับคณะและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นไปมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้  ซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและบทบาท
หน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น   

2.1 บทบำทหน้ำที่ของคณะ/สำขำวิชำ 
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการระบบสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาเขต 

และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาเขต  
- ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา เพื่อ เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้า

ร่วมสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
- จัดแผนการเรียนที่เหมาะสม  เพื่อให้นักศึกษามีเวลาออกสหกิจศึกษาได้ตามมาตรฐาน  

คือ  อย่างน้อย  16  สัปดาห์  อย่างต่อเนื่อง   
- สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการที่สนใจร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษารวมทั้งการ

ขยายและส่งเสริมเครือข่ายดังกล่าวให้กว้างขวางและเข้มแข็งขึ้น 
- เตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งด้านการเรียนรายวิชาและการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ก าหนดวิธีการ  เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินรายวิชาสหกิจศึกษา 
- จัดให้มีอาจารย์ประสานงานและคณาจารย์นิเทศ ส าหรับนักศึกษาแต่ละคนเพื่อนิเทศงาน

และร่วมประเมินโครงงานและ/หรือร่วมประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
-    จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆเพ่ือใช้ร่วมกันของแต่ละสาขาวิชาในคณะ  



19 
 

- จัดกิจกรรมร่วมส าหรับทุกสาขาวิชาเช่นการจัดประชุมชี ้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจใน
หลักการและจุดประสงค์ของสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณาจารย์และผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ 

- จ ัดประช ุมส ัมมนาน ักศ ึกษาเพื ่อ เตร ียมความพร ้อมก ่อนออกปฏ ิบ ัต ิงานในสถาน
ประกอบการ 

2.2 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ประสำนงำนสหกิจศึกษำ 
- อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา แต่งตั ้งจากอาจ ารย์ประจ าแต่ละ

สาขาวิชาในคณะ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน และให้ค าปรึกษานักศึกษาของสาขาวิชานั้น  
- พิจารณาคัดเลือกให้นักศึกษาเข้าโครงการฯ 
- ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาทุกๆ ด้าน 
- ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ในสาขา  

2.3 บทบำทและหน้ำที่ของคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ 
- คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาให้ท าหน้าที่นิเทศ และ

ประเมินผลนักศึกษา 
- คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และ

ผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
- คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
- คณาจารย์นิเทศต้องไปนิเทศงานนักศึกษาในขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
- คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง  
- รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 

ประโยชน์ที่คณำจำรย์และมหำวิทยำลัยได้รับ 
- ท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการภายนอกเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน 
- มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความ 

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน  
- เป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และเพิ่มประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและสามารถน า

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาประยุกต์ให้เป็นปัญหาหรือประเด็นศึกษาในห้องเรียนได้  
- สามารถบูรณาการโดยการน าประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้ 
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- อาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่
นักศึกษาไปปฏิบัติงานได้ 

2.4  บทบำทหน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
คุณสมบัตินักศึกษำสหกิจศึกษำ 
- เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่งก าลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรนั้น  
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือมีระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

- ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะ
ก าหนด 

- ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
- มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา  

หน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำในกำรปฏิบัติงำน 
- ต้องผ่านการปฐมนิเทศฝึกอบรมครบถ้วนตามที่โครงการสหกิจศึกษาก าหนด 
- ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานกับเจ้าหน้าที ่ของโครงการสหกิจศึกษา

ตลอดเวลา 
- หมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษา 
- ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นิเทศงานในสถานประกอบการอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ  
ไม่ฝ่าฝืนและละเลย 

- หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี 
- ติดต่อส่งเอกสารที่ก าหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับ  

สหกิจศึกษาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานณสถานประกอบการ 
- หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา  

หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยทันที 
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ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
- ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
- เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองรู ้จักการท า งานร่วมกับผู้อื ่น  มีความมั่นใจในตนเอง 

มากขึ้น 
- เกิดทักษะในการน าเสนอและการสื่อสารข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ  
- มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
- เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น  
- ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร 
- เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการท างานสูง 

ข้อแนะน ำส ำหรับนักศึกษำ 

สิ่งที่นักศึกษำสหกิจศึกษำควรท ำ 
- ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือยกมือไหว้ 
- น้อมรับค าแนะน า 
- เสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือในงาน 
- ปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการ 
- กล่าวค าขอโทษครับ/ค่ะ  เมื่อท าผิดพลาด 
- จดบันทึกสิ่งที่น่าสนใจ 
- เข้าปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนด 
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในขณะปฏิบัติงาน 
- แต่งกายสุภาพหรือตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ 
- กระตือรือร้นและขยันการท างานฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง  
- กล่าวขอบคุณและชมเชยผู้อ่ืน  
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สิ่งที่นักศึกษำสหกิจศึกษำไม่ควรท ำหรือควรหลีกเลี่ยง 
- ท าหน้าบึ้งตึง/ไม่ยกมือไหว้หรือไม่แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส 
- การโต้เถียงโดยไม่มีเหตุผล 
- รอจนกว่าจะมีคนสั่งงาน 
- ปฏิบัติตามใจตนเอง 
- แอบนอนหลับหรือท าธุระส่วนตัวในเวลางาน 
- มีเรื่องทะเลาะวิวาท/ชกต่อยในเวลางาน 
- จดจ่อนับวันกลับ 
- ใส่รองเท้าแตะ/กางเกงยีนส์  หรือแต่งกายไม่เหมาะสมในการท างาน 
- เลิกงานก่อนเวลาโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 
- ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในเวลาท างาน 
- นินทาผู้อ่ืน 
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บทที่ 3 
บทบำทและหน้ำที่ของนักศึกษำ คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ และสถำนประกอบกำร 

 
 ก่อนออกสหกิจนักศึกษำจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐำนและหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
3.1 นักศึกษำสหกิจศึกษำ 
 3.1.1 คุณสมบัตินักศึกษำสหกิจศึกษำ คณะ/สำขำวิชำ จะเป็นผู ้คัดเลือกนักศึกษำที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  - นักศึกษาผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วโดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่า
ครึ่งหนึ่ง ของจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรนั้น 
  - มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 3.00 ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  - ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะ / สาขาวิชา ต้นสังกัดของนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่คณะ/วิทยาลัย ก าหนด 
  -  ม ีความพร้อมทางด้านร ่างกายที ่ไม ่เป ็น อุปสรรคต ่อการปฏิบ ัต ิงานในสถาน
ประกอบการ 
  - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา  
 3.1.2 หน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
  - ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาตลอดเวลา  
  - เข้ารับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามที่หน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/
วิทยาลัยก าหนด 
  - ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตรประจ าตัว
นักศึกษา และรับค าแนะน าจากสถานประกอบการ 
  -  ตั ้ง ใจปฏ ิบ ัต ิง านที ่ได ้ร ับมอบหมายจากพน ักงานที ่ปร ึกษาอย ่าง เต ็มก าล ัง
ความสามารถ 
  - ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
  - ประสานงานกับหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพื่อติดต่อส่งเอกสาร
ตามก าหนดเวลา และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับหน่วยงานสหกิจศึกษา ประจ าคณะ/
วิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
  - หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยทันที 
  - หมั่นค้นคว้าและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 
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3.1.3 ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
 - ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน  
 - เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความ

มั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  
 - ได้พบกับปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงในการท างาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ได้อย่างถูกต้อง 
 - ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอัน

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  
 - ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างาน และมีโอกาสได้รับการเสนอ

งานก่อนที่ส าเร็จการศึกษา 
 

3.2 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ 
 อาจารย์ที ่ปร ึกษาสหกิจศึกษา เป ็นอาจารย์ประจ าคณะ/สาขาวิชา ของนักศึกษาที ่ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สหกิจ
ศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการ  นอกเหนือจากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแล้วยังต้องมี
หน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาภายในคณะ/สาขาวิชา ให้ค าแนะน า
ปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกๆ ด้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที ่สหกิจศึกษาของคณะ/
สาขาว ิชา  ในการจัดหางานส าหรับนักศึกษา ร ับรองคุณภาพงานที ่ได ้ร ับการเสนอจากสถาน
ประกอบการ ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายในคณะ/สาขาวิชา 
 
3.3 บทบำทและหน้ำที่ของคณำจำรย์นิเทศ 
 อาจารย์นิเทศ เป็นอาจารย์ประจ าคณะ/สาขาวิชา ของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ท าหน้าที่ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
ช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้าน
วิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง รับทราบและแลกเปลี ่ยน
ข้อคิดเห็นกับสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ
ก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน ประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
 
ขั้นตอนกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ ประกอบด้วย 
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 - ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตรจัด
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละรายและก าหนดแผนการ
นิเทศโดยคณะ/สาขาวิชา แจ้งผลดังกล่าวให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพื่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ านวนครั้งในการนิเทศให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย  
 - เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะหรือประจ าสาขาวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการ
เพ่ือนัดหมายการเข้าไปนิเทศงานของอาจารย์นิเทศและเตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศงาน  
 - อาจารย์นิเทศศึกษาข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และงานที่ปฏิบัติของ
นักศึกษา 
 - อาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ 
ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจารย์นิเทศต้องส่ง
แบบบันทึกการนิเทศงานและแบบประเมินผลให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หลังการ  
นิเทศงาน 
 
