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สหกิจศึกษา 
 
1.  ความหมายของสหกจิศึกษา 

การจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์การท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” (Learning by Doing) รูปแบบการจัดการศึกษา
ตามแนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียนกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ์ (Experiential Education)  
โปรแกรมท างานและศึกษา (Work – Study Program) การศึกษาที่ยึดการท างานเป็นฐาน (Work – 
based Education) และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยชื่อที่ใช้แพร่หลายที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน 
คือ “สหกิจศึกษา (Cooperative Education)” และบูรณาการท างานกับการเรียนรู้ (Work Integrated 
Learning: WIL) 
 เมื่อมีการน ารูปแบบสหกิจศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของสาหลักสูตรระดับปริญญาปรีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ.2536 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง จึงได้บัญญัติ
ค าว่า “สหกิจศึกษา” โดยถอดจากค าว่า “Cooperative Education” ซึ่งหมายถึงระบบการศึกษาที่จัด
ให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ เป็นระบบ
การศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning: WIL) 
 
2.  วัตถุประสงค์ของสหกิจศกึษา 

1) เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะในวิชาชีพตามสภาพเป็นจริงของสถาน
ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิตได้เชื่อมโยงสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ และเกิด
การ บูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้
ใหม ่ 

3) เพ่ือให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ  อีกทั้งใช้
ประโยชน์จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
5) เพ่ือเสริมสร้างทักษะ เตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาของการท างาน

ในวิชาชีพ และศักยภาพในการท างานจริงให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
6) เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยกับ  

สถานประกอบการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
7) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้งานท า และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกบุคลากรต้องการ

ตามความเหมาะสมของต าแหน่งงาน 
8) เพ่ือลดต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
9) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาตนเองของนักศึกษา จากการได้ฝึกใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างมี

เหตุผล มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 
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3.  ความส าคัญของสหกจิศึกษา 
 สหกิจศึกษาทวีความส าคัญมากข้ึน มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้สหกิจศึกษาเป็น
แนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การ
เสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนส าคัญของการ
เตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ เข้าสู่ระบบการท างานทันทีที่จบการศึกษา ท าให้บัณฑิตสหกิจศึกษา 
“รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” 
 
4.  ประโยชน์ของสหกิจศึกษา 
 จากผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็น  
3 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านนักศึกษา ประกอบด้วย 

1) ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
2) เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากข้ึน 
3) มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
4) เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง 
5) ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา 
6) เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการท างานสูง 

 
 ด้านสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 

1) เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 
2) ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
3) ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
 

 ด้านสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 
1) มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 
2) พนักงานประจ ามีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มากข้ึน 
3) ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
4) มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 
5) เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 
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5.  มาตรฐานสหกิจศึกษา 
 มาตรฐานสหกิจศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่หากได้ด าเนินการ
ตามระบบและแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษามีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 
5.1  มาตรฐานการเรียนการสอน มีดังนี้ 

1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล 
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

2) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา 

3) สถานศึกษาต้องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

4) สถานศึกษาต้องก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ โดย
ต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใดได้ในช่วงปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

5) สถานศึกษาต้องจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาขาวิชาชีพและเน้น
ประสบการณ์การท างาน 

6) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสใหสถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 
7) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ 
8) สถานศึกษาต้องท าความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทนและ

สวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
9) สถานศึกษาต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยใช้

เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
10) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 
11) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ 

และคณาจารย์สาขาวิชา 
12) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประเมินและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษานั้น ๆ  
 
5.2  มาตรฐานการนิเทศ มีดังนี ้

1) คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการ
นิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับรองจาก สกอ. 

