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ในปีงบประมาณ 2564  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดการความรู้ 
เรื่องการด าเนินการงานสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์ความรู้ส าหรับบุคลาการในส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ด้านการบริหารงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการบริการให้ค าแนะน าแก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีการด าเนินการทุกปีการศึกษา การน าเอาหัวข้อนี้ขึ้นมา
ทบทวนจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้คู่มือสหกิจศึกษาซึ่งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ   
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ศึกษา หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด คณะผู้จัดท ายินดีน้อมรับข้อเสนอ พร้อมทั้งค าแนะน า เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นใน
โอกาสต่อไป  
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สหกิจศกึษา 

CO-OPERATIVE EDUCATION 
 

 
 
 

 สภาวการณ์ปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันและมีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานที่คัดสรร
เป็นอย่างดี ดังนั้นความต้องการของตลาดแรงงานจึงก าหนดลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไปตาม       
ความต้องการของสถานประกอบการ ได้แก่  การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในด้านการงาน ความคิดริเริ่ม 
ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้น า เป็นต้น สิ่งที่ท้าทายส าหรับบัณฑิตใน

ปัจจุบัน คือ การมีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการท างานและการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ได้ทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะ
เหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาโดยเร็วเมื่อนักศึกษาผู้เป็นบัณฑิตในอนาคตจะมีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงตาม
สถานประกอบการต่าง ๆ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

สหกิจศึกษำ (Co-operative  Education) เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตได้มี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้นักศึกษาที่จะเป็น
บัณฑิตในอนาคตได้น าวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่าง ๆ ได้ศึกษามาแล้วน าไปปฏิบัติในสถาน
ประกอบการให้ได้ผลดีท าให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และท าให้บัณฑิตมี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษาที่บัณฑิตได้ไปฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ  
รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถานศึกษาต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก 

 

1.2 วัตถุประสงค์สหกิจศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษา 
1.2.1 ได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการท างานจริงในสถานประกอบการสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
1.2.2 ศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดและบริหารงานในสถานประกอบการอย่างละเอียด รวมทั้ง

ศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรส่วนต่าง ๆ ของผู้ร่วมปฏิบัติงานสถานประกอบการ ทั้งด้าน
บุคลิกภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน และการปฏิบัติงานเฉพาะ 

1.2.3 พบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริงของสถานประกอบการและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ การเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่
เหมาะสม 

1.2.4 ส่งเสริมงานวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างคณะ หลักสูตร นักศึกษา และ
สถานศึกษากับสถานประกอบการที่ นั กศึกษาได้ ไปปฏิบั ติ งานสหกิจศึกษา

 

1.  สหกิจศึกษาคืออะไร 
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1.2.5 เผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อบุคคลและสถาบัน  
ต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก 

1.2.6 เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ/องค์กร มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต 
 

1.3 นักศึกษำที่ลงทะเบียนรำยวิชำสหกิจศึกษำ  
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จัดระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  คือ 1 
ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
ทั้งนี้แต่ละภาคการศึกษาสหกิจศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซ่ึงนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1.3.1 เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งก าลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรการศึกษานั้น 

1.3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในภาคการศึกษา
ก่อนลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา 

1.3.3   ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะ     
          และสถานประกอบการก าหนด (ถ้ามี) 
1.3.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น (เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษา
และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อ 7 (3) ) 

1.3.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการถกูท าโทษทางวินัย 
1.3.6 มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพฒันาตนเองได้ 

กรณีที่นักศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจ 
ศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ให้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษา 
สหกิจศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

 

1.4 หน่วยงำนและบุคลำกรที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดการสหกิจศึกษา 

แบ่งเป็น 
1.4.4 มหาวิทยาลัยมอบหมายหนว่ยงานรับผิดชอบการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ ดังนี้ 

1.4.1.1  ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ให้         
การสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาการฝึกงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 
1.4.1.2 งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจ าคณะ มีหน้าที่ประสานงานและ
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพของคณะ 