3.4 บทบำทของสถำนประกอบกำร 

สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความส าคัญที่จะพัฒนานักศึกษา โดยวิธีการของสหกิจศึกษา
โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับผิดชอบและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่ง
ในสถานประกอบการที่ร่วมมือกัน นั้นเพื่อให้สหกิจศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผล และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  และผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ 
(Job Supervisor) ซึ ่งจะเป็นผู ้ที ่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่งเสริมให ้การ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาประสบความส าเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

3.4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลหรือฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่ประสานงานการ

รับนักศึกษามาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ให้ค าแนะน าและอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับ 
สหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารของสถานประกอบการ บุคลากรและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการของ
นักศึกษาและท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ 

     3.4.1.1 ด้านระเบียบวินัย 
ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ

เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เช่นก าหนดเวลาเข้าออกการท างาน การลา การขาดงาน การแต่ง
กายและวันหยุด ฯลฯ 

 
 3.4.1.2 การปฐมนิเทศ 
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ให้ความรู ้เกี ่ยวกับสวัสดิการข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานวัฒนธรรมองค์กรของสถาน
ประกอบการนั้นๆ เรื่องที่พักอาศัยที่ปลอดภัยการเดินทางมาท างาน การเข้าออกงานระเบียบวินัยการ
รักษาความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการโครงสร้างการ
บริหารงานและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติ  

3.5 ผู้นิเทศงำนในสถำนประกอบกำร 
ผู ้นิเทศงานในสถานประกอบการหมายถึง  บุคลากรที่ส่วนราชการของรัฐหรือบุคคลหรือ

เจ้าหน้าที ่ ที ่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที ่ด ูแลรับผิดชอบ  และให้ค าปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู ้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน  ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานจึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา  ณ สถานประกอบการเป็นผู้ที่
ให้ค าแนะน าและเป็นที ่ปรึกษาของนักศึกษาทั ้งทางด้านปฏิบัติงาน  และการปรับตัวเข้ากับการ
ปฏิบัต ิงานดังนั ้นผู ้น ิเทศงานในสถานประกอบการจึงเป็นผู ้ที ่ม ีความส าคัญที ่ส ุด  ที ่จะท าให้การ
ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษาส าเร็จไปได้ด้วยดี  บทบาทของผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
จึงค่อนข้างกว้างมาก ที่ส าคัญมีดังนี้ 

 

 3.5.1 การก าหนดลักษณะงานและแผนปฏิบัติงาน 
 ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการต้องให้นักศึกษาได้
ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับต าแหน่งงาน และขอบข่ายหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ซึ่งควรมีลักษณะ
งานตรงตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ประเภทงานที่ต้องปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจ าที่ต้องการให้
น ักศ ึกษาช ่วยหร ือโครงการหร ืองานว ิจ ัยซึ ่ง  จะเน ้นการปฏิบ ัต ิงานที ่เป ็นประโยชน์แก่สถาน
ประกอบการให้มากที่สุด โดยมิใช่การเวียนไปฝึกงานหรือดูงานในแผนกต่างๆ โดยไม่มีภาระงานที่
จะต้องรับผิดชอบโดยตรง และก าหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดช่วงเวลาที่
นักศึกษาปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) เพื่อให้เห็นโดย
ชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องด าเนินการอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจจะมีการอบรมตามด้วยการทดลองฝึกหัด และด าเนินการจริงในที่สุดรวมทั้งก าหนดระยะเวลา
การเสนอรายงานและการประเมินผลตามที่ก าหนดด้วย 

 3.5.2 การจัดท ารายงานสหกิจศึกษา 
 รายวิชาสหกิจศึกษาก าหนดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารโดยก าหนดให้
จัดท ารายงานวิชาการ 1 ฉบับ เสนอต่อสถานประกอบการ รายงานฉบับนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาที่
สถานประกอบการจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ 
 

3.5.2.1 กรณีที่นักศึกษาได้รับมอบหมายงานเป็นโครงการ (Project)  
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หรืองานวิจัยนักศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงการหรืองานวิจ ัยตามเนื ้อ หาที ่ได้ร ับ
มอบหมาย 

3.5.2.2 กรณีที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ า 
ของสถานประกอบการเช่นงานในสายการผลิตงานบ ารุงรักษางานตรวจสอบคุณภาพรายงานของ
นักศึกษาอาจเป็นดังนี้ 

- รายงานวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน 

- รายงานหัวข้อพิเศษเป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจ 
- โครงงานหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์รวบรวมไว้เป็นเล่ม

เพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจไม่สัมพันธ์กับงานประจ าของนักศึกษา
ก็ได้ 

- รายงานการจัดท าสถิติหรือคู่มือ เช่น การรวบรวมสถิติการวิเคราะห์ผลหรือการ
แปลผลการรวบรวมคู่มือเป็นต้น 

  
  3.5.2.3 เมื่อผู ้นิเทศงานในสถานประกอบการก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องจัดท าตามรูปแบบที่ก าหนด โดยหารือกับผู ้น ิเทศงานในสถานประกอบการ แล้วจัดส่งให้
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา เพ่ือส่งมอบให้อาจารย์ประสานงานให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะ
จัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะเป็นรายงานที่มีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ 
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

3.5.3 กำรนิเทศงำน 
          ระหว ่างการปฏิบ ัต ิงานของนักศึกษาจะมีการ นัดหมายเวลาเพื ่อให ้อาจารย ์ที ่ปร ึกษา 
สหกิจศึกษามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการโดยจะต้องมีหัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หรือพนักงานที่ปรึกษาในระหว่างการนิเทศงานดังนี้ 

- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษาการด าเนินการของโครงการฯ หลักสูตร 
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
- ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 
3.5.4กำรประเมินผลนักศึกษำ 
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การประเมินผลรายงานผู ้นิเทศงานในสถานประกอบการ จะตรวจทานรายงานของนักศึกษาและ
ประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตาม
แบบที่สาขาวิชาก าหนด ภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจจะแจ้งผลการ
ประเมินให้นักศึกษาทราบ จากนั้นมอบผลการประเมินให้นักศึกษาน าส่งโครงการฯ ต่อไป หรือจัด
ส่งผลการประเมินโดยตรงให้กับทางคณะฯ เป็นผู ้ก าหนดวิธีการ เกณฑ์และสัดส่วนการประเมิน
รายงานและ/หรือประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ 
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บทที่ 4 
กระบวนกำรและขั้นตอนสหกิจศึกษำ 

4.1กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และนักศึกษามีคุณภาพพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน 
ดังนี้ 
 4.1.1 กำรสอบถำมควำมต้องกำรรับนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตจะด าเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการสหกิจศึกษาและส ารวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการ โดยใช้ข้อมูลสถานประกอบการจากท าเนียบสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชา และ
ข้อมูลสถานประกอบการใหม่ที่นักศึกษาประสานกับอาจารย์ประสานงาน และสถานประกอบการ
จัดส่งแบบเสนองานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop1) 

4.1.2 กำรส่งแบบค ำร้องขอเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ 

 นักศึกษาต้องส่งแบบค าร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop2) ให้เจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา เพื่อยืนยันความต้องการ เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อน 1 ภาค
การศึกษา 

4.1.3 กำรอบรมสัมมนำนักศึกษำสหกิจศึกษำก่อนออกปฏิบัติงำน 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตร่วมกับสาขาวิชาในคณะ จะ
จัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
สูงสุดในทุกๆ ด้านก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยมีตัวอย่างหัวข้อที่จะอบรม 
ดังนี้ 

กำรเตรียมควำมพร้อมทำงทักษะอำชีพ 
1. การเลือกงานและสถานประกอบการ 
2. การเขียนประวัติส่วนตัว 
3. การเขียนใบสมัคร 
4. การเตรียมตัวสัมภาษณ์ 
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
6. การน าเสนอโครงการ/ผลงาน 
7. อาชีวอนามัยความปลอดภัยในโรงงาน และ 5ส 
8. การบริหารคุณภาพ (ISO) 
9. วัฒนธรรมองค์กร 
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10. ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
11. ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม 
12. ทักษะคอมพิวเตอร์ 
13. ทักษะภาษาต่างประเทศ 
14. ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
15. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ทักษะการวางแผน  
16. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

กำรเตรียมควำมพร้อมทำงวิชำกำร 
โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะจัดโครงการปฐมนิเทศและ

อบรมให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา อาจใช้วิธีการบรรยายพิเศษโดยการ
ให้ความรู้ทางวิชาการ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. สหกิจศึกษา คืออะไร 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ความส าคัญ 
4. ประโยชน์ 
5. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาที่ขาดการอบรมจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ไปปฏิบัติงาน และต้องออกจากการเป็น

นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาโดยปริยาย นอกจากหัวข้อการอบรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาจะ
ได้พบอาจารย์ประสานงานประจ าสาขาวิชา และกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จซึ่งจะ
มีการแนะน าการปฏิบัติงานในสถานประกอบการชี้แจงข้อข้องใจต่างๆ แก่นักศึกษา ในวันดังกล่าวจึง
จะถือว่านักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัยและ
บุคลิกภาพ หากมีนักศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะไปปฏิบัติงาน อาจารย์ประสานงาน
ประจ าสาขาวิชาจะแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อระงับการปฏิบัติงานทันที เช่น กรณีนักศึกษาไว้ผม
ยาวหรือผิดวินัยระหว่างภาคการศึกษา            