2) สถานศึกษาต้องจัดระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ ทั้งนี้ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3) คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
4) สถานศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศนักศึกษา ณ 

สถานประกอบการ 
5) คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา ฯลฯ ไม่

น้อยกว่า 7 วัน ก่อนก าหนดการนิเทศ 
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6) คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
7) สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย

หนึ่งสครั้ง โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
8) ในการนิเทศงานต้องจัดให้การประชุม (พบปะ - หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์นิเทศ 

นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศและประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 
9) คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อการนิเทศงานหนึ่งครั้ง 
10) คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแก่

นักศึกษาตามความจ าเป็นของสาขาวิชา 
 

5.3  มาตรฐานนักศึกษา มีดังนี ้
 คุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

1) นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ให้

อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
3) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
4) นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือ ประจ าสัปดาห์ 
5) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 

ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
6) นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อนเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศแนะน าให้เรียบร้อย 
7) นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
คุณภาพรายงานทางวิชาการ 
8) รายงานสหกิจศึกษาต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการท่ัวไป 
การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
9) นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่างคณาจารย์

นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

5.4  มาตรฐานการวัดและประเมินผล มีดังนี้ 
 กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

1) นักศึกษาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) นักศึกษาผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น การสอบ การท ารายงาน 
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่ต ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
4) การอบรมมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 
กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์การท างานและ

ตรงกับสาขาวิชา 
1) จ านวนงานพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา 
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการไม่ต่ ากว่าดี 
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กระบวนการคัดเลือกและการจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
1) นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
2) สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา 
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่อกว่าดี 
4) ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่อกว่าดี 
5) เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ 
กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
1) ความรู้ ความสามารถทางวิชการ และการประยุกต์ใช้ 
2) การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 
3) ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
4) การสื่อสาร และการน าเสนอผลงาน 
5) ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการท างานด้วยตนเอง 
6) ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
7) ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงาน 
8) มีการติดตามการนิเทศงาน 

 
6.  หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศกึษา 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2) สถานประกอบการ 
3) นักศึกษาสหกิจศึกษา 
4) อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
5) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

 
7.  ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

1) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของบริษัท 
2) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบงานที่แน่นอนอย่างมีคุณภาพ        
3) เช่น ต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 
4) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) 
5) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ภาคการศึกษา (ประมาณ ๑๖ สัปดาห์) 
6) นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร 
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8.  บทบาทและหน้าที่ของนักศกึษาสหกิจศึกษา 
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ามารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8.๑  คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

1) เป็นนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ และต้องสอบผ่านรายวิชาที่เป็นรายวิชา
พ้ืนฐานตามที่สาขาวิชาก าหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร  

2) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
หรือตามท่ีคณะ/วิทยาลัยก าหนด 

3) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย และไม่เป็น
โรคที่สังคมรังเกียจ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

4) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเข้ารับการอมรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
8.๒  บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา   

(๑) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องลงทะเบียนสหกิจศึกษา ตามระเบียบสถานศึกษาก าหนด 
(๒) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องติดตามข่าวสารสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(๓) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อหัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้ที่ทางสถาน

ประกอบการมอบหมายภายในวันและเวลาที่ก าหนด ณ สถานประกอบการ พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตร
ประจ าตัวนักศึกษา และคู่มือส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ต่อหัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้ที่ทางสถาน
ประกอบการมอบหมาย 

(๔) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพ่ือทราบนโยบาย ระเบียบหรือข้อบังคับ และ
ค าแนะน าในการท างานจากสถานประกอบการ 

(๕) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็ม  
ความสามารถ ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
(๖) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มแจ้งที่พัก ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ให้กับมหาวิทยาลัยและส่ง

แบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ในขณะที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยผ่าน
ทางออนไลน์หรือแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย รับทราบ 

(๗) หากนักศึกษาสหกิจศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาหรืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โดยทันที 
8.๓  ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากสหกิจศึกษา 

(๑) ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน 

(๒) ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง   
(๓) ได้เสริมทักษะด้านการน าเสนอ การสื่อสารข้อมูล การมีมนุษย์สัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การ

พัฒนาตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
(๔) ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ จากสถานประกอบการ 
(๕) มีความพร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
(๖) มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าท างานก่อนส าเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์

การท างานมาก่อน 
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(๗) นักศึกษาสหกิจมีคุณภาพและมีศักยภาพในการท างาน 
(๘) เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill) 

 
9.  บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัยต่อสหกจิศึกษา 
9.๑ บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อสหกิจศึกษา  