1.4.5 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานสหกิจศึกษาและ  
การฝึกงานวิชาชีพ ดังนี้ 
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1.4.2.1 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจ า
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดี ผู้ที่
อธิการบดีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการจ านวน 1 คน และผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย         
ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ให้ความเห็นชอบการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 
1.4.2.2 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจ า
คณะ ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาและ
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจ าคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ    
ท าหน้าที่บริหารงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพของคณะ 
1.4.2.3 คณะแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานสหกิจศึกษา และ 
การฝึกงานวิชาชีพของคณะและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจ าคณะ ให้แต่งตั้งจาก
หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ประจ าสาขาวิชา ท าหน้าที่ด าเนินงานสหกิจศึกษาและ
การฝึกงานวิชาชีพของสาขาวิชา รวมทั้งการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาและ
การฝึกงานวิชาชีพแก่นักศึกษาในสาขาวิชา 
(2) อาจารย์นิเทศ ให้แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ท าหน้าที่นิเทศ ให้ค าปรึกษา
และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพใน
สถานประกอบการ 
(3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจ าคณะ ท าหน้าที่
จัดท าเอกสารและงานธุรการที่เก่ียวข้องกับงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 

1.5 ลักษณะงำนที่ให้นักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
1.5.4 ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานประจ า  
1.5.5 มีหน้าที่รับผิดชอบงานชัดเจน 
1.5.6 ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) 
1.5.7 ระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติ  

สหกิจศึกษา ทั้งนี้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตามกฎหมายแรงงาน หากจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานเกินเวลาให้อยู่ในข้อตกลงร่วมกันโดยแจ้งคณะต้นสังกัด 
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำกับกำรฝึกงำนของนักศึกษำ 

ประเด็น           
กำรเปรียบเทียบ 

กำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ กำรฝึกงำน 

รูปแบบของการขอเข้า
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
หรือฝึกงาน 

นักศึกษาต้องเขียนและยื่นใบสมัครต่อองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตในลักษณะเดียวกับการสมัครงานและต้อง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการคัดเลือกจาก
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

ส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่นใบสมัครงานและ
สัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณาจาก
หนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับ
นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษา 

สถานะของนักศึกษา
ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะ
พนักงานเต็มเวลา 

นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน 

คุณสมบัติของ
นักศึกษา 

แต่ละมหาวิทยาลัยจะก าหนดแตกต่างกันบ้ าง
เล็กน้อย แต่โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 
3 หรือ 4  และต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน ๆ   
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์การเป็นนักศึกษามา 
แล้วไม่น้อยกว่า 2  ใน 3 ของหลักสูตร 

ค่าตอบแทน น ักศ ึกษ าสหก ิจศ ึกษาส ่วน ใหญ ่จะได ้ร ับ
สวัสดิการ ค่ าจ้ างหรือค่ าตอบแทนอ่ืนตาม     
ความเหมาะสมจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

นักศึกษาอาจจะได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสมจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

กำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ กำรฝึกงำน 

ลักษณะการท างาน เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างาน
จริงเป็นหลัก หรือ Work based  learning  หรือ
โครงงานพิเศษ (Project) ที่ ใช้ความรู้ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษาและเป็ น
ประโยชน์กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

ขึ้นอยู่กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต บางครั้งงาน
ที่ได้รับมองหมายไม่ตรงกับสาขาวิชาที่
เรียน 

ระยะเวลาการปฏิบัติ 
งาน 

ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1  
ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์  และอาจ
ม าก ก ว่ า  1  ภ าค ก ารศึ ก ษ า  (ขึ้ น อ ยู่ กั บ
มหาวิทยาลัยก าหนด) 

ฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงท าการ 
หรือไม่น้อยกว่า  20-25 วันท าการ (ขึ้นอยู่
กับสถาบันอุดมศึกษาจะก าหนด) 

การประสานงาน
ระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษากับองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต 

มี การป ระสานงานอย่ างใกล้ ชิ ด ระหว่ าง
บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานในช่วง
ก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลัง 
การฝึกงาน 
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การดูแลนักศึกษา
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจัดให้มีหัวหน้างานหรือบุคลากร
ที่ เหมาะสมท าหน้ าที่ พนักงานที่ ปรึกษา (Job 
Supervisor) หรือพ่ีเลี้ยง (Mentor) ท าหน้าที่ก าหนด
งานให้นักศึกษาปฏิบัติดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจัดให้มีหัวหน้างาน
เพ่ือดูแลและสอนงาน 

การส่งผลการปฏิบัติ 
งานของนักศึกษา 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องท ารายงานวิชาการ
จ านวน 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่องค์กรผู้ใช้
บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/
ภาควิชาก าหนด 