4.1.4 กำรเลือกสมัครงำน 

โดยมีลักษณะการเลือกสมัครงาน ดังนี้ 
 1. นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการได้ตามรายชื ่อสถานประกอบการ ซึ ่งได้ติด

ประกาศให้นักศึกษาทราบ ณ สาขาวิชาของนักศึกษา  

2. นักศึกษาสามารถประสานงานกับสถานประกอบการด้วยตนเอง โดยน ารายชื่อสถาน

ประกอบการ พร้อมเอกสารการตอบรับจากสถานประกอบการ ส่งกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบประจ า

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 
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  3. การเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการ ท าได้โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรือ

อาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์

งานเป็นระยะๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้ทางหน่ วยงานที่

รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตทราบ 

 4. การจับเข้าคู่ (Matching) ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต แผนกจัดหางานและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ร่วมกับอาจารย์ประสานงาน จะน าผลการคัดเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการและล าดับความ

ต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน (Matching) โดยจะพยายามจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้ง

สองฝ่ายมากที่สุด และน าเสนอขอความเห็นจากอาจารย์ประสานงานประจ าสาขาวิชา จึงจะประกาศ

ผลการคัดเลือกให้นักศึกทราบ  

ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่

รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตโดยด่วน เพ่ือจัดหางานในสถานประกอบการให้

ใหม่โดยเร็วที่สุด ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกแล้วถือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน 

จะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด 

 4.1.5 กำรรับสมัครนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตจะจัดให้มีการรับสมัครเข้า

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. นักศึกษายื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop3) 
 2. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาส่งใบสมัครให้สถานประกอบการ  
 3. สถานประกอบการส่งแบบตอบรับนักศึกษา (RMUTI-Coop4) 
 4. ผู้ปกครองนักศึกษาส่งแบบอนุญาตให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 (RMUTI-Coop5)  
 ขั้นตอนข้างต้นนี้ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง และรวบรวม
เอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป 

4.1.6 กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำรำยวิชำสหกิจศึกษำ 
นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเปิดภาค

การศึกษา (ดูก าหนดการในแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษานั้นๆ) ในแต่ละสาขาวิชา
ที่นักศึกษาสังกัดอยู ่ พร้อมช าระค่าลงทะเบียน การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาถือว่าเป็นการ
ลงทะเบียนล่าช้าเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ 
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 4.1.7 กำรเตรียมตัวและกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร  
 นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการก่อนวันที่ก าหนดในหนังสือส่งตัว และต้องเข้า
รายงานตัวต่อสถานประกอบการในวันที่ก าหนดในหนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหกิจ
ศึกษาประจ าสาขาวิชา จะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้องการเข้า
ปฏิบัติงานก่อนก าหนดหรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างเดินทางท าให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ตาม
ก าหนดเวลา โปรดติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด และขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พัก  
 นักศึกษามีสถานภาพเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
การลาของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด การลากิจต้องแจ้งล่วงหน้าและควรลาเมื่อมีเหตุสมควร
เ ท ่า นั ้น  
และควรชดเชยเวลาท างานด้วย ส่วนการลาป่วยนักศึกษาควรโทรศัพท์ติดต่อแจ้งให้ผู ้นิเทศงานใน
สถานประกอบการทราบและนักศึกษาควรไปถึงที่ท างานก่อนเวลาท างานเล็กน้อย ทั้งนี้ การลาหยุด
งานบ่อยๆ และการไปท างานสายจะมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

4.2 กระบวนกำรระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

เมื ่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีผู ้นิเทศงานในสถาน

ประกอบการคอยให้การดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้

ความเคารพผู้นิเทศงานในสถานประกอบการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างการปฏิบัติงาน  

4.2.1 กำรส่งตัวนักศึกษำเข้ำไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

 เมื ่อนักศึกษาจะออกปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที ่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาจะต้องจัดเตรียม

หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาถือไปยังสถานประกอบการในวัน

แรกที่เริ่มปฏิบัติงาน 

 4.2.2 กำรจัดส่งเอกสำรของนักศึกษำ 

 สัปดาห์ที่ 1 ของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน 

(RMUTI-Coop6)  

 สัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop7)  

 สัปดาห์ที่ 3 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop8) 

เพื่อให้อาจารย์ประสานงาน ได้ตรวจสอบและให้ค าแนะน า ทั้งนี้นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้

ทันทีโดยอาจารย์ประสานงานอาจจะให้ค าแนะน าเพิ่มเติมระหว่างการไปนิเทศงานก็ได้ ในกรณีที่ผู้

นิเทศงานในสถานประกอบการไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาโดย

การสอบถามข้อมูลด้วยวาจาแล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลที่ได้รับด้วยตนเอง จากนั้นน าไปให้ผู้นิเทศงานใน
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สถานประกอบการตรวจและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถจัดส่ง

เอกสารได้ตามก าหนด จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที ่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาทราบ ทางโทรศัพท์/

โทรสาร/E-MAIL ฯลฯ ทันที 

 ในระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องจัดท าแบบบันทึกความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 

(RMUTI-Coop9) และน าส่งพร้อมรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4.2.3 กำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ 

 เจ้าหน้าที ่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาจัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศประจ า

สาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาร่วมเดินทางไปนิเทศอย่างน้อย 

1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 1. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาจัดท าโครงการนิเทศสหกิจศึกษาร่วมกับอาจารย์

ประสานงาน และคณาจารย์นิเทศ เพื่อก าหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา และ

ขออนุมัติโครงการนิเทศต่ออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านคณบดีประจ าคณะ  

 2. คณาจารย์นิเทศประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเดินทาง

ไปนิเทศงานนักศึกษา  

3. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาต้องส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศ (RMUTI-Coop10) 

ให้สถานประกอบการก่อนคณาจารย์นิเทศไปนิเทศอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให้สถานประกอบการได้มี

เวลาเตรียมตัวรับการนิเทศ  

4. คณาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดนัดหมาย หลังจากคณาจารย์นิ เทศได้

นิเทศงานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้คณาจารย์นิเทศจัดท าแบบบันทึกการนิเทศงาน ( RMUTI-

Coop1) ทุกครั้ง ส่งกลับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 

4.3 กระบวนกำรหลังกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

4.3.1 สถำนประกอบกำรส่งแบบประเมิน 

ก าหนดให้สถานประกอบการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้น

การปฏิบัติงาน กลับมาเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา ดังนี้  

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (RMUTI-Coop12)  
- แบบประเมินรายงานนักศึกษา (RMUTI-Coop13) 
- แบบประ เ ม ิน ค ว ามพ ึงพอ ใ จขอ งสถานประกอบกา รต ่อ ก า ร ร ับน ัก ศ ึกษ า  

 (RMUTI-Coop14) 
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- หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ( RMUTI-
Coop15)  

  
4.3.2 นักศึกษำเข้ำพบอำจำรย์ประสำนงำน 

 อาจารย์ประสานงานจะสอบถามนักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมกับนักศึกษาส่ง
แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (RMUTI-Coop16) แก่อาจารย์ประสานงาน 
 4.3.3 จัดโครงกำรปัจฉิมนิเทศและสัมมนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตจะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ หลังจากที่นักศึกษา  
สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ  
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4.4 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

*  หมายเหตุ * 
สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ขัน้ตอนสหกิจศึกษา 

รบัสมคัรนักศกึษา 
RMUTI-Coop3 

สถานประกอบการเสนองาน 
RMUTI-Coop1 

สถานประกอบการตอบรบั 
RMUTI-Coop4 

ส่งใบสมคัรให้สถานประกอบการ 

ประกาศผลการคดัเลือก 

ลงทะเบียน 

อบรมเตรียมความพร้อม 
ก่อนการปฏิบติังาน 30 ชัว่โมง  

ปฐมนิเทศ 

แบบอนุญาตให้นักศกึษาไป
ปฏบิตัิงาน / RMUTI-Coop5 

นักศึกษาออกไปปฏิบติั 
สหกิจศึกษา 

แจ้งรายละเอียดที่สถานที่ปฏบิตัิงาน
RMUTI-Coop6 

แจ้งแผนปฏบิตัิงาน 
RMUTI-Coop7 

แจ้งโครงร่างรายงานการปฏบิตัิงาน
RMUTI-Coop8 

แจ้งยนืยนัส่งรายงานการปฏบิตัิงาน  
RMUTI-Coop 16 

บนัทกึความก้าวหน้าการปฏบิตัิงาน 
RMUTI-Coop9 

นิเทศงานครัง้ท่ี 1 (สปัดาห์ท่ี 2-3) 

นิเทศงานครัง้ท่ี 2 (สปัดาห์ท่ี 13-14)  

แจ้งยนืยนัการนิเทศงาน 
RMUTI-Coop10 

บนัทกึการนิเทศ 
RMUTI-Coop11 

สถานประกอบการ 
ส่งแบบประเมิน 

หนังสอืยนิยอมให้เผยแพร่รายงาน 
RMUTI-Coop15 

ประเมนิความพงึพอใจ 
RMUTI-Coop14 

ประเมนิรายงานนักศกึษา 
RMUTI-Coop13 

ประเมนิผลนักศกึษา 
RMUTI-Coop12 

แจ้งยนืยนัการนิเทศงาน 
RMUTI-Coop10 

บนัทกึการนิเทศ 
RMUTI-Coop11 

นักศึกษาส่งรายงาน 
การปฏิบติังาน 

นักศึกษาพบอาจารย์ประสาน 
งานสหกิจศึกษา 

อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
สมัภาษณ์ 

ปัจฉิมนิเทศ 

หนังสอืส่งตวันักศกึษา 
เขา้ปฏบิตัิงาน 

นักศึกษาจดัท าเอกสาร 
ระหว่างปฏิบติัสหกิจศึกษา 

จดัสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กิจกรรมระหว่างปฏิบติังาน กิจกรรมหลงัปฏิบติังาน กิจกรรมก่อนปฏิบติังาน 

สอบสอบความต้องการรบั 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

นักศึกษาส่งค าร้อง ขอเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา 

ค าร้องขอเขา้ร่วมโครงการสหกจิ
ศกึษา / RMUTI-Coop2 
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4.5  กระบวนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ  

ขัน้ตอน 
ศูนย์สหกิจ
ศึกษา 

คณะ สาขาวิชา 
สถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา 

 
นักศึกษาสมัครเข้าร่วมแผนการเรียน 
สหกิจศึกษา 
 

 

    

 
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. 
 
