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สาสน์จากอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 
 

      ปัจจุบันการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการอย่างเดียวไม่เพียงพอ นักศึกษา
จ าเป็นต้องมีทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบู รณ์ ทั้ งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่ตรงตาม 
ความต้องการของสังคมและองค์กรผู้ ใช้บัณฑิต โดยก าหนดนโยบายให้หลักสูตรในระดับ อุดมศึกษา 
มีการจัดแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาเป็นการศึกษา
ในรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะของบั ณฑิตโดยใช้ระบบการฝึกปฏิบัติ งานในสถานประกอบการ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ  จะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้  มีประสบการณ์จากการ 
ไปปฏิบัติงานในสภาพการท างานจริง และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
ต้องการมากที่สุด 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หวังว่าสหกิจศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งสถานประกอบการ
นักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตและท้องถิ่นสืบไป 

 

                        
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
  
 



สาสน์จากรองอธกิารบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 
 

      สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียนของ
นักศึกษาให้ห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบ  
เพ่ื อ ให้ ได้ ประสบการณ์ ตรง  โดยศูนย์ สหกิจศึ กษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์มี การด าเนิ นการ 
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการเรียนรู้ในสถานประกอบการ
กับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 

       ปีการศึกษา 2557 ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนย์สหกิจศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษาขึ้น โดยในคู่มือประกอบด้วย 
ความรู้พ้ืนฐานและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาน าไปเป็นแนวทาง 
ในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สุดท้ายขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือสหกิจศึกษาในครั้งนี้  และหวังว่าคู่มือฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาต่อไป 
 

                            
       (อาจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์) 

        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
  
 



สาสน์จากผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา 

  รัฐบาลก าหนดแนวยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีต้องบูรณาการการด า เนินงานตรวจสอบ 

ตามกรอบการสร้างฐานเศรษฐกิจท่ีมั่นคงและยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา

คุณภาพด้านการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความพร้อม  

ในเชิงการแข่งขัน และสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2568) ได้ระบุว่า การแก้ไขปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาท าได้ 

โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นความร่วมมือของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัย 

และสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ ให้มีการออกแบบระบบความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิต  

ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาไทย คือ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  

(Work Integrated Learning : WIL) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ

บัณฑิตไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ส าเร็จการศึกษาแล้วยังไม่สามารถท าได้ทันที ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา

ควรจัดการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว (ข้อมูลจากโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา

อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เริ่มด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีรายวิชาสหกิจศึกษา  

หลักสูตรแรกเมื่อปีการศึกษา 2552 ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

ให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาครบทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ด าเนินการ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและอาจารย์นิ เทศตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการออกข้อบังคับว่าด้วย การจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการจัดการ

ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงาน 

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2555 โดยเริ่มจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตร  

ได้เพิ่มจ านวนหลักสูตรและนักศึกษาเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ปัจจุบันปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษา 

ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 345 คน จ านวนหลักสูตร 27 หลักสูตร และจ านวนสถานประกอบการ 

130 แห่ง นักศึกษาสหกิจท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วได้งานท าตรงสาขาร้อยละ 100 ในระยะเวลา 5 ปี  

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา  
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นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตนอกจากการได้งานท า  

ตรงสาขาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ยังไ ด้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 2 รางวัล  

และรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย 33 รางวัล รวมรางวัล 35 รางวัล นับว่าเป็นการสร้างช่ือเสียง  

ให้กับมหาวิทยาลัยให้กับสถานประกอบการและอุดมศึกษาท่ัวประเทศได้ทราบ 

          
   (อาจารย์สารัลย์  กระจง) 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

 



 

บทที ่1 
ความเปน็มาของสหกิจศกึษา 

 
  สหกิจศึกษา มีความจ าเป็นต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเป็นวิธีการ

ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เริ่มต้นพัฒนาในประเทศอังกฤษ

และประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452  เรียกและรู้จักกันว่า “ระบบสหกิจศึกษา”  (Cooperative 

Education: Co-op) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจาก

ได้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น ง บ ป ร ะม า ณ จ า ก รั ฐ บ า ล แ ล ะค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ส ถ า น ป ร ะก อบ ก า ร  

ปัจจุบันสถานศึกษาและสถานประกอบการทั่ ว โลก มากกว่ า  900 หน่วยงาน จาก 39 ประเทศ  

น าระบบสหกิจศึกษา มาใช้และพัฒนาจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในระดับ

นานาชาติ  ในปี พ.ศ.2526 ได้มีการตั้งสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ (World Association for Cooperative 

Education: WACE)  โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือสนับสนุนและแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ ส าหรับสหกิจศึกษาในประเทศไทยนั้น ค าว่า  “สหกิจศึกษา” เป็นศัพท์บัญญัติ 

โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่น าระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย  

ทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยก่อตั้งโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

1. สหกจิศกึษา คืออะไร 
   สหกิจศึกษา  (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน  

ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน  เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ  

และเป็นระบบเพ่ือให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยก าหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง  เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ  
โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง  ณ สถานประกอบการ 
ที่ให้ความร่วมมือเพ่ือนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างาน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ   



 

 

2 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อันจะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท าให้สถานศึกษาสามารถ 
พัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และสถานประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดปี  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้น าสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรี เป็นระบบสหกิจศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการสอนในสถานประกอบการ  

และการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา 

เสมือนเป็นพนักงานอย่างน้อย 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติต้องตรงกับสาขาวิชาชีพ

และเน้นการเรียนรู้  ผ่ านประสบการณ์จริ ง  (Work-Based Learning)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิ ตถ ์

จึงเน้นนักศึกษาได้ท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาของกระบวนการท างาน ดังนั้นสหกิจศึกษาจึงถือว่าเป็นกลไกการสร้าง  

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง  

3. วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคมอย่างมีระบบตรงตาม 

ความต้องการของสถานประกอบการ 
  2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหามหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ 
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การวิจัย และนวัตกรรมในอนาคต 
  3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เรื่องการจัดและการบริหารงาน  หรือพบเห็นปัญหาต่างๆ  
ที่แท้จริ งของการปฏิบัติ งานในสถานประกอบการ  และสามารถคิดค้นวิ ธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของมหามหาวิทยาลัยฯ ต่อบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอก 

4. หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา (Cooperative Education Center) 
เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุง 
รูปแบบสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างคณะ สถานประกอบการ นักศึกษา และ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานให้กับนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ  
รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน (การสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา) การเลือก 
สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาจะมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 



 

 

3 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 1. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานศูนย์สหกิจศึกษา 
 2. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา ท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 

ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา แต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาชี้แนะให้ความเห็นชอบการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบระเบียบเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

 4. คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษาประจ าคณะ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากคณะ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ชี้แนะและให้ความเห็นชอบในการบริหารงานสหกิจศึกษาของคณะ 

 5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าศูนย์สหกิจศึกษา ที่ได้ รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
ในการสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบสหกิจศึกษา
ประสานงานระหว่างคณะ สถานประกอบการ นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
การประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 6. คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะ และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาตลอดจนการประสานงาน
อ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด 

 7. อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ  
ท าหน้าที่ดังนี ้

  1. พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 

  2. พิจารณารับรองคุณภาพงานท่ีได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
  3. ให้ค าปรึกษานักศกึษาในการเลือกสถานประกอบการ 
  4 .  ประสานงานการจั ดกิ จกรรมส หกิจศึ กษาภายหลั งนั กศึ กษากลับจาก 