(๑) มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/วิทยาลัย เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดหาต าแหน่ง
งาน ก าหนดหัวข้อโครงงาน และจัดหา สถานประกอบการ  

(๒) คณะ/วิทยาลัย ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 
(๓) คณะ/วิทยาลัย ต้องจัดระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ 

สนับสนุนให้อาจารย์นิเทศผ่านการอบรมการนิเทศ โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
(๔) มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/วิทยาลัย ต้องนัดหมายสถานประกอบการ วันและเวลา ที่แน่นอน

เพ่ือให้อาจารย์นิเทศเข้าไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ ณ สถานประกอบการ  
(๕) มหาวิทยาลัย ควรจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
9.๒ ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยได้อะไรจากสหกิจศึกษา 

(๑) มีความสัมพันธ์อันดีและเกิดเป็นความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
(๒) ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(๓) ได้ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงาน 
(๔) เพ่ิมโอกาสงานด้านวิจัย โครงงาน และการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
(๕) ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงในสถานประกอบการ เพ่ือน ามาประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนา

การศึกษาต่อไป  
 
10. บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 
10.๑ คุณสมบัติสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่ได้ตกลงท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding : MOU ) โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา “สหกิจศึกษา” ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ สถานประกอบการ 

 
10.๒ การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ 

(๑) ก าหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๒) ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา 
(๓) ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(๔) แนะน าหรือจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีบ้านพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ไกล

จากสถานประกอบการ 
(๕) พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทนในอัตราที่สมควร และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  
(๖) พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ค าแนะน าในด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

เรียนรู้งานให้เต็มศักยภาพที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 
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10.๓ บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 
 สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความส าคัญท่ีจะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษาให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จะเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดจากสถานประกอบการ 

(๑) ก าหนดต าแหน่งงาน รายละเอียดของลักษณะงาน ก าหนดหัวข้อโครงงานที่ต้องการให้นักศึกษา
สหกิจปฏิบัติต่อโครงการสหกิจศึกษา ก่อนล่วงหน้า ๑ ภาคการศึกษา 

(๒) ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษา
ทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการท างาน ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ โครงสร้างการบริหารงานของสถานประกอบการ 

(๓) จัดให้มีผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งเรียกว่า พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผล 

(๔) ก าหนดค่าตอบแทนตามสมควร ตามนโยบายของแต่ละสถานประกอบการ  
 

พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคคลหรือเจ้าหน้าที่สถานประกอบการมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ดังนั้น พนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาส าเร็จไปด้วยดีโดยมีหน้าที่ ดังนี้  

๑. ก าหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) 
ก าหนดต าแหน่งงานและขอบข่ายหน้าที่งานนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติและแจ้งให้นักศึกษารับทราบ งานที่
ได้รับมอบหมายจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีการก าหนดแผนงานการ
ปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 

๒. การให้ค าปรึกษา ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการท างานและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่มี
ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจ 

๓. แนะน าการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาฯ ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงาน ๑ ฉบับ เสนอต่อ
สถานประกอบการ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อาจมีลักษณะ
ดังนี้ 

๓.๑ โครงการหรืองานวิจัยฉบับนี้ หากนักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นโครงการ (Project) หรือ
งานวิจัย (Research) นักศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงการหรืองานวิจัย ดังกล่าว 

๓.๒ ในกรณีที่ได้รับมอบหมายเป็นงานประจ า (Routine) เช่น งานในสายการผลิตงานระบบ
คุณภาพ งานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ นักศึกษาสหกิจศึกษาเขียนรายงานดังนี้ 

 - รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วน 
 -  รายงานหัวข้อ พิ เศษ (Special Assignment หรือ Project)  เป็นหัวข้อที่ ส ถาน

ประกอบการสนใจในลักษณะโครงงานหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ รวบรวมไว้เป็น
เล่มเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กันกับงานประจ าของนักศึกษาก็ได้ 
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 เมื่อพนักงานที่ปรึกษาก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาต้องจัดท า Report Outline 
(ตามแบบที่ก าหนด) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา แล้วจัดส่งให้ส านักสหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย เพ่ือส่ง
มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา ให้ความเห็นชอบ จึงจะจัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป 
ลักษณะรายงานจะมีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานให้เรียบร้อย และ
ส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินผล อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