 

     

 
สอบถามความต้องการรับนักศึกษา 
สหกิจศึกษา 
 

     

 
เ ส น อ ง า น แ ล ะ ส ว ัส ด ิก า ร 
[RMUTI-Coop1] 
 

     

 
ประกาศต าแหน่งงาน 
 

     

 

ส่งแบบค าร้อง [RMUTI-Coop2] 
และใบรับสมัครนักศึกษา 
[RMUTI-Coop3] 
 

     

 
รวบรวมค าร้องและใบสมัคร 
 

     

 

พิจารณาคุณสมบัติ 
 

     

 
สร ุปราย ชื ่อน ักศ ึกษาที ่ม ีค ุณสมบ ัติ
ครบถ้วนตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 

     

 
 

     

N 

Y 

 

A 

 1 
 
 

2 
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4.5  กระบวนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (ต่อ) 

ขั้นตอน 
ศูนย์สหกิจ

ศึกษำ 
คณะ สำขำวิชำ 

สถำน
ประกอบกำร 

นักศึกษำ 

 
 
ส่งแบบสอบถามและแบบตอบรับ 

 
 

 

  
 

 

 
พ ิจ า ร ณ า ร ับ น ัก ศ ึก ษ า  [RMUTI-
Coop4] 
 

     

 
แจ้งผลการรับนักศึกษา 
 
 

     

 
รวบรวมรายชื ่อนักศึกษาที ่ผ ่านการ
พิจารณาจากสถานประกอบการ 
 

     

 
ประกาศรายช่ือ 
 

     

 
ผู ้ปกครองส ่ง แบบอน ุม ัต ิ [RMUTI-
Coop5] 
 

     

 
ลงทะเบียน 
 

     

ปฐมนิเทศ      

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

     

นิเทศงานในสถานประกอบการ      B 

 2 
 1 

N 

Y 

 4 
 3 
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4.5  กระบวนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
ศูนย์สหกิจ
ศึกษา 

คณะ สาขาวิชา 
สถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา 

รวบรวมเอกสารแบบประเมิน  
[RMUTI-Coop2 ถึง RMUTI-
Coop12] เมื่อครบก าหนดเวลา 

     

ประเมินผล 
 

     

ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็น 
 

     

สรุปรายช่ือนักศึกษาที่ผ่าน 
วิชาสหกิจศึกษา 
 

     

สรุปผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 4  3 

A 
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บทที่ 5 
กำรประเมินผลรำยวิชำสหกิจศึกษำ และแนวปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำ 

การประเมินผลจะเป็นระดับ S (Satisfactory - ผ่าน) และ U (Unsatisfactory - ไม่ผ่าน) 
โดยมีกระบวนการในการประเมินผลดังนี้ 

5.1 การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

น ักศ ึกษาต ้อง เข ้า ร ่วมก ิจกรรมที ่เ กี ่ย วก ับสหก ิจอย ่า งครบถ ้วนตามขั ้นตอน ได ้แก ่  
การอบรมก่อนปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการหรือไม่ นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิในการไปสหกิจศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น ซึ่งสหกิจศึกษาของแต่ละคณะจะประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา ก่อนก าหนดวันเดินทาง 

5.2 กำรประเมินผลจำกแบบประเมิน 

5.2.1 จากสถานประกอบการ 
นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  
5.2.2 จากมหาวิทยาลัย 

 นักศึกษาต้องได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์ประสานงาน  

5.3 หลักเกณฑ์ในกำรประเมิน 

ตำรำงที่ 1 หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
ล ำดับที่ หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม ร้อยละ 

1. กิจกรรมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop6-9 15 
2. ผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ RMUTI-Coop11 15 
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 
RMUTI-Coop12 50 

4. คะแนนจากแบบประเมินผลรายงานและการน าเสนอ
ผลงานปฏิบัติงาน 

RMUTI-Coop13 20 

รวม 100 

แต่ละกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ถือว่านักศึกษาผ่านการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
ได้รับผลการประเมินในระดับ S กรณีที่นักศึกษาได้รับผลการประเมินในระดับ U ต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่ตามระเบียบวัดผลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจจะมีผลท าให้ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด 



40   
 

5.4 แนวปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำ 

5.4.1 การขอเลื่อนการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อนการ
ไปปฏิบัติงาน ให้ยื่นค าร้องขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดฯ ก่อนวันประกาศผล
การปฏิบัติงานในภาคการศึกษานั้น 

5.4.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคน จะลาออกหรือ
เลื่อนการออกปฏิบัติงานไม่ได้ 

5.4.3 นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานแล้วจะลาออก หรือเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด 
ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 

5.4.4 การเข้าออกงานของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตาม
ช่วงเวลาที่สถานประกอบการก าหนด โดยเวลาการเข้าออกงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

5.4.5 การแต่งกาย ในระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดอื่นที่
สถานประกอบการก าหนด  
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บทที่ 6 
กำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

 การเขียนรายงานเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ สรุป และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานวิชาการ ทักษะการเขียน
รายงานเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของนักเทคโนโลยีที่จะขาดไม่ได้ 
 ในกรณีที่มีนักศึกษาหลายคนปฏิบัติงานในสถานประกอบการเดียวกัน นักศึกษาอาจจะเขียน
รายงานคนละเรื่อง หรือร่วมกันเขียนเรื่องเดียวกันก็ได้ เป็นลักษณะรายงานกลุ่ม ลักษณะของรายงาน
จะเป็นการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะการเรียบเรียง สรุปข้อมูล หรือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ก็ได้ 

6.1 รูปแบบกำรเขียนรำยงำนสหกิจศึกษำ 

เป็นส่วนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน เพ่ือง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 

6.1.1 ส่วนน า 
- ปกนอก 
- ใบรองปก 
- ปกใน 
- หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(RMUTI-Coop15) 
- กิตติกรรมประกาศ 
- บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- สารบัญ 
- สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
- สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี) 

6.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย  
- บทน า 
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย/วิธีการ
ด าเนินงาน 
- งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย/ผลการด าเนินงาน 
- สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/สรุป และวิจารณ์ผล  
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6.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
- เอกสารอ้างอิง 
- ภาคผนวก (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตามในส่วนของเนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพ่ือให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
ของนักศึกษามีรูปแบบ ในการเขียนรายงานทางวิชาการที่ดีนั้น ควรระลึกเสมอว่าเป็นการเขียนให้ผู้อื่น
อ่าน ดังนั้นจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของเนื้อหา หากผู้อ่านเกิดข้อ
สงสัยหรือมีค าถามเกิดขึ้นหลังการอ่าน แต่ไม่สามารถหาค าตอบได้จากรายงานนั้น แสดงว่ารายงานนั้น
ยังมีข้อบกพร่อง ขาดความชัดเจน หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาไป ในที่นี้จึงจะอธิบายถึงรายละเอียด
ของแต่ละหัวข้อส าคัญดังกล่าวข้างต้น  

6.2 เนื้อหำของรำยงำนสหกิจศึกษำ 

6.2.1 ส่วนน ำ เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม ท าให้รายงานวิชาการสมบูรณ์ และน่าอ่านมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญต่อไปนี้ 

- ปกนอก เป็นส่วนที่ผู้อ่านจะได้เห็นก่อนส่วนอื่นหากปกรายงานมีการออกแบบและ
ใช้สีของปกได้อย่างสวยงาม ก็จะส่งเสริมให้รายงานนั้นมีคุณค่าน่าอ่านมากขึ้น โดยทั่วไปรายละเอียดที่
ลงไว้ในปกนอกจะเรียงล าดับจากบนลงล่าง ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนรายงาน  ชื่อสถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนรายงาน และวันเดือนปีที่พิมพ์รายงาน (ดูตัวอย่างปก
นอก) 

- ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่า คั่นระหว่างปกนอกและปกใน  
- ปกใน มีข้อความรายละเอียดเหมือนปกนอก (ดูตัวอย่างปกใน ) 
- หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (RMUTI-

Coop15) เป็นเอกสารยินยอมให้เผยแพร่ หรือไม่ให้เผยแพร่รายงานจากสถานประกอบการโดยผู้
นิเทศงานในสถานประกอบการ หรือผู้บริหารสถานประกอบการ  