สถานประกอบการ โดยหลักสูตร/สาขาวิชาอาจมีการก าหนดให้ประชุมน าเสนอผลงาน 
  5. จัดอาจารย์ออกนิ เทศนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ตามสัดส่วน 

ที่คณะก าหนด 
  6. จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชาเกี่ยวกับการนิเทศงานสหกิจศึกษา หรือ

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานสหกิจศึกษา 
  7. ประสานเรื่องการเบิกจ่ายค่านิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา 
  8. บันทึกและติดตามผลการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา 

 8. อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาในสังกัดแต่ละสาขาวิชาท าหน้าที่ดังนี้ 



 

 

4 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  1. นิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 
1 ครั้ง ต่อนักศึกษา 1 คน หรือ 1 กลุ่ม ในกรณีที่ไม่สามารถนิเทศงานสหกิจศึกษาได้ ให้อาจารย์นิเทศงาน 
สหกิจศึกษาท าบันทึกชี้แจงถึงคณบดี เพ่ือน าเข้าคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาประจ าคณะพิจารณา 

  2. ร่วมกับสาขาวิชาประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา 
  3. ให้ค าปรึกษานักศึกษาในระหว่างปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาตลอดจนสิ้นสุด 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  4. ให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบการในการจัดหาต าแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมกับ

นักศึกษา 
 9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ฝ่ายสนับสนุน) ในหน่วยงานต่างๆ สังกัดคณะหรือวิทยาลัย 

มีหน้าที่ประสานงานกับศูนย์สหกิจศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการสหกิจศึกษา และด าเนินงาน
ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

 10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ประจ าสาขาวิชา) บุคลากรที่สั งกัดสาขาวิชา 
ในคณะท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ  
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาทุกด้านและด าเนินงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจ าสาขาวิชา และประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

5. ลักษณะงานสหกิจศึกษา 
  นักศึกษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนี้ 
  1. นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ  
ในต าแหน่งที่สาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา อาทิเช่น ผู้ช่วยนักวิจัย  
ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วย Programmer ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ฯลฯ  
เป็นต้น 
  2. ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา และตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
  3. ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
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บทที ่2 
บทบาทและหนา้ทีข่องนักศกึษาสหกิจศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษาสหกจิศกึษา  

และอาจารยน์เิทศงานสหกจิศกึษา 
 

1. บทบาทและหน้าทีข่องนกัศกึษาสหกิจศกึษา  ประกอบด้วย 

  1.1 คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาของแต่ละ
คณะจะเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก็ต่อเมื่อนักศึกษาผ่านการศึกษา 
ในมหามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น และมีเวลา
การศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 

2. นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 3.00  
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

3. นักศึกษาต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/
สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีคณะ/วิทยาลัย ก าหนด 

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ และไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา 

1.2 หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีดังนี้ 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ตามช่องทางข้อมูลข่าวสารดังนี้  เพจ Facebook ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เว็บไซต์ของศูนย์สหกจิศึกษา http://industrial.uru.ac.th/coop/   

2. นักศึกษาจะต้องผ่านการปฐมนิเทศและผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่สั งกัด (กิจกรรม/โครงการฯ ที่หลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา)  
จ านวน 18 ชั่วโมง และผ่านการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาตามที่ศูนย์สหกิจศึกษา (กิจกรรม/โครงการฯ  
ที่ศูนย์สหกิจศึกษาก าหนดให้นักศึกษา) จ านวน 12 ชั่วโมง รวมชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
ทั้งหมด 30 ชั่วโมง ตามมาตรฐานของสหกิจศึกษาไทย 

3. นักศึกษาจะต้องหมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทักษะ 
ด้านภาษา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

http://industrial.uru.ac.th/coop/
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4. นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนด พร้อมด้วยเอกสารดังนี้ 
 4.1 หนังสือส่งตัว พร้อมแบบประเมิน สก. 13 และ สก.14 
 4.2 บัตรประจ าตัวนักศึกษา, บัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4.3 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเอกสาร สก.07, สก. 08 และสก. 09 
5. นักศึกษาจะต้องต้ังใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หรือผู้นิเทศงาน 

สหกิจศึกษา (พ่ีเลี้ยง) อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
6. นักศึกษาควรปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ  หลีกเลี่ยง 

การทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการ ทุกกรณ ี
7. นักศึกษาจะต้องส่งเอกสาร สก.07, สก.08 และ สก.09 ตามก าหนดให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา

สหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาที่สังกัด หรือส่งได้ท่ีเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา   
 8. กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น งานที่ได้รับไม่ตรงกับสาขาวิชา ,

นักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องรีบติดต่อกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือศูนย์สหกิจศึกษา เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา 

 9. กรณีหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้อง

ส่งผลงานโครงงาน/รายงานกรณีศึกษา พร้อมแบบสรุปโครงาน/ผลงาน (สรุปเอกสารกระดาษ A4 ความยาว 

ไม่เกิน 5 แผ่น) และท าโปสเตอร์ผลงานนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่ศูนย์สหกิจศึกษาก าหนด (Save file JPE ส่งให้

ศูนย์สหกิจศึกษา E-mail : coop-center@uru.ac.th) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา เพ่ือรวบรวมผลงาน

นักศึกษา และท าการคัดเลือกผลงานนักศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนการแข่งขันประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และระดับชาติต่อไป 

1.3 ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีดังนี้ 
1. ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ 

ในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
3. ได้พบกับปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงในการท างาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

ได้อย่างถูกต้อง 
4. ส่งผลให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาเพ่ิมมากขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานจริง ใน 

สถานประกอบการ 
5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill) 
6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 
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7. ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างาน  และมีโอกาสได้รับการเสนองาน 
ก่อนที่ส าเร็จการศึกษา 

8. กรณีที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการคัดเลือกผลงานโครงงานเป็นตัวแทนเข้าร่วม 
การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และได้รับรางวัล 
อันดับที่ 1 ของแต่ละประเภทผลงานนั้น นักศึกษาจะได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2. บทบาทและหน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รกึษาสหกจิศกึษา 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor-CA) คือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร/สาขาวิชาสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ศูนย์สหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีหน้าที่ประสานงาน
ด้านสหกิจศึกษาภายในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. เป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนสภาพ  (ลาออก ) จากการ 
เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

 2. เป็นผู้ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา เช่น การหาสถานประกอบการ และข้อมูลเกี่ยวกับ 
สหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา 
  3. เป็นผู้รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
  4. เป็นผู้นิ เทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ  
และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  5. เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายใน
หลักสูตร/สาขาวิชา 
  การติดต่อเรื่องสหกิจศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชา ขอให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับ
ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  หรือคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจประจ าหลักสูตร /สาขาวิชา  
ซ่ึงศูนย์สหกิจศึกษาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาให้อาจารย์ทราบก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน  

3. คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา และหน้าที่ของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา  

  คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
  2. ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
  3. เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด 
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  หน้าที่ของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา   มีดังนี้ 
1.  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา 
2. ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน และประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา

ทุกๆ ด้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
3. ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการจัดหางานที่คุณภาพหรือโครงงานคุณภาพ 
4. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา และร่วม

ในการประเมินผลงานรายวิชาสหกิจศึกษา 
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา

สหกิจศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการศึกษาสหกิจศึกษา 
6. ภาระงานหรือค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ

หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย 
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บทที ่3 
บทบาทของสถานประกอบการกบัสหกจิศกึษา 

 

1. บทบาทของสถานประกอบการกบัสหกจิศกึษา 
  สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความส าคัญที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษา    
ให้เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดจากสถานประกอบการ  โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาประสบความส าเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 
  1. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้รายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษา 
ปฏิบัติด้านระเบียบวินัยของสถานประกอบการนั้นๆ ฝ่ายสหกิจศึกษาประจ าคณะก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
1 ภาคการศึกษา 
  2. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง
ระเบียบวินัย วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยในการท างานตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ 
โครงสร้างการบริหารงานและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 
  3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 

2. หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา  
  พนักงานที่ปรึกษา หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา  อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ที่ให้
ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติ งานและการปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
ดังนั้นพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาส าเร็จ 
ไปด้วยดี โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

  2.1 ก าหนดลกัษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏบิัตงิาน (Co-op Work Plan) 
           ก าหนดต าแหน่งงานขอบข่ายหน้าที่งานของนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติงาน และแจ้งให้นักศึกษา
รับทราบถึงงานที่ได้รับมอบหมายโดยจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดแผนงาน
การปฏิบัติรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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 2.2 การใหค้ าปรึกษา 
          ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการท างานและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่มีให้กับนักศึกษา  
สหกิจศึกษารวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา 

 2.3 แนะน าการจดัท ารายงานสหกจิศึกษา 
          นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน 1 ฉบับ เสนอต่อ สถานประกอบการ  และอาจารย์ที่ปรึกษา 
สหกิจศึกษา โดยรายงานอาจประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป   
หรืออาจมีลักษณะดังนี้ 
         1. โครงงานหรืองานวิจัย  หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นโครงงาน  (Project)  
หรืองานวิจัยนักศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงงานและงานวิจัย ดังกล่าว 
         2. ในกรณีที่งานได้รับมอบหมายเป็นงานประจ า (Routine) เช่น งานในสายการผลิตงานระบบ
คุณภาพงานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังนี้ 
             - รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วน 
             - รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการ 
สนใจในลักษณะโครงงานหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์  รวบรวมไว้ เป็นเล่ม  
เพ่ือใช้ประโยชน์ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กันกับงานประจ าของนักศึกษาก็ได้ 
  เมื่อพนักงานที่ปรึกษาก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว  นักศึกษาต้องจัดท า Report Outline  

(ตามแบบที่ก าหนด ) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา  แล้วจัดส่งให้ฝ่ายสหกิจศึกษาคณะ/มหาวิทยาลัย  

เพ่ือส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา ให้ความเห็นชอบจึงจะจัดส่งคืนให้แก่

นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะมีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ  นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงาน 

ให้เรียบร้อย และส่งให้พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้นิเทศ (พี่ เลี้ยง) ตรวจสอบและประเมินผลอย่างน้อย  

2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

3. การจดัเตรียมขอ้มลูส าหรบัการนิเทศนกัศกึษา 
        ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์สหกิจศึกษา จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือขอนัดหมายเข้านิเทศนักศึกษา 
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวข้อการหารือกับผู้บริหารสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/
พนักงานที่ปรึกษา ดังนี้ 
        1. ข้อมูลเพิ่มเติมจากการด าเนินการโครงการฯ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
       2. ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
        3. แผนการปฏิบัติตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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        4. หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 
        5. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
        6. ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและความประพฤติ 
        7. ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานนกัศกึษาสหกิจศกึษา  มีกระบวนการดังนี้ 

        1. พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้นิเทศงาน (พ่ีเลี้ยง) จะต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษา 
และประเมินผลเนื้อหา  และการเขียนรายงานภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
โดยแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ก่อนกลับมหาวิทยาลัย 
        2. แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ้งนักศึกษาทราบ จากนั้น 
มอบผลการประเมินให้นักศึกษาน าส่ง หรือจัดส่งให้กับ อาจารย์นิเทศ ทราบโดยตรง ต่อไป 

5. การเตรียมความพรอ้มของสถานประกอบการ  ประกอบด้วย 

        1. ก าหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
        2. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา 
        3. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
        4. แนะน าหรือจัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ในกรณีที่บ้านพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ไกลจาก 
สถานประกอบการ 
        5. พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทนในอัตราที่สมควร  และเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ (อาจมีหรือไมก่็ได้) 
        6. พร้อมที่จะดูแลนักศึกษา  ให้ค าแนะน า  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ เรียนรู้ งาน 
ให้เต็มศักยภาพที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 

 

6. ประโยชน์ทีส่ถานประกอบการจะไดร้บั  มีดังนี้ 

       1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา 
        2. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนา
บัณฑิตของชาติ 
        3. ได้นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ 
สถานประกอบการ 
        4. เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็นพนักงานประจ าในอนาคตต่อไป 
        5. พนักงานประจ ามีเวลามากข้ึนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งมีความส าคัญมากกว่า  



 

 

12 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

บทที ่4 
กระบวนการ และขัน้ตอนสหกิจศกึษา 

 

กระบวนการ และขัน้ตอนสหกจิศกึษา  มีดังนี ้
1. กระบวนการรบัสมคัรนกัศกึษาสหกจิศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยให้เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาเท่านั้น จึงสามารถสมัครเข้าร่วม

โครงการสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปได้ โดยศูนย์สหกิจศึกษาจะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารการรับสมัครไปยังแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาต่อไป  

2. การเตรียมความพรอ้มนกัศกึษากอ่นออกปฏบิตังิาน 
 2.1 การลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษา 
  นักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามที่ก าหนดในปฏิทินของ 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าภาคการศึกษานั้นๆ โดยลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์
ของกองบริการการศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับการลงทะเบียนปกติในรายวิชาอ่ืนๆ  
โดยสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัด 

2.2 การอบรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน 
 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรที่ไม่มีรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะ/วิทยาลัย 

จะจัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษา 
สหกิจศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน  โดยมีหัวข้อ 
การจัดอบรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 กิจกรรม/โครงการ ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาเป็นผู้จัด   มีดังนี้ 
   1. การเลือกงานและสถานประกอบการ  
   2. การเขียนใบสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา  
   3. การเขียนประวัติส่วนตัว  
   4. เทคนิคการสัมภาษณง์าน  
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 กิจกรรม/โครงการ ส าหรับศูนย์สหกิจศึกษาเป็นผู้จัด   มีดังนี้ 
   ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
   ๒. การเตรียมความเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ๙ พฤติกรรม ๙ ความส าเร็จ  
   ๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
   ๔. การน าเสนอโครงงาน/ผลงาน 
   ๕. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของหลักสูตร/สาขาวิชา และศูนย์สหกิจศึกษา 

3. การสมคัรงานสหกจิศกึษาและการจดัเขา้คู่ (Matching) 

 นักศึกษาสามารถสมั ครงานได้ตามงานที่ ได้ รั บการ เสนอจากสถานประกอบการ  
ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะท าการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ด าเนินการสมัครงานโดยกรอกข้อมูลในใบสมัครเช่นเดียวกับการสมัครงานเข้าท างาน  
และส่งใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือรวบรวมส่งให้กับศูนย์สหกิจศึกษา 
เพ่ือรับเรื่องการแจ้งความประสงค์จากนักศึกษา ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาจะได้ประกาศผลการหาสถานประกอบการ
ให้นักศึกษาทราบผลโดยส่งข้อมูลให้กับคณะ/วิทยาลัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา และระบบออนไลน์ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ตามความสนใจครั้งละ 1 แห่ง โดยเลือกสถานประกอบ 
ตามที่ได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาสหกิจศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือกจากสถาน
ประกอบการ สามารถสมัครใหม่จนกว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์มของศูนย์สหกิจศึกษา ดังนี้ 

 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา สก. 03 พร้อมเอกสารแนบดังนี้ 
- ประวัตส่วนตัวนักศึกษา 
- ผลการเรียน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