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามผล        
การปฏิบัติงาน 

อาจารย์นิเทศหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ในสาขาวิชา/ภาควิชาจะท าหน้าที่ดูแล  ติดตาม      
การปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินงานการฝึกงานออก
ตรวจเยี่ ยมนั กศึกษาฝึกงานไม่น้ อยกว่ า         
1  ครั้ง  ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน 

การประเมินผล การประเมินผลจะต้องผ่านการประเมินผลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา 

พิจารณาจากผลการประเมินงานขององค์กร
ผู้ ใช้บัณฑิต และกรรมการด าเนินงาน   
การฝึกงาน 

การสรุปผลการปฏิบัติ 
งาน 

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบั ติ งานจะมีการสัมมนา
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นระหว่างนั กศึกษา  
ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือทราบถึงพัฒนาการและ
ความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
ก าหนด 

หมำยเหตุ:  การปฏบิัติสหกิจศึกษาในหลกัสูตรสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะมีกระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษาที่คล้ายคลึงกัน   
แต่ทั้งนีร้ายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละหลกัสูตรสหกิจศึกษาจะขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของแต่ละสถาบันเป็นผู้ก าหนด 
 

                                      อ้างอิง : ข้อมูลจาก สมาคมสหกิจศึกษาไทย 6 มิถุนายน 2552
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2.1 บทบำทและหน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
2.1.1 ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาตลอดเวลา 
2.1.2 ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา หรือฝึกอบรมครบถ้วนตามที่รายวิชา

สหกิจศึกษาก าหนด และเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 

2.1.3 ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตรประจ าตัว
นักศึกษา ค าแนะน าของสถานประกอบการ และคู่มือสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
ยื่นต่อหัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้ที่ทางสถานประกอบการมอบหมาย 

2.1.4 รับการปฐมนิเทศเพ่ือทราบนโยบาย และค าแนะน าอื่น ๆ จากสถานประกอบการ 
2.1.5 ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
2.1.6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ 
2.1.7 ประสานงานกับงานสหกิจศึกษาของคณะ เพ่ือติดต่อส่งเอกสารตามก าหนดเวลาและให้

ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับงานสหกิจศึกษาของคณะตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบการ 

2.1.8 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือ
เจ้าหน้าที่ประสานงานสหกิจศึกษาโดยทันที 

2.1.9 นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2.2 ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
2.2.1 ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
2.2.2 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ และมี  

ความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  
2.2.3 ได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริงของสถานประกอบการ และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง 
2.2.4 เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ (Communication 

Skills) 
2.2.5 ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

นโยบายของสถานประกอบการ 
2.2.6 ทราบความถนัดของตนเองเพ่ือเลือกอาชีพได้ถูกต้อง 

 

2. บทบาท หน้าที ่และประโยชน์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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2.2.7 เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพในการท างานมากขึ้นและมีโอกาสได้รับการเสนองาน
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

2.3 ประโยชน์ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้รับ 
2.3.1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.3.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 
2.3.3 ได้ทราบปัญหาที่แท้จริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
2.3.4 น าปัญหาที่แท้จริงมาบูรณาการเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
2.3.5 เพ่ิมประสบการณ์ภาคปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 
2.3.6 มีโอกาสใช้ประโยชน์ร่วมในเครื่องมืออันทันสมัยและเพ่ิมโอกาสท างานวิจัยประยุกต์ ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง 
 

 
 
 

 

สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความส าคัญที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจ
ศึกษาให้เกิดผลทางรูปธรรม ซึ่งในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็นจะต้องอาศัย
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) จะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้
ก ากับและดูแลนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

1. ให้รายละเอียดของลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก่อนล่วงหน้า 
1 ภาคการศึกษา 

2. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดการปฐมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย 
วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ โครงสร้างการบริหารงานและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการที่
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 

3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา 
 

3.1 ลักษณะและคุณสมบัติสถำนประกอบกำร 
3.1.1 เป็นหน่วยราชการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
3.1.2 เป็นบริษัทเอกชนที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
3.1.3 เป็นสถานประกอบการ หรือหน่วยงานลักษณะอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

3.2 หน้ำที่ของพนักงำนที่ปรึกษำ (Job Supervisor) 

 

3.  บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา 
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พนักงานที่ปรึกษา หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมาย ให้ท าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จึงกล่าวได้ว่าอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ที่ให้
ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
ดังนั้นพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ส าเร็จไปด้วยดีโดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