- กิตติกรรมประกาศ ใช้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือผู้เขียน ในด้าน
การให้ค าแนะน าการให้ข้อมูล หรือมีส่วนสนับสนุนด้านแรงงาน และก าลังใจ ซึ ่งท าให้การเขียน
รายงานส าเร ็จลงได้ด ้วยดี โดยเขียนเป็นข้อความสั ้นๆ ไม่ยืดเยื ้อ มีความยาวประมาณ 1/2-1 
หน้ากระดาษ พร้อมทั้งลงชื่อผู้เขียนไว้ตอนท้ายด้วย (ดูตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ)  

- บทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เป็นการเขียนย่อความเนื้อเรื่องให้สั้น กะทัดรัด 
ชัดเจนและได้ใจความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานวิธีด าเนินงานหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน  เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยการเขียนให้มีความยาวประมาณ 500 ค า (200 ค าใน
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ภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุค าส าคัญ/Keyword 3-5 ค าและมักเขียนขึ้นหลังจากเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- สารบัญ ใช้แสดงเลขหน้าของหัวข้อต่างๆ ที่ปรากฏในรายงาน เพื่อช่วยให้ผู ้อ่าน
สามารถค้นหาหัวข้อที่ต้องการอ่านหรือหัวข้อที่สนใจได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และยังช่วยให้ผู้อ่านทราบ
ถึงเค้าโครงเรื่องในรายงานทั้งหมดได้อีกด้วย กรณีที่มีสารบัญมากกว่า 1 หน้า ในหน้าต่อไปให้ใช้ค าว่า 
“สารบัญ (ต่อ)” 

- สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แสดงเลขหน้าตามล าดับของตารางต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
เนื้อเรื่องของรายงาน กรณีที่มีสารบัญตารางมากกว่า 1 หน้า ในหน้าต่อไปให้ใช้ค าว่า “สารบัญตาราง 
(ต่อ)” และหากมีตารางประกอบอยู่ในภาคผนวกของรายงานให้พิมพ์ตารางผนวกต่อท้ายในสารบัญ
ตาราง 

- สารบัญภาพ อยู่ถัดจากสารบัญตาราง เป็นส่วนที่แสดงเลขหน้าตามล าดับของภาพ
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของรายงาน กรณีที่มีสารบัญภาพมากกว่า 1 หน้า ในหน้าต่อไปให้ใช้ค า
ว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” และหากมีภาพประกอบยู่ในภาคผนวกของรายงานให้พิมพ์ภาพผนวกต่อท้าย
ในสารบัญภาพ 

6.2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด ประกอบด้วย บทน า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน
วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน สรุปผล วิจารณ์ผล และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน 
ดังนั้น ก่อนลงมือเขียนในส่วนนี้ จึงควรค้นคว้ารวบรวมรายละเอียดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จะเขียนรายงาน และวิเคราะห์ให้ทราบถึงที่มาของปัญหา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ให้ต้องด าเนินงานวิจั ย 
จากนั้นวางวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ตามล าดับความส าคัญ และจึงก าหนดรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยด้วยการเขียนเชื่อมโยง และให้มีความสอดคล้อง
กันไปตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

บทที่ 1 บทน ำ 
เพื่อให้การเขียนรายงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์ ได้ก าหนดให้รายงานควรมี

องค์ประกอบของบทที่ 1 ใช้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้ 
- บทน า ให้น ักศึกษาเขียนรายละเอียดเกี ่ยวกับสถานประกอบการ และงานที่

นักศึกษาปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ ลักษณะการประกอบการ (สถาน
ประกอบการผลิตสินค้าอะไรหรือให้บริการด้านใด) การจัดองค์กรและการบริหารงาน ต าแหน่ง และ
ลักษณะงานในความรับผ ิดชอบของนักศึกษา และนักศึกษาปฏิบัต ิงานในแผนกใดของสถาน
ประกอบการ ผู ้นิเทศงานในสถานประกอบการคือใคร ต าแหน่งอะไร แผนกใดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลที ่จะน ามาเขียนลงในรายงานทั้ งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารสถานประกอบการ หรือผู้นิเทศงานในสถานประกอบการเสียก่อน เพราะข้อมูล
บางอย่างเป็นความลับของทางบริษัท ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
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- วัตถุประสงค์ เมื ่อนักศึกษาได้ศึกษาลักษณะการประกอบการโดยละเอียด และ
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้นักศึกษาพิจารณาว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้ พัฒนาตนเองใน
เรื่องใดบ้าง ให้ก าหนดออกมาเป็นวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา กล่าวคือ เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานในสัปดาห์สุดท้ายแล้ว นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์นั้น และมีทักษะในเรื่องนั้น กา ร
ก าหนดจุดประสงค์ควรมีความชัดเจนและแต่ละจุดประสงค์จะต้องสามารถประเมินได้ การก าหนด
จุดประสงค์ที่ดีควรแบ่งเป็นข้อๆ และมีจ านวนไม่มากเกินไป 

- ขอบเขตของงาน งานที ่น ักศ ึกษาได้ร ับมอบหมายนั ้น อาจมีแนวทางในการ
ด าเนินการได้หลายวิธี โดยที่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องเลือกวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงลง
ไปได้ในการด าเนินโครงงานนั้นเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงงานมีขอบเขตจ ากัด 
เหมาะสมกับระยะเวลา และจ านวนผู้ศึกษา จึงจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตงานไว้  

- ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นการก าหนดแนวทางการท างานโดยในที่นี้ จะเป็นการ
กล่าวถึงการด าเนินงานอย่างกว้างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการท างานทั้งโครงการ 
และยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปสู่ส่วนต่างๆ ของการเขียนรายงานบทต่อๆ ไป  

- ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการคาดคะเนการท างานต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วนักศึกษา
ได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้จะรวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเอง และต่อ
หน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม 

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นส่วนที ่ใช้น าเสนอข้อมูลที ่ได้จากการค้นคว้าผลงานต่างๆ ที ่เกี ่ ยวข้องกับโครงการที่

นักศึกษารับผิดชอบ เพื่อเป็นการศึกษาหาข้อมูลและความรู้เบื้องต้นก่อนการท างาน อีกทั้งเป็นการปู
พ้ืนฐานในด้านทฤษฎี และหลักการต่างๆ ที่จะต้องน ามาประยุกต์ในการด าเนินงาน  

บทที่ 3 วิธีกำรด ำเนินงำน หรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
เป็นรายละเอียดของงานที่นักศึกษาปฏิบัติให้อธิบาย แสดงกระบวนการ และวิธีการให้พอ

เข้าใจถึงงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ยกตัวอย่าง กรณีนักศึกษาปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
หรือสายการผลิต นักศึกษาอธิบายอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และงานที่นักศึกษาต้องท า
พร้อม Flowchart แสดงกระบวนการผลิตว่า ในกระบวนการผลิตประกอบด้วยเครื่องมืออะไรบ้าง 
อธิบายหน้าที ่ลักษณะและหลักการของแต่ละเครื ่องมือที ่ใช้ ทั ้งนี ้จะท ารายละเอียดเฉพาะที่สถาน
ประกอบการเปิดเผยแก่ภายนอก โดยไม่พยายามจะท าให้ความลับของบริษัทรั่วไหล และไม่วิจารณ์
ข้อบกพร่องหรือปัญหาใดๆ โดยเด็ดขาดในการเขียนรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องปรึกษาผู ้น ิเทศงานในสถานประกอบการโดยตลอด เนื ่องจากบาง
รายละเอียดของงานอาจเป็นความลับของสถานประกอบการซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้  
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บทที่ 4 ผลกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือน าเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลงานหรือเสนอแนวทาง

ปรับปรุงการท างานของนักศึกษารับผิดชอบให้ดีขึ้น โดยที่การกระท าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในบทที่ 3 

บทที่ 5 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
ให้นักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานว่างานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู ้นิเ ทศ

งานในสถานประกอบการตั้งใจไว้หรือไม่ พร้อมทั้งบอกข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ให้สรุปว่านักศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในบทที่ 1 หรือไม่ เพราะอะไร เพียงใด 

6.2.3 ส่วนประกอบตอนท้ำย ประกอบด้วย 
- เอกสารอ้างอิง หมายถึง รายการเอกสารที่น ามากล่าวไว้ในเนื้อเรื่องของรายงาน 

เช่น รายชื่อหนังสือ วารสาร และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ เพื่อท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ มีความต่อเนื่อง
ของเนื้อหา หรือเพ่ือใช้อธิบายสนับสนุนให้เนื้อหาของรายงานดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  

เอกสารอ้างอิงเป็นส่วนที่เขียนแยกไว้หลังจากจบส่วนของเนื้อเรื่องแล้ว เพื่อให้ผู้อ่าน
หรือผู้ที่สนใจทราบว่าจะสามารถค้นหาเอกสารที่น ามากล่าวไว้ในรายงานได้จากที่ใด ในกรณีที่ผู้อ่านมี
ข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารนั้น ทั้งนี้ รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของ
แต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดหรือระเบียบของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่ง 