 ๒. กรณีส่งเอกสารให้กับสถานประกอบการ เพ่ือทามทาบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา หรืออาจจะมีการสัมภาษณ์งานนักศึกษาด้วยแล้วแต่เงื่อนไขการพิจารณาของสถานประกอบการ  
ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งเอกสารการสมัครแล้วควรตรวจสอบติดตามการนัดสัมภาษณ์งาน หรือติดตามผลการคัดเลือก
การรับนักศึกษาจากสถานประกอบการ เป็นระยะๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งเอกสารการตอบรับ
นักศึกษาให้กับศูนย์สหกิจศึกษาทราบ เพ่ือรับเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
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4. การคดัเลือกนกัศกึษาโดยสถานประกอบการ 
 นักศึกษาน าเอกสารการสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาส่งใ ห้กับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 

ประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาได้รับเอกสารการสมัครสหกิจศึกษาของนักศึกษาแล้วนั้น   
ศูนย์สหกิจศึกษาจะด าเนินการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  
ให้กับสถานประกอบการพิจารณารับนักศึกษา และหากสถานประกอบการแจ้งการตอบรับกลับมา  
ศูนย์สหกิจศึกษาจะมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการตอบรับให้กับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ  

5. การจดัเข้าคู ่(Matching) ระหวา่งสถานประกอบการและนกัศกึษา 

เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะน าผลการพิจารณารับนักศึกษา
จากสถานประกอบการ และล าดับความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน  จึงจะประกาศผลการคัดเลือก 
ให้นักศึกษาทราบในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ  ในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อ  เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์สหกิจศึกษาโดยด่วน เพ่ือจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็วที่สุด  โดยภายหลังการประกาศผล 
การพิจารณาแล้ว นักศึกษาทุกคนจะต้อง ไปปฏิบัติงานตามก าหนดจะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้ 
โดยเด็ดขาด ยกเว้นป่วยอย่างรุนแรง 

6. คา่ตอบแทนและสวัสดกิารจากสถานประกอบการ 
ตามปกติ สถานประกอบการจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการก าหนด   

ในกรณีที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานเสนองานให้แก่นักศึกษาโดยมีค่าตอบแทนต่ านั้น  เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์สหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะรับงานนั้นให้แก่นักศึกษาได้หรือไม่  
โดยมีเงื่อนไขดังนี้   

 1. ยอมรับงานให้แก่นักศึกษาโดยปรับตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า 
 2. เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา  โดยมีเหตุผลอันควร เช่น สถานประกอบการ 

ตั้งอยู่ในภูมิล าเนา ของนักศึกษา หรือนักศึกษาสนใจลักษณะงานที่บริษัทเสนอ 
 3. หลักสูตร/สาขาวิชา เห็นชอบด้วย 
 กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษา 

ไม่สะดวกในเรื่องที่พักที่จัดให้ สามารถจัดหาที่พักเองได้ แต่จะน ามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือ 
เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานไม่ ได้  กรณีที่สถานประกอบการช่วยจัดหาที่ พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม  
เช่น  พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ  พักในละแวกที่พนักงานพักอยู่และมีรถรับส่งของ 
สถานประกอบการเดินทางโดยสะดวก เป็นต้น 

 
 



 

 

15 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

7. การปฏบิตังิาน ณ สถานประกอบการ 
        นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่ก าหนด  หรือก่อนวันก าหนด ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาจะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้องการ 
เข้าปฏิบัติ งานก่อนก าหนดหรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างเดินทาง  ท าให้ ไม่สามารถเดินทางไปถึ ง 
ได้ตามก าหนดเวลา โปรดติดต่อแจ้งให้สถานประกอบการทราบ โดยด่วนที่สุด เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับ
สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา คอยให้การดูแล และชี้แนะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ตั้งใจปฏิบัติงานเชื่อฟัง และให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

8. กิจกรรมระหวา่งการปฏบิตังิาน 
  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย นักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นให้กับ  ฝ่ายสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย  
หรือ อาจารย์นิเทศ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

 1. ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม  
สก 07 แจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน (ชื่อ-ที่อยู่) ชื่อพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและ Job Supervisor ส่งเอกสารมายังอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา หรือสามารถส่งมายัง E-mail. Coop-center@uru.ac.th 

 2. ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม  
สก 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work Plan) มายัง ส่งเอกสารมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
หรือสามารถส่งมายัง E-mail. Coop-center@uru.ac.th  

 3. ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้ง 
หัวข้อและเค้าโครงเรื่องรายงานแบบฟอร์ม  สก 09 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบ 
และให้ค าแนะน าทั้งนี้ นักศึกษาจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันที โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะให้
ค าแนะน าเ พ่ิมเติมระหว่างการไปนิ เทศงานก็ได้ในกรณีที่พนักงานพ่ีเลี้ยง  (ผู้นิ เทศงานสหกิจศึกษา) 
ไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ  นักศึกษาอาจจะแก้ไขปัญหา โดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจา 
แล้วเขียนข้อมูลที่รับด้วยตนเอง จากนั้นน าไปให้พนักงานพ่ีเลี้ยง (ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา) ตรวจข้อมูล 
และลงนามรับทราบทุกครั้ง หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามก าหนด  
จะต้องแจ้งใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทราบทันที 

 4. นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็น
ระยะตามการนัดหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งโครงร่างโครงงานเพ่ือรายงานความก้าวหน้าไม่เกิดสัปดาห์ที่ 
1 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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 5. นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย  
2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะน าให้เสร็จเรียบร้อย  
และนักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทันทีที่กลับมาจากสถานประกอบการ 

9. การนเิทศงานสหกจิศกึษา 
 การนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างที่

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 1. เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของสหกิจศึกษา 
 2. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาทั้งปัญหาด้านวิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง 
 3. เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาของนักศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ งกันและกันร่วมกับ 
สถานประกอบการ 

 4. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 

 ขั้นตอนการนเิทศงานสหกิจศกึษา ประกอบด้วย 
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารย์นิ เทศงานสหกิจศึกษาจะต้องแจ้งข้อมูล
ก าหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษาให้กับศูนย์สหกิจศึกษา เพ่ือจะได้ประสานงานการขออนุญาตเข้านิเทศงาน 
สหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
จะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบฟอร์ม สก.10) ส่งให้กับ 
ศูนย์สหกิจศึกษาล่วงหน้าก่อนที่จะออกนิเทศงานอย่างน้อย 7 วันท าการ 
  2. อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษานัดหมายการนิเทศงานกับสถานประกอบการ 
  3. หัวข้อการนิเทศงานส าหรับอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา คือ ตรวจสอบคุณภาพงาน 
และหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจารย์ที่นิเทศงานสหกิจศึกษาจะต้องส่งส าเนาเอกสาร
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบฟอร์ม สก.12) ให้ศูนย์สหกิจศึกษาทุกครั้งหลังจากการนิเทศงาน 
สหกิจศึกษา 

10. กจิกรรมภายหลงัเสรจ็สิน้การปฏบิตังิาน ณ สถานประกอบการ 
1. นักศึกษาต้องส่ง แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แนบมาพร้อมกับ

รายงานฉบับสมบูรณ ์ต่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
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2.  เข้ ารับสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ า หลักสูตร/สาขาวิช า  
โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติ งาน สหกิจศึกษา  เ พ่ือสอบถามปัญหา  
ให้ค าปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งรายงาน 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  และท าการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาก าหนด 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาความสามารถ
ในการน าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์หลังจากที่นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ  
ภายใต้การก ากับดูแล ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาระส าคัญของสหกิจศึกษา 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารย์นิ เทศงานสหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชา ที่ส่ งนักศึกษาสหกิจศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ นั้น  
จะต้องคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย  
ทุกครั้ง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อไป 
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11. ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ล าดบัขัน้ตอนการด าเนนิงานสหกจิศึกษา 
รปูแบบและกจิกรรม 
ในการด าเนนิงาน 