1. ก ำหนดลักษณะงำน (Job Description) และแผนกำรปฏิบัติงำน (Co-op Work Plan) 
 ก าหนดต าแหน่งงานและขอบข่ายหน้าที่งานของนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติและแจ้งให้

นักศึกษารับทราบ งานที่ได้รับมอบหมายจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา โดยมี       
การก าหนดแผนงานการปฏิบัติรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 

2. กำรให้ค ำปรึกษำ 
 ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการท างานและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่มีให้กับนักศึกษา 
สหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3.3 แนะน ำกำรจัดท ำรำยงำนสหกิจศึกษำ 
ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานเสนอต่อสถานประกอบการ และอาจารย์ประจ ารายวิชาสหกิจ

ศึกษา โดยรายงานฉบับนี้อาจประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป รายงานอาจมีลักษณะดังนี้ 

1. โครงงานหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นงานโครงงาน (Project) หรือ
งานวิจัย นักศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงงานและงานวิจัยดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ งานได้รับมอบหมายเป็นงานประจ า (Routine) เช่น งานในสายการผลิต         
งานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจัดท า ดังนี้ 

- รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วน 
 - รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อที่สถานกอบการ   

สนใจในลักษณะโครงการหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ รวบรวมไว้
เป็นเล่ม เพ่ือใช้ประโยชน์ ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กันกับงานประจ าของ
นักศึกษาก็ได้ 

เมื่อพนักงานที่ปรึกษาก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดแบบโครงร่างรายงาน   
การปฏิบัติงาน (Report Outline สหกิจ 11) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา แล้วจัดส่งให้งานสหกิจ
ศึกษาเพ่ือส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจัดส่งคืน
ให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานเป็นรายงานที่มีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ นักศึกษาต้อง
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จัดพิมพ์รายงานดังกล่าวให้เรียบร้อยและส่งให้พนักงานที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
3.4 กำรจัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรนิเทศนักศึกษำ 

 ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ประสานงาน
กับสถานประกอบการ เพ่ือขอนัดหมายนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หรือพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้ 

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการด าเนินการสหกิจศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
- แผนการปฏิบัติตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
- ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
 3.5.1 พนักงานที่ปรึกษาต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาและประเมินผลเนื้อหาและจัดท า
  รายงาน อย่างช้าที่สุดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
 3.5.2 แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและจัดส่งให้กับงานสหกิจ
  ศึกษาคณะฯ ทราบ และรายงานมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

3.6 กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร 
 3.6.1 ก าหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 3.6.2 ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา 
 3.6.3 ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 3.6.4 ในกรณีที่บ้านพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ไกลจากสถานประกอบการควรแนะน าหรือ
  จัดหาที่พักให้กับนักศึกษา 
 3.6.5 ให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทนในอัตราท่ีสมควรและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของสถานประกอบการ 
 3.6.6 ดูแลนักศึกษา ให้ค าแนะน า และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานให้เต็มศักยภาพที่
  สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 

3.7 ประโยชน์ที่สถำนประกอบกำรจะได้รับ 
 3.7.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา 
 3.7.2 สร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนา
  บัณฑิตของชาติ 
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 3.7.3 ได้รับนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ
  ของสถานประกอบการ 
 3.7.4 เพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็นพนักงานประจ าในอนาคตต่อไป 

3.8 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
3.8.1 กำรด ำเนินขั้นตอนด้ำนเอกสำรเพื่อขอรับสิทธิประโยชนทำงภำษี 

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยตรง 
(หักคา่ใช้จ่ายได้ 2 เท่า) ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 
 1. มาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
 2. มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย       
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 (ซึ่งออกเพ่ือรองรับมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545) 

 นอกจากนั้นสถานประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า) 
ด้วยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 

 1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547  

 2. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 

3.8.2 สิทธิประโยชนทำงภำษีตำม พ.ร.บ. สงเสริมกำรพัฒนำฝมือแรงงำน พ.ศ. 2545  
ประกอบด้วยพระรำชกฤษฎีกำฯ (ฉบับที ่437) พ.ศ. 2548 

สิทธิประโยชน์ ในกรณีนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการ ซึ่งด าเนินการสหกิจ
ศึกษาจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษาเป็นจ านวน  
2 เท่า ของค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงโดยสถานประกอบการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยยื่นเอกสารตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนกำรย่ืนเอกสำรต่อกรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.8.2.1 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
 รายการค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการได้จ่ายไปในการฝึกสหกิจศึกษา และ 