การเขียนเอกสารอ้างอิง จะเรียงล าดับชื่อผู้แต่งตามตัวอักษรตั้งแต่ ก -ฮ แล้วตามด้วย 
A-Z หากชื ่อผู ้แต่งเป็นภาษาไทยให้พิมพ์ชื ่อก่อน และตามด้วยนามสกุลเสมอ ส่วนชื ่อผู ้แต่งที ่เป็น
ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์นามสกุลก่อน แล้วตามด้วยชื่อ กรณีมีผู้แต่งหลายคน ชื่อผู้แต่งคนต่อไปให้พิมพ์
ขึ้นต้นด้วยชื่อแล้วตามด้วยนามสกุล ตามล าดับ 

กรณีที่เอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ในบรรทัดถัดไปให้เว้นเข้ามาจาก
บรรทัดแรก 1 แท็บ ส่วนการพิมพ์ชื ่อหนังสือภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นทุกค า ยกเว้นค า
น าหน้านาม สันธาน และบุพบท เช่น aanin of เป็นต้น ที่ใช้เชื่อมอยู่ภายในประโยคให้พิมพ์ด้วยอักษร
ตัวเล็ก แต่หากใช้ a หรือ an น าหน้าประโยคให้พิมพ์ขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 ภาคผนวก เป็นส่วนเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน 
รายงานแต่ไม่ได้ใช้ในการอ้างอิงโดยตรง เป็นส่วนเสริมให้ผู ้อ่านเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ ้น เช่น 
วิธีการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตารางการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติข้อมูล หรือประวัติผู้เขียน เป็นต้น  
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6.3 รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม 
 การอา้งอิงในวิทยานิพนธเ์ป็นการแจง้แหล่งที่มาของขอ้ความแนวคิดหรือขอ้มูลเพื่อเป็นการใหเ้กียรติ  

แก่เจา้ของขอ้ความแนวคิดหรือขอ้มูลนัน้รวมท ัง้เป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่้านที่ประสงคจ์ะทราบรายละเอียดอื่นๆ  

จากแหล่งที่มาการอา้งอิงจะปรากฏอยู่ใน 2 แห่งรบักนั คือแห่งแรกจะปรากฏในตวัเรื่องวิทยานิพนธ์ แห่งที่สอง

จะ 

ปรากฏอยู่ในรายการเอกสารและสิ่งอา้งอิงทา้ยเล่ม 
 
กำรอ้ำงอิงในเนื้อควำมวิทยำนิพนธ์ 
1. กำรอ้ำงอิงเอกสำรทั้งเอกสำรโดยรวม 

การอ้างอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวมเป็นการสรุปแนวคิดจากเอกสารทั้งเล่มหรือทั้งเรื ่อง
ดังต่อไปนี้ 
1.1. กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว 

ให้ระบุทั้งชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บโดยเอกสารภาษาไทยให้ระบุชื่อและนามสกุล  
ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุลดังตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ: \ หมายถึงการเว้นวรรค 1 ระยะพิมพ์ 
\\ หมายถึงการเว้นวรรค 2 ระยะพิมพ์ 

 
1.2 กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 2 คน 

ให้ระบุชื่อผู้แต่งตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ทั้ง 2 คนทุกครั้งที่มีการอ้างอิงโดยให้มีค าและ 
หรือ and อยู่ระหว่างนามผู้แต่งทั้ง 2 คนนั้นดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
เอกสำรภำษำไทย: ข้อความ . . . \ (ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล, \ ปี) 
เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ: ข้อความ . . . \ (นามสกุลผู้แต่ง, \ ปี) 

รูปแบบ 
เอกสำรภำษำไทย : ข้อความ . . . \ (ชื ่อผู ้แต่ง \\ นามสกุล [คนที ่1] \ และ \ ชื ่อผู ้แต่ง \\ 
นามสกุล 
[คนที่2], \ ปี) 
เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ : ข้อความ . . . \ (นามสกุลผู้แต่งคนที่ 1 \ and \ นามสกุลผู้แต่ง
คนที่ 2, \ 
ปี) 
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1.3 กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 3 คน 
ให้ระบุชื่อผู้แต่งทุกคนในการกล่าวอ้างอิงครั้งแรกส่วนการอ้างอิงในครั้งต่อไปให้ระบุชื่อผู้แต่ง

คน 
แรกแล้วต่อด้วย “และคณะ” ส าหรับเอกสารภาษาไทยส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศให้ระบุชื่อผู้แต่ง
คนแรกแล้วต่อด้วยค าว่าและคณะในภาษานั้นๆเช่นet al. ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 กำรอ้ำงอิงเอกสำรหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน 

ใหัระบุชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วต่อด้วย “และคณะ” ส าหรับเอกสารภาษาไทยส่วนเอกสาร 
ภาษาต่างประเทศให้ต่อด้วยค าว่าและคณะในภาษานั้นๆเช่นet al. ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
เอกสำรภำษำไทย: ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่1], \ ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่2], \ และ \ 
ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่3], \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งแรก) 
นามผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และคณะ \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งต่อไป) 
เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ : นามสกุลผู ้แต่ง [คนที ่1], \ นามสกุลผู ้แต่ง [คนที ่2], \ and \ 
นามสกุล 
ผู้แต่ง [คนที่3], \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งแรก) 
นามสกุลผู้แต่ง [คนที่1] \ et al. \ (ปี) \ ข้อความ . . . (การอ้างอิงครั้งต่อไป)2, \(ปี) 
 

รูปแบบ 
เอกสำรภำษำไทย: ชื่อผู้แต่ง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และคณะ \ (ปี) \ ข้อความ . . . 
เอกสำรภำษำต่ำงประเทศ: นามสกุลผู้แต่ง [คนที่1] \ et al. \ (ปี) \ ข้อความ . . . 
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2. กำรเรียงบรรณำนุกรม 
          บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู ้ท า
รายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏ
ชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่  
 

ล าดับ ประเภทบรรณานุกรม 
1. ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย 
2. ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
3. ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 
4. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ 
5. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร 
6. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร 
7. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 
8. ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ 
9. 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(ถ้ามี). / / (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 ่อผู ้เข ียน.  / / (ป ีที ่พ ิมพ์) .  / / ชื ่อเรื ่อง .  / / ระดับว ิทยานิพนธ ์, / ชื ่อสาขา / คณะ 

 /ชื่อมหาวิทยาลัย.  
ตัวอย่ำง  

แบบ ก 
ภัคพร  กอบพ่ึงตน.  (2540).  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล  
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ,  สาขาวิชา 
การบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

4. บรรณำนุกรมบทควำมจำกหนังสือ   
แบบ ข   
ชื่อผู้เขีน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถ้ามี). / 

/  
ชื่อหนังสือ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.  

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 
วิทยาคม  ยาพิศาล.  (2547 ,กรกฏาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์
ว ิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบ  
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 
ชื่อผู ้เขียนบทความ. / /(ปี, / วัน / เดือน). / /ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื ่องในคอลัมน์./ / ชื ่อ

หนังสือ  
/ /พิมพ์, / หน้า / เลขหน้า  

ตัวอย่ำง  
แบบ ก 
นิติภ ูม ิ  เนาวรัตน์.   (2546 , 5 มิถ ุนายน). เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู ่ร ่วมกัน :  
อียู. ไทยรัฐ, หน้า 2.   

8. บรรณำนุกรมโสตทัศนวัสดุ  
แบบ ก 
ชื่อผู้จัดท า,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่จัดท า). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].  
/ /ชื่อเมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการจัดท า.  

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).  จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.  
[ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการ  
พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล  
วิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที่ 3, 2547.  
9.2 ฐานข้อมูลออนไลน์  
แบบ ก 
ผู ้แต่ง. / / (ปีที ่พ ิมพ์ / ผลิต ,/ วัน / เดือน). / / ชื ่อเรื ่อง. / / [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.   
[ออนไลน ์] .  6 (6)  เข ้าถ ึง ได ้จาก :  http : / / www.kalathai.com/think/view_hot.? 

article_id = 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547). 
 
แหล่งข้อมูล 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/102814 
http://www.unc.ac.th/lib/weblib/reference.html  
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6.4  กำรจัดหน้ำกระดำษ 

 การจัดเว้นขอบกระดาษมีความส าคัญต่อความสมดุลของหน้ากระดาษ เมื่อน าไปเข้าเล่ม 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 ก าหนดให้ใช้ขนาด 16 ตัวอักษร ThSarabun 
  - จัดพิมพ์บนกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม พิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ 
  - จัดรูปแบบการพิมพ์ชิดทั้งระยะขอบซ้ายและขวา 
  - การจัดเลขหน้า มุนขวาบน ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว ล้านขวา 1 นิ้ว  
  ก าหนดให้ใช้ขนาด 16 ตัวอักษร ThSarabun 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

จ านวน 8 ตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 1 ปกนอก 
ตัวอย่างที่ 2 ปกใน 
ตัวอย่างที่ 3 กิตติกรรมประกาศ 
ตัวอย่างที่ 4 บทคัดย่อภาษาไทย 
ตัวอย่างที่ 5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
ตัวอย่างที่ 6 สารบัญ 
ตัวอย่างที่ 7 สารบัญตาราง 
ตัวอย่างที่ 8 สารบัญภาพ 
ตัวอย่างที่ 9 ส่วนเนื้อหา 
ตัวอย่างที่ 10 เอกสารอ้างอิง 
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รำยงำนปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

 
 
 

เรื่อง 
ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำไทย 

ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำอังกฤษ 
 
 
 

โดย 
ชื่อ – สกุล.................................................รหัสนักศึกษำ.......................... 

 
 

ปฏิบัติงำน ณ 
ชื่อสถำนประกอบกำร..................................................................  