1. ศูนยส์หกิจศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์จะประกาศรบัสมัคร
นักศึกษาเพือ่เขา้รว่มโครงการสหกจิศึกษา 
     การรบัสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยให้นักศึกษากรอก 
แบบฟอร์มแบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา (สก 01)  
ตามระยะเวลาที่ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้ 
       1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม สก.01 
       1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา    1  ฉบับ 
       2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1  ฉบับ 
       3. ผลการเรียน (พิมพ์จากระบบกองบริการการศึกษา)   1  ฉบับ 
 

  
 

  
 

 
                                          

2. การสง่เอกสารใบสมัครสมคัรงานสหกจิศกึษา 
     นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาก าหนด และต้อง
ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร/
สาขาวิชาในสังกัด ตามระยะเวลาที่ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด  
พร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้  
       1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครงานสหกิจศึกษา  
          (แบบฟอร์ม 03) 
       2. ประวัติส่วนตัวนักศึกษา (ไม่เกิน 2-3 แผ่นกระดาษ A4) 
       3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา    1  ฉบับ 
       4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1  ฉบับ 
       5. ผลการเรียน (พิมพ์จากระบบกองบริการการศึกษา)   1  ฉบับ 
 

 

3. แผนกทะเบยีนมหาวทิยาลยั 
       การลงทะเบียนส าหรับรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
และรายวิชาสหกิจศึกษา สามารถยึดตามประกาศการลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 
 

 

ประกาศรับสมคัร 

รับสมคัรนักศึกษาสหกิจศึกษา
และคัดเลือกผู้มีคณุสมบัต ิ

ส่งเอกสารการสมัคร 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ส่งเอกสารการสมัคร 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ก 

ง 
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  ล าดบัขัน้ตอนการด าเนนิงานสหกจิศึกษา 
รปูแบบและกจิกรรม 
ในการด าเนนิงาน 

4. กจิกรรม/โครงการ ก่อนออกปฏบิตังิานสหกิจศึกษา 
       นักศึกษาจะต้องผ่านกิจกรรม/โครงการ ที่ศูนย์สหกิจศึกษาก าหนด
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง และต้องผ่านการเตรียมความพร้อมในรายวิชา 
ที่สังกดั 
 

 

5. กระบวนการหาสถานประกอบการ 
       ศูนย์สหกิจศึกษา จะด าเนินการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานไปยังสถานประกอบการ โดยจะมี
ระยะเวลาการส่งเอกสารแบบตอบรับตามท่ีก าหนด  
        - กรณีการตอบรับจากสถานประกอบการ ศูนย์สหกิจศึกษาจะแจ้ง
ข้อมูลให้กับนักศึกษาทราบโดยระบบออนไลน์ พร้อมทั้งส่งแบบสรุป
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแจ้งให้กับ
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย, อาจารย์ที่ปรึกษา 
สหกิจศึกษาทราบ 
         - กรณีสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาได้ 

 

6. ประกาศรายชื่อนกัศกึษาผูผ้า่นการคดัเลือกเข้ารว่มโครงการ 
สหกจิศึกษา 
       ศูนย์สหกิจศึกษา จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา พร้อมทั้งได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกจากสถานประกอบการ โดยจะแจ้งประกาศฉบับ
ดังกล่าวส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด  

 

7. ส ารวจรายชือ่อาจารยท์ีป่รกึษานกัศกึษาสหกจิศึกษา 
       ศูนย์สหกิจศึกษา จะท าแบบส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษานั้น 
 

 

ก 

ส ารวจอาจารย์ที่ปรึกษา 

กิจกรรมก่อนออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กระบวนการหา 
สถานประกอบการ 

อยู่ในขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา 

ประกาศผลการคัดเลือก 

ข 

ง 
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  ล าดบัขัน้ตอนการด าเนนิงานสหกจิศึกษา 
รปูแบบและกจิกรรม 
ในการด าเนนิงาน 

8. ชว่งเวลาการปฏบิัตงิานสหกิจศึกษาส าหรบันักศึกษา 
       ระยะวเลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษาทุกปี
การศึกษา จะต้องไม่น้อยกว่ า  16 สัปดาห์  ซึ่ งศูน ย์สหกิจศึกษา  
จะยึดก าหนดการเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัย แต่สัปดาห์แรกของ 
การเปิดภาคเรียนจะต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา พร้อมส่งมอบเอกสารหนังสือส่งตัวและแบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานส าหรับสถานประกอบการ 

 

9. กระบวนระหว่างการปฏบิตัิงานสหกจิศึกษาส าหรบันักศกึษา 
สหกจิศึกษา 
       นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวตามท่ีสถานประกอบการก าหนด หรือ
วันแรกที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารเพ่ือแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 
          - สัปดาห์แรก นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจงรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน (สก.07) 
          - สัปดาห์ที่  2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ งแผนปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา (สก.08) 
          - สัปดาห์ที่ 3 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแบบแจ้งโครงร่างรายงาน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก.09) 
       ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่
สามารถส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนดได้นั้น จะต้องแจ้งให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา ทุกครั้ง  

 

10. การประชุมชีแ้จงกระบวนการนเิทศงานสหกจิศึกษา  
ส าหรับอาจารยน์เิทศงานสหกจิศกึษา  
       ศูนย์สหกิจศึกษา จะมีการประชุมชี้แจงกระบวนการนิเทศงาน 
สหกิจศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา, และอาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษา ก่อนออกนิเทศฯ ไม่เกินสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 
 

 

ข 

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ก่อนปฏิบัติงานจริง 

กระบวนการส่งเอกสาร

ส าหรับนักศึกษาท่ี

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

การประชุมอาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษา 

ก่อนออกนิเทศงาน 
สหกิจศึกศึกษา 

ค 

ง 
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  ล าดบัขัน้ตอนการด าเนนิงานสหกจิศึกษา 
รปูแบบและกจิกรรม 
ในการด าเนนิงาน 

11. กระบวนการนเิทศงานสหกจิศึกษา ส าหรบัอาจารยน์เิทศงาน 
สหกจิศึกษา 
       การนิเทศงานสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษาจะต้ องกรอกแบบฟอร์มของศูนย์ สหกิ จศึกษา  
ดังนี้ 
         1 .  แบบขออนุญาตการออกนิ เทศนั กศึ กษาสหกิ จศึ กษา 
(แบบฟอร์ม สก.10) เพ่ือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้านิเทศงานนักศึกษา 
สหกิจศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ โดยส่งเอกสารให้กับก่อน 
ที่จะออกนิเทศฯ อย่างน้อย 7 วันท าการ เพ่ือให้ศูนย์สหกิจศึกษาจะได้
ด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตเข้านิเทศงานฯ ให้กับสถานประกอบการ 
          2. ศูนย์สหกิจศึกษาจะส่งมอบเอกสารแบบบันทึกการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา (สก.12) และแบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
(สก.15) ให้กับอาจารย์นิ เทศงานสหกิจศึกษาก่อนออกนิเทศงาน 
สหกิจศึกษา  

 

12. กระบวนการหลงัการปฏบิตัิงานสหกจิศึกษา 

 ส าหรับนกัศกึษา 
         เอกสารที่นักศึกษาจะต้องรวบรวมส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
สหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาที่สังกัด มีดังนี้ 
         1. รวบรวมเอกสาร สก.07, สก.08 และสก. 09 ฉบับจริง 
         2. ส่งรูปเล่มผลงาน/โครงงาน ที่นักศึกษาจัดท า จ านวน 2 เล่ม 
         3. นักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงาน/โครงงาน ให้กับอาจารย์ 
ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาที่สังกัด เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วม 
การประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย 