๔. การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา (Co-op Advisor) เพ่ือขอนัดหมายเข้ามานิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการโดยจะมี
หัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้ 
 - ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากการด าเนินการโครงการฯ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 - ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
 - แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 - หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 
 - การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
 - ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
 - ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเจอเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
 - พนักงานที่ปรึกษาต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาและประเมินผลเนื้อหาและ

การเขียน  รายงานภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ก่อน
กลับมหาวิทยาลัย 

 - แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ้งให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ 
จากนั้นมอบผลการประเมินให้นักศึกษาน าส่งหรือจัดส่งให้กับอาจารย์นิเทศทราบโดยตรงต่อไป 
 
10.4 ประโยชน์สถานประกอบการได้รับจากสหกิจศึกษา 

(๑) เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
(๒) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานประกอบการในด้านการส่งเสริมการศึกษา 
(๓) ลดการจ้างพนักงานประจ า เพราะมีนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้ามาท างานเสริมตลอดปีการศึกษา

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการมีความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
(๔) มีโอกาสของการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรือลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้กับสถานประกอบการ 
(๕)  มีช่องทางการคัดเลือกพนักงานประจ าที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดเวลา

และต้นทุนในการรับสมัครและสอนงานพนักงานประจ ามีเวลามากข้ึนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความ
ยากและส าคัญมากกว่า 
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11. บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
“อาจารย์นิเทศ” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีให้ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาสห

กิจศึกษาและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 
11.1  คุณสมบัติอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

(๑) อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการ
นิเทศงานสหกิจศึกษาโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 

(๒) อาจารย์นิเทศต้องเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัดอยู่ 
 

11.2  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
(๑) อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ และมี

เอกสารประกอบการนิเทศ   
(๒) อาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการน าเสนอโครงงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 
(๓) อาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงต่อครั้ง และใช้เวลาเพียงพอตาม

ความจ าเป็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
(๔) อาจารย์นิเทศควรติดตามความก้าวหน้าและตรวจรูปแบบการน าเสนอโครงงาน ประเมินผล

โครงงานและให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส าหรับโครงงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๕) สัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษาอาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานประกอบการ ประเมินผลโครงงานพร้อมให้ค าแนะน า 
ข้อคิดเห็น จุดเด่น จุดด้อย และ เตรียมโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือก าหนด
คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจในครั้งถัดไป 

(๖) อาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการประเมินผลโครงงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ 
 
11.3  ประโยชน์อาจารย์นิเทศได้รับจากการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 

(๑) ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกขั้นตอน และระบบงานของหน่วยงาน 
(๒) ได้ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการในการพัฒนาการเรียนการสอน 
(๓) ทราบปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา และแก้ไขได้ทันท่วงที 
(๔) เกิดเครือข่ายในวิชาชีพเดียวกันต่อไป 
(๕) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
(๖) ทราบวัฒนธรรมของสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน 

 
12.  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศกึษา  
 อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-operative Education Advisor - CA) หมายถึง อาจารย์ที่
ได้รับแต่งตั้งจากคณะ/วิทยาลัยฯ ให้ท าหน้าที่ประสานงานกับสถานประกอบการจัดหาโครงการให้กับ
นักศึกษา ดูแลนักศึกษาให้ค าปรึกษาโครงงาน นิเทศ และประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  
 



๑๑ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ 

 

 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกจิศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
๑. ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดมีอบหมาย 
๒. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน ๒ คน 
๓. คณบด ี
๔. ตัวแทนคณาจารย์ที่อธิการบดีเห็นสมควรเป็นกรรมการ จ านวน ๑ คน 
๕. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการและจากการ
เสนอช่ือของคณบดีจ านวน ๑ คน อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน ๒ คน  

คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ ประกอบด้วย 

๑. คณบดเีป็นประธาน 

๒. หัวหน้าสาขา 
๓. หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา 
๔. ตัวแทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ 
๕. ตัวแทนจากสถานประกอบการจากการเสนอช่ือของคณบดจี านวนไม่เกิน ๒ คน 