สถำนที่ตั้งสถำนประกอบกำร................................................................ ............ 
 
 
 
 

รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำสหกิจศึกษำ 
สำขำวิชำ................................. คณะ..................................................  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต.................................... 
ปีกำรศึกษำ...................... 

 
 
 

ตวัอย่างท่ี 1 ปกนอก 

( 20 ตวัอกัษรหนา) 

( 18 ตวัอกัษรหนา) 

( 18 ตวัอกัษรหนา) 

( 16 ตวัอกัษรหนา) 

( 16 ตวัอกัษรหนา) 

ปก: ปกเคลือบมนั สี
ฟ้า 

 

1น้ิว 

1.77
น้ิว 

2.54 ซม. 

4.5 ซม. 

ตัวอักษร: Th Sarabun สี
ด ำ 
 



55 
 

 

 
รำยงำนปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

 
 
 

เรื่อง 
ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำไทย 

ชื่องำน (หัวข้องำน) ภำษำอังกฤษ 
 
 
 

โดย 
ชื่อ – สกุล.................................................รหัสนักศึกษำ.......................... 

 
 

ปฏิบัติงำน ณ 
ชื่อสถำนประกอบกำร..................................................................  

สถำนที่ตั้งสถำนประกอบกำร............................................................................  
 
 
 
 

รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำสหกิจศึกษำ 
สำขำวิชำ................................. คณะ.................................................. 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต.................................... 
ปีกำรศึกษำ...................... 

 
 

ตวัอย่างท่ี 2 ปกใน 

( 20 ตวัอกัษรหนา) 

( 18 ตวัอกัษรหนา) 

( 18 ตวัอกัษรหนา) 

( 16 ตวัอกัษรหนา) 

( 16 ตวัอกัษรหนา) 

ปก: ปกเคลือบมนั สี
ฟ้า 

 

1น้ิว 

1.77
น้ิว 

2.54 ซม. 

4.5 ซม. 

ตัวอักษร: Th Sarabun สี
ด ำ 
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กิตติกรรมประกำศ 
 
 การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ................................. ตั้งแต่
วันที่...........เดือน..............พ.ศ................. ถึงวันที่...........เดือน..............พ.ศ................ ส่งผลให้
ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย ส าหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้  
 

1. ....................................................................(ผู้จัดการฝ่าย) 
2. ....................................................................(ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ) 
3. ....................................................................(อาจารย์ประสานงาน)(ถ้ามี) 
4. ....................................................................(อาจารย์นิเทศ) 
5. ระบุคนอ่ืนๆ ที่ได้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ในการจัดท ารายงาน 

 
นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้ค าแนะน าใน

การจัดท ารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ค าแนะน า และวิธี
ของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์  
 
 

ลงชื่อ 
   (...............................................................)  

นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
            วันที่.........เดือน.................พ.ศ...........  

 
 
 
 
 

ตวัอย่างท่ี 3 กิตติกรรมประกาศ 

( 18 ตวัอกัษรหนา) 
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ชื่อ (ชื่อเรื่องภาษาไทย) :………………………………………………….. 
ชื่อ-สกุล:………………………………………………………………………… 
ผู้นิเทศในสถานประกอบการ:………………………………………….. 
อาจารย์นิเทศ :……………………………………………………………….. 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาผลกระทบของกระบวนการตัด ต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 0.45 

เปอร์เซ็นต์คาร์บอน ก าหนดขอบเขตคือ การศึกษาและทดลองหาข้อเปรียบเทียบผลการตัดเหล็กกล้า

คาร์บอนปานกลางขนาด 1010 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร โดยกรรมวิธีการตัดด้วยแก็ส พลาสมา
และเลเซอร์ ด้านคุณสมบัติเชิงกลในด้านความแข็ง ความเรียบของผิวรอยตัด และด้านโครงสร้างโลหะ
วิทยา ซึ่งแบ่งสภาพการตัดตามทิศทางการรีดและขวางทิศทางการรีด  
 ผลการเปรียบเทียบการตัดด้วยพลาสมามีค่าความเรียบมากที ่ส ุดคือ 0.5 ไมโครเมตร 
รองลงมาคือขบวนการตัดด้วยแก็ส มีค่าความเรียบ 1.0 ไมโครเมตร และขบวนการตัดด้วยเลเซอร์ ค่า
ความเรียบผิว 1.3 ไมโครเมตร ผลการเปรียบเทียบค่าความแข็ง ขบวนการตัดด้วยพลาสมามีค่าความ
แข ็งมากที ่ส ุดค ือ ตามทิศทางการร ีด  685.2 HV ขวางท ิศทางการร ีด  620.6 HV รองลงมาค ือ 
ขบวนการตัดด้วยแก็ส ตามทิศทางการรีด 310.5 HV ขวางทิศทางการรีด 311.9 HV ขบวนการตัด
ด้วยเลเซอร์ตามทิศทางการรีด 234.6 HV และขวางทิศทางการรีด 282.2 HV ผลการตรวจสอบ
โครงสร้างทางโลหะวิทยา ชิ ้นงานที ่ต ัดด้วยขบวนการตัดด้วยแก็สได้โครงส ร้าง แบบเบนไนท์ 
ขบวนการตัดด้วยพลาสมาได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ และขบวนการตัดด้วยเลเซอร์ได้โครงสร้างเพิรล์
ไลท์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างท่ี 4 บทคดัย่อ
ภาษาไทย 

( 18 ตวัอกัษรหนา) 

( 16 ตวัอกัษรหนา) 
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Title:………………………………………………….. 
Author:………………………………………………………………………… 
Job Supervisor:………………………………………….. 
RMUTI Coop Advisor:……………………………………………………………….. 
 

Abstract 
 

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.  

ตวัอย่างท่ี 4 บทคดัย่อ
ภาษาองักฤษ 

( 18 ตวัอกัษรหนา) 

( 16 ตวัอกัษรหนา) 
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สำรบัญ 
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จดหมำยน ำส่ง ก 
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บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
     5.1 สรุปผลของโครงการ 21 
     5.2 ข้อเสนอแนะ 23 
เอกสำรอ้ำงอิง 24 
ภำคผนวก 25 
     ก 
     ข 
     ค 
     ง 

 

 

ตวัอย่างท่ี 6สารบญั 
( 18 ตวัอกัษรหนา) 
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สำรบัญตำรำง 
            
ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.1 ตารางเวลาที่ใช้ในการเย็บ Font Seat Back Model 01 12 
ตารางที่ 4.2 เวลาที่ใช้เย็บ Font Seat Cushion Model 01 13 
ตารางที่ 5.1 สรุปผลแต่ละ Model 22 
ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบแต่ละ Model กับแบบปัจจุบัน 22 
ตารางที่ 1ก แสดงเวลาท างาน Font Seat Back 29 
ตารางที่ 2ก แสดงเวลาท างาน Font Seat Cushion 32 
ตารางที่ 1ข แสดงการก าหนดเวลาการท างานเท่ากับ 66 วินาที 48 
ตารางที่ 2ข แสดงการก าหนดเวลาการท างานเท่ากับ 45 วินาที 50 

 

ตวัอย่างท่ี 7 สารบญัตาราง 
( 18 ตวัอกัษรหนา) 
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สำรบัญภำพ 
            
ภาพที่ หน้า 
ภาพที่ 3.1 แสดงสายการผลิตแบบปัจจุบัน 9 
ภาพที่ 3.2 แสดงเวลาของจักรแต่ละตัว 10 
ภาพที่ 4.1 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 01 12 
ภาพที่ 4.2 แสดงการวางเครื่องจักร FSB Model 02 13 
ภาพที่ 4.3 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 02 14 
ภาพที่ 4.4 แสดงการวางเครื่องจักร FSB Model 03 15 
ภาพที่ 4.5 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 03 17 
ภาพที่ 4.6 แสดงการวางเครื่องจักร FSB Model 04 17 
ภาพที่ 4.7 แสดงการวางเครื่องจักร FSC Model 04 20 
ภาพผนวกที่ 1ก แสดงผังโรงงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกคอมโพเน้นท์ จ ากัด  27 
ภาพผนวกที่ 2ก แสดงแบบของ Font Seat Back 28 
ภาพผนวกที่ 1ข แสดง Part 1 34 
ภาพผนวกที่ 2ข แสดง Part 2 34 
ภาพผนวกที่ 3ข แสดง Part 3 35 
ภาพผนวกที่ 4ข แสดง Network Analysis Front Seat Cushion Model 02 50 

 
  

ตวัอย่างท่ี 8 สารบญัภาพ 
( 18 ตวัอกัษรหนา) 



62   
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 // ที่มา (16 ตวัอกัษร หนา) 
 1.1.1 
1.2 // วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 
ตวัอย่างการอ้างองิภาพ 
  
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 สายการผลติแบบปจัจุบนั (16 ตวัอกัษร หนา) 
 ที่มา :     (16 ตวัอกัษร หนา) 
 
ตวัอย่างการอ้างองิตาราง 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการเยบ็  (16 ตวัอกัษร หนา) 
ที่มา :     (16 ตวัอกัษร หนา) 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัอย่างท่ี 9ส่วนเน้ือเร่ือง 
( 18 ตวัอกัษรหนา) 

(ตาราง) 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล. 2537.กำรศึกษำงำน. ส านักพิมพ์ประกอบเมไต. 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.  
 