 

 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
          1. การคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาของหลักสูตร/
สาขาวิชา เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในระดับ
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และระดับชาติต่อไป 

 

ค 

 

กระบวนการนิเทศงาน 
สหกิจศึกษา 

 

 

คัดเลือกผลงานนักศึกษา 
 

ง 

ง 

 

กระบวนการหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ส าหรับนักศึกษา 
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  ล าดบัขัน้ตอนการด าเนนิงานสหกจิศึกษา 
รปูแบบและกจิกรรม 
ในการด าเนนิงาน 

โดยจะต้องรวบรวมเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้ส่งให้กับศูนย์สหกิจศึกษา 
                1. แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก.13) ฉบับจริง 
                2. แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก.14)  
    ฉบับจริง 
                3. บทสรุปผลงาน/โครงงานของนักศึกษา (ไม่เกิน 5 แผ่น 

กระดาษ A4) 
                4. ไฟล์โปสเตอร์ผลงาน/โครงการของนักศึกษา โดย Save 

เป็น file JPG (ตามแบบฟอร์มโปสเตอร์ที่ศูนย์สหกิจศึกษาก าหนด) 

  ส าหรบัศนูยส์หกจิศึกษา 
1. ศูนย์สหกิจศึกษา จะจัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนา 
สหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และระดับชาติต่อไป โดยศูนย์สหกิจศึกษา 
จะแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวดฯ  

2. ศูนย์สหกิจศึกษาจัดท าสรุปข้อมูลกระบวนการก่อน, ระหว่าง 
และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย, เครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปีการศึกษา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ง 

ประกวดผลงาน 
สหกิจศึกษาดีเด่นระดับ
มหาวิทยาลัย,เครือข่ายฯ 

และระดับชาติ 

ง 

(ต่อ) คัดเลือกผลงาน
นักศึกษา 

 

เสร็จสิ้นกระบวนการ 
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บทที ่5 
ขอ้แนะน าและแนวปฏบิัตสิ าหรบันักศกึษาสหกิจศกึษา 

 

ขอ้แนะน าและแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัศกึษาสหกจิศกึษา  มดีงัตอ่ไปนี ้
1. แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัศกึษาสหกจิศึกษา 

เ พ่ื อให้ การ เตรี ยมความพร้ อม เกี่ ย วกับการปฏิ บัติ ง านสหกิ จศึ กษาของนั กศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเ พ่ือให้นักศึกษาที่มี คุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา 
ในสถานประกอบการ  และหลักสูตร/สาขาวิชา  ได้ก าหนดระเบียบให้นักศึกษาถือ เป็นแนวปฏิบัติ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ดังนี้ 

ค าถาม : ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ค าตอบ : นักศึกษาต้องทราบถึงคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ได้แก้ ต้องสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา ต้องผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชาก าหนด  
ไม่อยู่ระหว่างการถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ไม่ เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่  
ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติ  
จากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
และนักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทักษะการท างาน ทักษะทางภาษา ทักษะคอมพิวเตอร์  
และทักษะด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาควรวางแผนในอนาคตว่าตัวเองต้องการประกอบอาชีพ
อะไร สถานประกอบการหรือองค์กรประเภทใดที่รับเข้าท างาน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเลือกงาน  
สหกิจศึกษา 

  ค าถาม : สหกิจศึกษาต่างจากการฝึกงานอย่างไร 
  ค าตอบ : มีความแตกต่างกันตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษา 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ประเด็นการเปรยีบเทยีบ ปฏบิตัิงานสหกจิศึกษา ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
1. รูปแบบของการขอเข้า
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือ
ฝึกงาน 

นักศึกษาต้องเขียน และยื่นใบสมัคร 
ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะเดียวกัน
กับการสมัครงาน และต้องผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต 

โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่นใบสมัคร
และสัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณา
จากหนั งสื อ /จดหมายขอความ
อนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบันอุดมศึกษา 



 

 

24 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประเด็นการเปรยีบเทยีบ ปฏบิตัิงานสหกจิศึกษา ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 

2. สถานะของนักศึกษา 
ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตในฐานะพนักงานเต็มเวลา 

นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษา
ฝึกงาน 

3. คุณสมบัติของนักศึกษา ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด และผ่านการ
อบรม สหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง 

ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

4. ลักษณะการท างาน ท าโครงงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ท าโครงงานหรือไม่ท าขึ้นอยู่กับสาขา 

5. ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ 

มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
ท าการ 

6.การดูแลนักศึกษา
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจัดให้มีหัวหน้างาน
หรือบุคลากรที่ เหมาะสมท าหน้ าที่
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 
หรือพ่ีเลี้ยง (Mentor) ท าหน้าที่ก าหนด
งานให้นักศึกษาปฏิบัติดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน 

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจัดให้มีหัวหน้างาน
เพ่ือดูแลและสอนงาน 

7. การส่งผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องท ารายงาน
วิชาการจ านวน 1 เล่ม ในหัวข้อเนื้อหาที่
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาในสาขาวิชาก าหนด 

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ งาน 
(บันทึกการท างานประจ าวัน) 

8. การประสานงาน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง
บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อสม่ าเสมอ 

ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานช่วง
ก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลัง
จบการฝึกงาน 

9. การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

อาจารย์นิ เทศหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
สหกิจศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา 
จะท าหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้  รวมทั้ ง 
การนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย  
2 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน  
ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

คณะกรรมการด าเนินงานออกตรวจ
เยี่ยมนักศึกษาฝึกงานไม่น้อยกว่า  
1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาของการ
ฝึกงาน 
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ประเด็นการเปรยีบเทยีบ ปฏบิตัิงานสหกจิศึกษา ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 

10. การประเมินผล ต้องผ่านการประเมินผลจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา 

พิจารณาจากผลการประเมินงานของ
องค์กรผู้ ใช้บัณฑิตและกรรมการ
ด าเนินงานการฝึกงาน 

11. การสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

เ มื่ อ เ ส ร็ จ สิ้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น จ ะ มี 
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษา ผู้บริหาร และผู้แทน
องค์กรผู้ ใช้บัณฑิต ผู้ บ ริหาสถาบัน
อุดมศึกษา เ พ่ือทราบถึงพัฒนาการ 
และความสามารถ ในการน า เสนอ 
และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

การจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้ก าหนด 

 
ค าถาม : ไปท างานจริงๆ กับไปสหกิจศึกษาจะมีความยากง่ายในการท างานและมคีวามแตกตา่ง

กันมากน้อยเพียงใด 
ค าตอบ : การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีระยะเวลาการปฏิบัติอย่างน้อย 16 สัปดาห์ ความยาก

ง่ายของการท างานนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ความคาดหวังของ  
สถานประกอบการ คุณลักษณะและความรู้ความสามารถของนักศึกษา หากนักศึกษาพบปัญหาหรือไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจะมีพนักงานที่ปรึกษาซึ่งท าหน้าที่ เป็นหัวหน้างานคอยให้ค าแนะน า  
และนักศึกษาสามารถขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาที่สังกัด  
ซึ่งขณะเดียวกันสถานประกอบการยังมองเราเป็นนักศึกษาเสมอ และมักให้อภัยหากเกิ ดความผิดพลาด 
ที่ไม่รุนแรง ซึ่งต่างจากชีวิตการท างานจริงๆ ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูง ต้องมีความรู้ความสามารถ  
ในต าแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ความผิดพลาดต้องไม่มีหรือมีน้อยที่สุด หากเราท างานไร้ประสิทธิภาพ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กร นั่นคือความเสียหายที่องค์กรรับไม่ได้ 