๖. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน ๒ คน  



๑๒ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษาคณะ 

  
คณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
๑. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ  
๓. รองอธิการบดฝี่ายบริหาร  
๔. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ ประกอบด้วย 

๑. คณบดี เป็นประธาน 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. หัวหน้าสาขา 
๔. หัวหน้าหลักสตูรสาขาวิชา 
๕. รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 

 



๑๓ 
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กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

1.  กิจกรรมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา 
- ทางด้านวิชาการ อบรมให้ความรู้ เช่น ด้านภาษา ศัพท์เฉพาะทาง ความปลอดภัยในการท างาน 

พัฒนาด้าน 
- บุคลิกภาพ  
- ทางด้านสหกิจศึกษา  
- ทางด้าน Employability 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสห
กิจศึกษาพร้อมต าแหน่งงานและคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 

- สถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- ต าแหน่งงานที่เปิดรับและคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี 

3) นักศึกษาสหกิจศึกษายื่นใบสมัครในระบบออนไลน์ คณะฯ ที่เปิดสหกิจศึกษาพิจารณาคุณสมบัติ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่เปิดรับ (CO.S-๐๑),(CO.S-๐๒),(CO.S-๐๓) 

- พิจารณาความเหมาะสม เช่น ด้านความรู้ความสามารถให้ตรงกับต าแหน่งงานนั้น ๆ ที่เปิดรับ 
- พิจารณาด้านคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ระหว่างถูก

ลงโทษทางวินัย 
4) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาลงทะเบียนสหกิจศึกษา 

 - นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre – register) ก่อนสิ้นภาค
การศึกษาพร้อมช าระค่าลงทะเบียน 

5) คณะฯ จัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
- คณะฯ จัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ 
- คณะฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ด้านภาษา  
- ค าศัพท์เฉพาะทาง การป้องกันความปลอดภัยในการท างาน ความรู้ระบบควบคุมคุณภาพ  

ISO๙๐๐๐   
6) คณะฯ จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ แจ้งที่พัก ระยะเวลาสหกิจศึกษา 
  



15 

2.  กิจกรรมระหว่างปฏบิตัิงาน ๔ เดือน ( ๑๖ สัปดาห์ ) 
1) นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงานสหกิจฯ ณ สถานประกอบการ และส่งแบบฟอร์มแจ้งที่พัก

ให้กับมหาวิทยาลัยฯ (ทางระบบออนไลน์) ในสัปดาห์ที่ ๑  
2) ส่งแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ลักษณะงาน / ต าแหน่งงาน / พนักงานที่ปรึกษา / ส่ง

แบบฟอร์มการ ปฏิบัติงาน ทางระบบออนไลน์ ในสัปดาห์ที่ ๒ (CO.W-๐๒) 
3) ส่งแบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน หัวข้อรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน

สัปดาห์ที่ ๓ (CO.W-๐๓) 
4) นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในสัปดาห์ที่ 4-๕  

(CO.A-๐๓) 
5) นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๒  โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในสัปดาห์ที่ ๑๒-13 

(CO.A-๐๓) และน าแบบแจ้งแผนงาน ต าแหน่งงาน (CO.A-๐๔) ยื่นให้กับสถานประกอบการ ก าหนดงานใน
ครั้ง ต่อไป 

6) นักศึกษาน าเสนอผลงาน ณ สถานประกอบการโดยมีพนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายงานต่อฝ่ายวิชาการ (ส่งกลับคืนคณะ/วิทยาลัย) สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
3.  กิจกรรมหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1) นักศึกษากลับจากสหกิจศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา  
3) นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งรายงานสหกิจศึกษาและแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (CO.W-๐๔) 
4) มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม (สัมมนา) เพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงานฯ ระหว่างสถานประกอบการ

และมหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
5) มหาวิทยาลัยฯ แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการรับทราบ 
6) มหาวิทยาลัยฯ เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานสหกิจศึกษา 
7) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาส่งสรุปการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาและผลการด าเนินงาน 

สหกิจศึกษาให้งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (CO.W-๐๕) 
 