 
 
 

ตวัอย่างท่ี 10เอกสารอ้างอิง 
( 18 ตวัอกัษรหนา) 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มส าหรับติดต่อประสานงานกับ 

หน่วยสหกิจศึกษา ประจ าคณะ..........................................  
ส าหรับกิจกรรมก่อนปฏิบัติงาน 

จ านวน 5 แบบฟอร์ม 

 

RMUTI-Coop1แบบเสนองำนสหกิจศึกษำ 
(สถานประกอบการ) 

RMUTI-Coop2แบบค ำร้องขอเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ 
(นักศึกษา) 

RMUTI-Coop3 ใบสมัครงำนสหกิจศึกษำ 
(นักศึกษา) 

RMUTI-Coop4 แบบตอบรับนักศึกษำ 
(สถานประกอบการ) 

RMUTI-Coop5 แบบอนุญำตให้นักศึกษำไปปฏิบัติงำน 
(ผู้ปกครองนักศึกษา) 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มส าหรับติดต่อประสานงานกับ  

หน่วยสหกิจศึกษา ประจ าคณะ..........................................  
ส าหรับกิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน 

จ านวน 6 แบบฟอร์ม 

 
 
RMUTI-Coop6แบบแจ้งรำยละเอียดสถำนที่ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
  (นักศึกษา) 
RMUTI-Coop7แบบแจ้งแผนกำรปฏิบัติงำน 
  (นักศึกษา) 
RMUTI-Coop8แบบแจ้งโครงร่ำงรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
  (นักศึกษา) 
RMUTI-Coop9แบบบันทึกควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำน 
  (นักศึกษา) 
RMUTI-Coop10 แบบแจ้งยืนยันกำรนิเทศงำน 
  (เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา) 
RMUTI-Coop11 แบบบันทึกกำรนิเทศงำน 
  (คณาจารย์นิเทศ) 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มส าหรับติดต่อประสานงานกับ  

หน่วยสหกิจศึกษา ประจ าคณะ..........................................  
ส าหรับกิจกรรมหลังปฏิบัติงาน 

จ านวน 5 แบบฟอร์ม 

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



 

93 
 



 

94   
 



 

95 
 



 

96   
 

 
 



 

97 
 



 

98   
 

 
 



 

99 
 

 
 



 

100   
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ภำคผนวก จ 
ตัวอย่างสัมฤทธิบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
หนังสือส ำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ 

.....ชื่อ – สกุล (นักศึกษำ)..... 

ได้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนหลักสูตร “สหกิจศึกษำ” (Co-operative Education) 
ระหว่ำงวันที่..................................วันที่..................................  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีค่ำหน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต โดยปฏิบัติงำน ณ  
.....ชื่อสถำนประกอบกำร..... 

ให้ไว้ ณ วันที่.................................. 
 

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

อธิการบดี / รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  คณบดีคณะ......................................  



 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างหนังสือ 

 
ตัวอย่ำงที่ 1 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เสนองำน 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต) 
ตัวอย่ำงที่ 2 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์รับนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำน 
                (เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา) 
ตัวอย่ำงที่ 3 หนังสือขอส่งตัวนักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
                (เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา) 
ตัวอย่ำงที่ 4 หนังสือขอขอบคุณที่ให้ควำมอนุเครำะห์รับนักศึกษำ 
                เข้ำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต) 
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 วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........        

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เสนองาน 
เรียน ………… (สถานประกอบการ)………… 
สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบเสนองานสหกิจศึกษา    จ านวน......แผ่น 
  รายช่ือสาขาวิชาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1/..............    จ านวน.......แผ่น 
รายช่ือสาขาวิชาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/..............    จ านวน.......แผ่น 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาใช้ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา..........จะแบ่งช่วงการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาออกเป็น 
2 ช่วง ดังนี้ 

1) ภาคการศึกษาที่ 1/……….. (เดือนสิงหาคม............ ถึงเดือนธันวาคม.............) 
2) ภาคการศึกษาที่ 2/……….. (เดือนมกราคม............ ถึงเดือนพฤษภาคม..........) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หน่วยงานที่รับผิดชอบประจ าศูนย์กลางมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 
ขอความอนุเคราะห์ ส ารวจความต้องการจากสถานประกอบการ โดยการเสนองานให้กับนักศึกษาที ่จะออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต าแหน่งต่างๆ ที่ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
และสถานประกอบการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

            ขอแสดงความนับถือ 
         (..........................................) 
             ผู้อ านวยการส านัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 
 
ที่  ศธ .............../............... 

 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 

ตวัอย่างท่ี 1 

ฝ่าย.......................................... 
ส านัก/กองส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
โทรศพัท์........................ 
โทรสาร......................... 
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วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........  

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เรียน ………… (สถานประกอบการ)………… 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ใบแสดงผลการเรียน   จ านวน......แผ่น 

๒. ใบสมัครงานสหกิจศึกษา   จ านวน......แผ่น 
๓.  แบบตอบรับนักศึกษา   จ านวน......แผ่น 

ด้วยคณะ.......................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก าหนดให้
นักศึกษาชั้นปีที่...... มีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา .......ระหว่างวันที่.............ถึงวันที่
.............เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเตรียมตัวออกไปปฏิบัติงานหลังจากส าเร็จ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเห็นว่า......(สถานประกอบการ).....มีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญ
ในงานด้าน………………ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา จึงขอความ
อนุเคราะห์รับนักศึกษา สาขาวิชา…………...เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน……..คน รายละเอียดผลการเรียนและ
ใบสมัครงานสหกิจศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ได้แก่ 

๑. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....  
๒. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๓. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๔. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๕. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    

ทั้งนี้ โปรดตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในวันที่....................... 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก.......................................  

(สถานประกอบการ)..........ด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

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

 
 
ที่  ศธ .............../............... 

 

 
 
คณะ....................................................  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 

ตวัอย่างท่ี 2 

ฝ่าย.......................................... 
ส านัก/กองส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
โทรศพัท์........................ 
โทรสาร......................... 
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วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........  

เร่ือง ขอส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติงาน 
เรียน ………… (สถานประกอบการ)………… 
อ้ำงถึง แบบตอบรับนักศึกษา ลงวันที่………………………………….. 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบประเมินแบบประเมินผลนักศึกษา   จ านวน......แผ่น 

๒. แบบประเมินรายงานนักศึกษา    จ านวน......แผ่น 
๓.แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
     ต่อการรับนักศึกษา     จ านวน......แผ่น 
๔. หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติสหกิจศึกษา  จ านวน......แผ่น 

ตามเอกสารที่อ้างถึง..........(สถานประกอบการ)...........ได้ตอบรับนักศึ กษาสาขาวิชา………………คณะ
.............................เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่ ........................จ านวน.. ......คน นั้น คณะ
ขอส่งนักศึกษามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานดังรายช่ือต่อไปนี้ 

๑. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....  
๒. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๓. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๔. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๕. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา)..... 

ทั้งนี้ เมื ่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบตามก าหนดแล้ว ขอได้โปรดแจ้งผลการประเมินให้คณะทราบ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ และ ๓ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ด้วยดี มา ณ โอกาสนี้  
  

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

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

 
 
ที่  ศธ .............../............... 

 

 
 
คณะ....................................................  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 

ฝ่าย.................................................. 
ส านัก/กองส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
โทรศพัท์........................ 
โทรสาร......................... 
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วันที่..........เดือน..............พ.ศ.........  

เร่ือง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
เรียน ………… (สถานประกอบการ)………… 

ตามที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง……………………………… 
 (สถานประกอบการ)…………ให้นักศึกษาสาขาวิชา…………………จ านวน…….คน  ได้แก่ 

๑. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....  
๒. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๓. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๔. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา).....    
๕. .....(ช่ือ-สกุลนักศึกษา)..... 

เข ้าปฏ ิบ ัต ิงานสหกิจศ ึกษาก ับ…………(สถานประกอบการ)…………ของท่าน ตั ้งแต ่ว ันที ่…………ถ ึง
วันที่…………นั้น ในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างานของนักศึกษาต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ในโอกาสต่อไป  

               ขอแสดงความนับถือ 
 
         (..........................................)  
             ผู้อ านวยการส านัก/กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
ที่  ศธ .............../............... 

 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 

ฝ่าย.......................................... 
ส านัก/กองส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
โทรศพัท์........................ 
โทรสาร......................... 
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต กฤตาคม      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญหมื่นไวย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร ยิ้มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     นายชยารัฐ   จุลสุคนธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ส่งตรัส  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     นางสาววรรณรีย์  วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     นางสาวขนิษฐา  ชาวนาป่า ผู้อ านวยการกองคลัง 
     นางสาวจิณณพัต  โรจนวงศ์  รองผู้อ านวยการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     นายบรรณชา   ขันเขียว  ประธาน 
     นางอาทิตยา   รุ้งพิมาย  กรรมการ 
     นางสาวพกุลวลัย  พุทธมงคล กรรมการ 
     นางลดาวัลย์   พือสันเทียะ กรรมการ 
     นางสาวปาริชาติ  มณีรัตน์  กรรมการ 
     นางวาสนา   น้อยหมื่นไวย กรรมการ 
     นายศตวรรษ   ศรีชาติ  กรรมการและเลขานุการ 
  
จัดท ำโดย 
  งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ขอขอบคุณ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น  
  ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

คณะผู้จัดท ำคู่มือ 
 