มีสิทธิน าไปหักค่าใช้จ่าย ได้ 2 เท่า ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่ จ่ายให้แก่นักศึกษาตามที่ก าหนด ไว้ในสัญญา แต่ไม่ต่ ากว่า

ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าสูงสุด 
2) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
3) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ระหว่าง

จังหวัด และค่าชุดฟอร์มที่จัดให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา 

ยื่นเอกสารค าขอต่อนายทะเบียน (อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
เป็นค าขอรับนิสิต/นักศึกษาตามแบบ ฝง 1 และมีเอกสารแนบ 
1. ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน 
2. หลักสูตรและรายละเอียดการฝึกจ านวน 1 ฉบับ 
3. สัญญาการฝึก (แบบ ฝง 2) 
4. ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกของนิสิต/นักศึกษา 

นายทะเบียนรับทราบ 

ด าเนินการฝึกสหกิจศึกษา 

รายงานผลของการส าเร็จการฝึกสหกิจศึกษา 
ให้นายทะเบียนรับทราบ ตามแบบ ฝง 3 

 

น าหนังสือรับทราบและรายการ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยื่นขอหักค่าใช้จ่าย 

กับกรมสรรพากร 
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4) ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา และไม่ปะปนกับที่ใช้ใน
การประกอบกิจการปกติของสถานประกอบการ โดยจะต้องระบุรายการ จ านวน และราคาของวัสดุ
อุปกรณ์นั้นให้ชัดเจน 

5) ค่าวิทยากรภายนอกทีเ่ชิญมาเฉพาะเพ่ือฝึกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 
3.8.2.2  กำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของกรมสรรพำกร 
 เมื่อด าเนินการยื่นเอกสารต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว      

สถานประกอบการมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.50) โดยบันทึกค่าใช้จ่าย ดังนี้  
-  บันทึกค่าใช้จ่ายในอัตรา 1 เท่าในรายการที่ 8 (รายจ่ายในการขายและ

บริหาร) ข้อ 23 “รายจ่ายอื่นท่ีนอกเหนือจาก 1 ถึง 22” และ 
-  บันทึกค่าใช้จ่ายในอัตรา 1 เท่าในรายการที่ 10 (รายได้ที่ได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้น) ข้อ 2.3 “รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและ
ฝึกอบรม” และเก็บรักษาเอกสารค่าใช้จ่ายเพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับทราบจากอธิการบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานในการฝึกนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ส าเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา 
(แบบสหกิจ 2) 

ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ใบส าคัญรับเงิน      
ค่าสวัสดิการที่จ่ายแก่
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ใบส าคัญรับเงินค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน     

การฝึกสหกิจศึกษา 

ใบส าคัญรับเงิน 
ค่าวิทยากรภายนอก 

เก็บไว้ที่สถานประกอบการเพ่ือรอ
การตรวจสอบจากกรมสรรพากร 
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3.8.2.3   สิทธิประโยชน์จำกกำรนับจ ำนวนผู้รับกำรฝึก 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจะต้องจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 50 
ของจ านวนลูกจ้างเฉลี่ย ในรอบปี (นับตามจ านวนผู้รับการฝึก ถ้าคนหนึ่งเข้าฝึกอบรมหลายครั้ง หลาย
หลักสูตรให้นับเป็น 1 คน) หากไม่จัดฝึกอบรมหรือจัดไม่ถึงร้อยละ 50 แล้วจ านวนที่ขาดไปนั้นจะต้องถูก
ค านวณจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สถานประกอบการที่รับนิสิต นักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการสามารถนับจ านวนนิสิต นักศึกษาเป็นผู้รับการฝึกประเภทฝึกเตรียมเข้าท างานโดยแสดง
รายละเอียดใน “แบบแสดง การจ่าย เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าป...” (แบบ สท.2) ซึ่ง
สถานประกอบการจะต้องยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานปีละครั้ง โดยยื่นภายใน
ต้นปีถัดไปส าหรับรอบระยะเวลาของปีก่อนหน้า  

3.8.2.4   กรณีรับนักศึกษำฝึกงำน (Apprentice) ฝึกหัด (Internship) ทวิภำคี 
(Dual Training) 