ค าถาม : สมัครงานแล้วจะได้เลยหรือไม่ 
ค าตอบ : เนื่องจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และต่างมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 

สหกิจศึกษา แต่ละสาขาวิชาจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป หากนักศึกษาไม่ ได้รับการคัดเลือก  
หรือการพิจารณาจะต้องสมัครงานเพ่ือเลือกสถานประกอบการใหม่จนกว่าจะได้รับการตอบรับจนกว่าจะได้งาน 
ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นผู้ ให้ค าแนะน าการเลือกสถานประกอบการให้กับนักศึกษา  
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาจะเป็นผู้จัดท าจดหมายสมัครงานของนักศึกษาส่งให้กับสถานประกอบการ 
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ค าถาม : ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว สามารถเปลี่ยนสถานประกอบการได้
หรือไม่ 

ค าตอบ : เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว ไม่ควรเปลี่ยน 
สถานประกอบการใหม่ เนื่องจากสถานประกอบการได้เตรียมบุคลการ งาน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษาแล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการใหม่ของนักศึกษาอาจมี
ผลกระทบต่อการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นถัดไปได้ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์
ประกอบการพิจารณาโดยนักศึกษาจะต้องท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งสาเหตุ และเหตุผลของการขอเปลี่ยน  
สถานประกอบการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา เป็นผู้รับรอง 

ค าถาม : จะท าอย่างไรดีถ้างานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ ากว่า
ความสามารถของนักศึกษา เช่น งานถ่านเอกสาร ชงกาแฟ 

ค าตอบ : งานที่ไม่มีคุณภาพ หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่างานถ่ายเอกสาร ชงกาแฟ เป็นงาน
ที่ไม่พึงประสงค์หากนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ แล้วได้รับมอบหมายให้ท างานประเภทนี้  
เป็นประจ า นักศึกษาควรแสดงศักยภาพให้สถานประกอบการเห็นว่าสามารถท างานได้มากกว่านี้ด้วยการของาน
อ่ืนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถช่วยพัฒนางานสถานประกอบการได้ หรือแจ้งไปที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
และคณาจารย์เพ่ือให้สถานประกอบการได้ หรือแจ้งข้อมูลมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตร/
สาขาวิชา เพ่ือให้สถานประกอบการช่วยปรับงาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
ต้องขอเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่ถ้าสถานประกอบการเดิมนั้นไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่างานเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมากนัก  
นักศึกษาควรช่วยเหลือพ่ีเลี้ยง (ผู้นิเทศงาน) หรือพนักงานที่ปรึกษา หรือสถานประกอบการณ์มีโอกาสตามสมควร 

ค าถาม : หากเกิดปัญหาเนื่องจากสถานประกอบการไม่ยอมแต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา หรือ
แต่งตั้งแล้วพนักงานที่ปรึกษามักไม่ว่าง ยุ่งอยู่ตลอดเวลาจะท าอย่างไร 

ค าตอบ : ประการแรกขอให้นักศึกษาปรึกษากับฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (ผู้นิเทศงาน) 
ให้กับนักศึกษา หรือในกรณีที่นักศึกษาเริ่มคุ้นเคยกับสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาสามารถทาบทามพนักงาน
อาวุโสที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันเหมือนประสบการณ์ในงานนั้นเป็นอย่างดี โดยการเสนอชื่อหรือค าปรึกษากับฝ่าย
บริหารงานบุคคลเพ่ือแต่งตั้งพนักงานที่นักศึกษาได้ทาบทามไว้แล้ว แต่ถ้าสุดวิสัยที่นักศึกษาจะแก้ไขปัญหาได้ควร
ติดต่อปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ประสานงาน
กับสถานประกอบการในรายละเอียด ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่ว่างหรือยุ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาสั่งงาน 
หรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (ผู้นิเทศงาน)  
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2. การประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  มีดังนี้  
  1. ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรมหรือสูญเสียอวัยวะ
บางส่วนที่ส าคัญของร่างกาย รวมทั้งการทุพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร ตามเงื่อนไขประกันอุบัติเหตุของ
มหาวิทยาลัย 
  2. อัตราความคุ้มครองที่ได้รับจะเป็นไปตามบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกัน
ไว้ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษา 
  3. วิธีเรียกเก็บเงินประกันขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษา
สามารถเรียกเงินประกันคืนได้เมื่อประสบอุบัติเหตุดังนี้ 
   1. ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลทุกครั้ง 
   2. น าใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์
ถึงหน่วยงาน 
   3. ฝ่ายสหกิจศึกษาประจ าคณะ/มหาวิทยาลัยจะส่งมอบเอกสารต่อไป เพ่ือเรียกเก็บ
เงินคืน จากบริษัทประกันฯตามที่จะได้รับ 
   4. บริษัทประกันภัยจะส่งเช็คจ่ายในนามนักศึกษา 
   5. คณะ/มหาวิทยาลัย จะติดประกาศรายชื่อนักศึกษาและให้นักศึกษาไปรับเงิน  

3. การประกันสุขภาพกรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  ให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
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บทที ่6 
การเขยีนรายงานการปฏิบตังิานสหกจิศกึษา 

 

การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format) 
 รายงานสหกิจศึกษา เป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาจะต้องเขียน  ในระหว่างการปฏิบัติงาน  
ณ สถานประกอบการ ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของคณะ/ภาควิชา โดยต้องมีความถูกต้อง ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ ซึ่งนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้อง
น าส่งคณะในวันปัจฉิมนิเทศ โดยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 1. ส่วนน า เป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน  ทั้งนี้เพ่ือท าให้ง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหา 
ของรายงาน จะประกอบด้วย 
  1. ปกนอก 
  2. ปกใน 
  3. จดหมายน าส่งรายงาน 
  4. กิตติกรรมประกาศ 
  5. บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
  6. สารบัญเรื่อง 
  7. สารบัญตาราง 
  8. สารบัญรูปภาพ 

 2. ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย 
  บทที่ 1  บทน า วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
       บทน า  ประกอบด้วย 
   1. ชื่อและท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ 
   2. ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักขององค์กร 
   3. รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
   4. ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
   5. พนักงานที่ปรึกษา และต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
   6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 
 



 

 

29 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

       2. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
   วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้อง
ให้ส าเร็จในระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาจจะจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดไว้ก่อน 
       3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งในส่วนตัว
นักศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับ 

  บทที่ 2 การปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
       1. งานที่ได้รับมอบหมาย 
       2. โครงงานหรืองานคุณภาพ  มีรายละเอียดดังนี้ 
           1. รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนปฏิบัติในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
        2. แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางท่ีจ าเป็นประกอบค าอธิบาย 
        3. แสดงการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  ที่ชัดเจนถูกต้อง 
ตามวิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ 
        4. หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการ
ที่ใช้อย่างชัดเจน 

  บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
        1. รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ 
        2. วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูล ที่ได้มีข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน โดยเน้นในแง่การน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
        3. เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน 

  บทที่ 4 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติแต่ละส่วนงานที่ได้รับมอบหมายและแนวทาง 
แก้ไขปัญหา  ประกอบด้วย 
       ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพ่ือท าให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
       1. เอกสารอ้างอิง 
       2. ภาคผนวก (ถ้ามี) 
           อย่างไรก็ตามในส่วนของเนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ  และเพ่ือให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
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ของนักศึกษามีรูปแบบ และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาให้
นักศึกษาใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
           3. พิมพ์บนขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 สีขาว จัดพิมพ์หน้าเดียว 
           4. จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษร font TH Sarabun NEW ขนาด 16 
           5. จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอน 
ได้ตามความจ าเป็นของข้อมูลที่จะต้องน าเสนอ 
           6. การเว้นขอบกระดาษก าหนดให้ เป็นดังนี้  ขอบบน 1.5 นิ้ว  ขอบล่าง 1.0 นิ้ว  
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (ส าหรับการเข้าเล่มรายงาน) ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
         

2. ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
        เพ่ือการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้รวบรวม 
ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเขียน
รายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาต่อไป  
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 รายงานการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 
 (font TH Sarabun NEW ขนาด 20 ตัวหนา) 

 
 

 ชื่อโครงงานภาษาไทย................................................................... 
 ชื่อโครงงานภาษาองักฤษ..................................................... ......... 