ส าหรับสถานประกอบการที่รับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบใด ได้แก่ ระบบฝึกงาน (Apprentice) ระบบทวิภาคี (Dual Training) ระบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  ระบบฝึกหัด (Internship) สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ จากการนับจ านวนผู้รับการฝึกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
ไดท้ั้งหมด โดยต้องมีระยะเวลาการฝึกในแต่ละหลักสูตรต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

3.8.3   สิทธิประโยชนทำงภำษีจำกกำรบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมให้เกิด      
กำรบูรณำกำรทำงกำรศึกษำตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ ฉบับที่ 420 พ.ศ.2547 และพระรำชกฤษฎีกำฯ 
ฉบับท่ี 476 พ.ศ. 2551 

สถานประกอบการที่บริจาคเงินและทรัพย์สินเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทาง
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล (รายชื่อสถานศึกษาดู
ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 
เท่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ
หรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์และเพ่ือการศึกษาหรือการกีฬาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.8.3.1  วัตถุประสงค์ของกำรบริจำค 
สถานประกอบการจะต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่มีลักษณะเป็น

สัญญาต่างตอบแทนและบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อม

ที่ดิน หรือที่ดิน 
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2) บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา
แบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

3) บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหา ครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษาการประดิษฐ์การพัฒนาการค้นคว้า หรือการวิจัยส าหรับนักเรียน 
นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา การบริจาคตาม ข้อ 3 นี้ จะต้องเป็นการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือประโยชน์ที่จะตกแก่นักศึกษาโดยตรงเท่านั้น เช่น ทุนการศึกษาที่ให้แก่
นักศึกษาทุนการวิจัยที่ด าเนินงาน โดยนักศึกษาทุนการประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา เป็นต้น 

3.8.3.2   กำรจัดเตรียมเอกสำร 
1) สถานประกอบการจะต้องยื่นความจ านงบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่

สถาบันอุดมศึกษา โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคจ านวนเงินและทรัพย์สินที่บริจาคอย่างชัดเจน   
2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องออกใบส าคัญแสดงการรับเงินหรือทรัพย์สิน   
3) สถานประกอบการเก็บรักษาส าเนาเอกสาร ข้อ 1 และต้นฉบับเอกสาร 

ข้อ 2 เพื่อรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร 
4) สถานประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ต่อกรมสรรพากรภายใน 150 

วัน หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของสถานประกอบการ 
  

 
 
 

เพ่ือให้การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนักศึกษามี
คุณภาพพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการและขั้นตอน
สหกิจศึกษา ดังนี้ 

4.1 กำรแจ้งควำมจ ำนงปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำไปยังสถำนประกอบกำร 

1.  นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 ยื่นแบบ   
ค าร้องทีง่านสหกิจศึกษาฯ ประจ าคณะ  

2.  การแจ้งความจ านงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งความจ านงไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา นักศึกษาที่ไม่ส่ง
แบบแสดงความจ านงปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังกล่าว ถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์จากการไปปฏิบัติงาน 

3.  สาขาวิชาพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษาแล้วงานสหกิจศึกษาประจ าคณะด าเนินการ
ส่งหนังสือแจ้งความจ านงปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปยังสถานประกอบการ 

 

4.  กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา 
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4.2 กำรเลือกสมัครปฏิบัติสหกิจศึกษำกับสถำนประกอบกำร 
งานสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกสถาน

ประกอบการกับนักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเลือกสถานประกอบการ ควรเลือกสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตรงกับ    

ความสนใจของนักศึกษาเป็นหลัก การเลือกสถานประกอบการไม่ควรค านึงถึงสวัสดิการที่สถาน
ประกอบการเสนอให้ เช่น ค่าตอบแทนและที่พัก (งานสหกิจศึกษาไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและที่พักแก่นักศึกษา) ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ศึกษา 
 2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน 1 สถานประกอบการ และส่งหนังสือแจ้งความจ านงใน       
การปฏิบัติสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการรับทราบ 
  3. การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไป
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากหนังสือแจ้งความจ านงอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย เมื่อ
สถานประกอบการพิจารณาแล้ว จะตอบกลับเพ่ือยืนยันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาซึ่งเมื่อนักศึกษาส่ง
หนังสือแจ้งความจ านงแล้ว ขอให้ติดตามหนังสือตอบกลับการรับเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการ  