 (font TH Sarabun NEW ขนาด 18 ตัวหนา) 
 
 

 โดย 

       นาย/นางสาว.......................................นามสกลุ......................................... 
       รหสัประจ าตวันักศึกษา ................................................................ ............. 
       สาขาวชิา................................................คณะ/วทิยาลยั.............................  

(font TH Sarabun NEW ขนาด 16 ตัวหนา) 
 
 
 
 

 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษาทาง.............................. 
 Cooperative Education in ....................................................... 
 สาขาวิชา..........................................รหัสวิชา................................ 

 คณะ/วิทยาลัย..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 (วัน/เดือน/ปี ที่ท าเล่ม) 

 
 
 
 
 

1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 1.0 นิ้ว 

1.0 นิ้ว 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
เอกสารแบบฟอร์มศูนย์สหกิจศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา 

 



  แบบฟอร์ม สก.๐๑ 

                                                                                                                                                                              ส ำหรับนกัศึกษำ 
 

            มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์                                                                                           
แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 

สวนที่ ๑  ขอมูลนักศึกษา (นักศึกษำจะตองแนบผลกำรเรียน ณ วันท่ียื่นใบสมัคร) 
๑. ช่ือ-นำมสกุล  นำย/นำงสำว...........................................................................................................รหัสประจ ำตัว........................................................   
    Mr./Miss....................................................................................................................................... (เขียนดวยตัวพิมพใหญ)  ชั้นปท่ี............................ 

    หลักสูตร/สำขำวิชำ..............................................................คณะ/วิทยำลัย..............…….......................................................□ภำคปกติ   
    จ ำนวนหนวยกิตท่ีสอบไดปจจุบัน................................................................หนวยกิต  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม............................................................. 
    ภำคกำรศึกษำท่ีคำดวำจะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี...............................................ปกำรศึกษำ......................................................... 
๒. ท่ีอยูเลขท่ี.........................ถนน................................ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต............................... จังหวัด......................................    
    รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท....................................................E-mail……………………………………………………………………….……………… 
๓. ท่ีพักในภำคกำรศึกษำน้ี (ส ำหรับกรณีเรงดวน) 
    ท่ีอยู่เลขท่ี.........................ถนน........................................ต ำบล/แขวง...........................อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................... 
    รหัสไปรษณ์..........................................โทรศัพท....................................................E-mail………………………………………………………………………….…… 
๔. ผูปกครองนักศึกษำหรือผู้ท่ีสำมำรถติดตอได้ (กรณีท่ีปดภำคกำรศึกษำ) 
    ช่ือ-นำมสกุล........................................................................................................ควำมสัมพันธกับนักศึกษำ.................................................................. 
    ท่ีอยูเลขท่ี.........................ถนน....................................ต ำบล/แขวง.............................. อ ำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ 
    รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศัพท์....................................................................E-mail………………………….…………………………………………………….. 
 

   (ลงชื่อ)..................................................นักศึกษำ 
       (...........................................................) 
  วันท่ี................................................................ 

สวนที่  ๒  ผลการพิจารณา (ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหลักสูตร พิจำรณำ)  

(โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงใน □ หนำขอควำมท่ีตรงกับควำมเปนจริงของทำน) 
             เหมาะสม                ไมเหมาะสม    หมายเหตุ  

๑． ควำมพรอมทำงวิชำกำร       □                           □             ………………………………………………………………………… 

๒． ควำมประพฤติ                                   □      □              ………………………………………………………………………… 
 
สำขำวิชำไดพิจำรณำควำมเหมำะสมของนักศึกษำรำยน้ีแลว ขอแจงผลกำรพิจำรณำดังนี้ 

□ สำมำรถไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำได 

□ รอพิจำรณำในโอกำสตอไป  

□ อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………..................................................................................................... 
 

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

            อำจำรยประสำนงำนสหกิจศึกษำประจ ำหลักสูตร                      อำจำรยท่ีปรึกษำประจ ำหลักสูตร 
              วันท่ี.........................................................      วันท่ี......................................................... 

 

(ลงช่ือ).................................……............. 
(........................................................) 

ประธำนหลักสูตร 
วันท่ี......................................................... 

               
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ ๒  วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 







  แบบฟอร์ม สก.๐๔ 

                                                                                                                                                                              ส ำหรับนกัศึกษำ 

         มหำวิทยำลัยรำชภฏัอุตรดติถ์                
แบบค ำรองขอหนังสือขอควำมอนุเครำะหรับนักศึกษำสหกจิศึกษำ 

 
          วันท่ีส่งแบบค ำร้อง............................ 

 

ข้ำพเจ้ำ  (นำย /นำง/นำงสำว).............................................................................รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ.......................................................... 
สำขำวิชำ..............................................................................................คณะ....................................................................................................... 
อยู่บ้ำนเลขที.่......................................หมู่............................................................ตรอก/ซอย............................................................................. 
ถนน.................................................................ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต........................................................... 
จังหวัด.................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.............................................................. 
ออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในภำคกำรศึกษำที่………………….. ปกำรศึกษำ......................................................................................................... 
มีควำมประสงคจะขอหนังสือขอควำมอนุเครำะหสถำนประกอบกำรเพื่อเขำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ รำยละเอยีดดังนี ้

• ช่ือสถำนประกอบกำร ………………………………………………………………………………………………………………………… 

• สถำนท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• เบอร์โทรศัพท์ของสถำนประกอบกำร........................................................email………………………………………… 

• ช่ือ-นำมสกุล หรือ ต ำแหนงของผรูับหนังสือฉบับนี้ ……………………………………………………………………….......... 
หำกมีนักศึกษำท่ีจะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำท่ีสถำนประกอบกำรเดียวกัน กรุณำใส่รำยละเอียดดังไปนี้ 

๑. (นำง/นำย/นำงสำว)…………………………………………………………..… รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ....................................................... 
สำขำวิชำ………………………………………..…………คณะ………………………………….……..ลำยมือช่ือนักศึกษำ…………………............... 

๒. (นำง/นำย/นำงสำว)…………………………………………………………..… รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ....................................................... 
สำขำวิชำ………………………………………..…………คณะ………………………………….……..ลำยมือช่ือนักศึกษำ…………………............... 

๓. (นำง/นำย/นำงสำว)…………………………………………………………..… รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ....................................................... 
สำขำวิชำ………………………………………..…………คณะ………………………………….……..ลำยมือช่ือนักศึกษำ…………………............... 

 

                 ลงช่ือ....................................... 
            (.......................................) 

           นักศึกษำ 
 

 ๑.ควำมเห็นของอำจำรย์ประสำนงำนสหกิจศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ ให้นักศึกษำยื่นเอกสำรฉบับนี้พร้อม เอกสำรดังต่อไปนี้  
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