4. หากไม่มีการยืนยันรับหรือตอบปฏิเสธรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาพิจารณา
เลือกสถานประกอบการใหม่ โดยประสานงานกับงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ  

ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรจำกสถำนประกอบกำร 
ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการก าหนด 

อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่งอาจได้ค่าตอบแทนที่น้อย ในกรณีที่สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานเสนองานให้แก่นักศึกษาโดยมีค่าตอบแทนน้อยนั้น งานสหกิจศึกษาจะรับงานนั้นให้แก่
นักศึกษาได้หรือไม ่มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 1.   ยอมรับงานให้แก่นักศึกษาโดยปรับตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า 
 2.   เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เช่น สถานประกอบการตั้งอยู่
ในภูมิล าเนาของนักศึกษา นักศึกษาสนใจลักษณะงานที่บริษัทเสนอ 
 3.   สาขาวิชาเห็นชอบด้วย 

กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษาไม่
สะดวกในเรื่องที่พักที่จัดให้ สามารถจัดหาที่พักเองได้แต่จะน ามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือ
เปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ ในกรณีที่สถานประกอบการให้ช่วยจัดหาที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม เช่น      
พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักในละแวกที่พนักงานพักอยู่และมีรถยนต์ของสถาน
ประกอบการรับส่งโดยสะดวก เป็นต้น 

4.3 การลงทะเบียนล่วงหน้ารายวิชาสหกิจศึกษา 
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นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาก่อน               
(ดูก าหนดการในปฏิทินการศึกษาประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ) และช าระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่
ก าหนด การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาถือว่าเป็นการลงทะเบียนล่าช้าเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ ทั้งนี้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัต ิเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อ 7 

4.4  รำยวิชำเตรียมควำมพร้อมก่อนสหกิจศึกษำ /กำรจัดอบรม และปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษำ 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา
ก่อนที่จะลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในภาค
การศึกษาถัดไป ทั้งนี้งานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาหรือคณะอาจจะจัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา          
รายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาหรือการฝึกอบรม เป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อม
มากที่สุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยในรายวิชาหรือการอบรมมีหัวข้อต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1.   การเลือกงานและสถานประกอบการ 
2.  การเขียนใบสมัคร การเขียนประวัติส่วนตัวและการเตรียมตัวสัมภาษณ์ 
3.   การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ 
4.   การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5.   การเขียนและการน าเสนอโครงการ/งานวิจัย 
6.   ความปลอดภัยในโรงงาน ด าเนินการตามระบบ 5 ส 
7.  ด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9000 /14000 
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้ฟังโอวาทจากคณบดี ได้พบอาจารย์ที่

ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา และกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ ซึ่งจะมีการแนะน า
การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ชี้แจงสิ่งต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในวันดังกล่าวถือว่านักศึกษามี       
ความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัยและบุคลิกภาพ  

4.4 กิจกรรมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นให้กับรายวิชาสหกิจศึกษา ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
1. ระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม แบบแจ้ง

รายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน และแบบแจ้งรายละเอียดงาน แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แจ้ง
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สถานที่ปฏิบัติงาน (ชื่อโรงงาน-ที่อยู่) ชื่อพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา 

2. ระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงาน
การปฏิบัติงาน (เอกสารสหกิจศึกษาหมายเลข 11) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและ
ให้ค าแนะน า ทั้งนี้นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันที โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมระหว่างการไปนิ เทศงานก็ได้ ในกรณีที่พนักงานพ่ีเลี้ยงไม่มีเวลาเขียนข้อมูลใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้นักศึกษา อาจจะแก้ไขปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจาแล้วเป็นผู้เขียนข้อมูล
ที่รับด้วยตนเอง จากนั้นน าไปให้พนักงานพ่ีเลี้ยงตรวจและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องใดที่ท าให้ไม่
สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามก าหนด จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทางโทรสารหรือจดหมายทันที 

3. นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อน
สิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะน าให้เสร็จเรียบร้อย โดยระหว่าง       
การปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลของสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ เช่น ก าหนดเวลาการเข้า-ออกงาน วันหยุดและวันลา ฯลฯ 

4.5 อำจำรย์ท่ีปรึกษำสหกิจศึกษำ 
-  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาออกนิเทศนักศึกษา ต่อการปฏิบัติการสห

กิจศึกษาของนักศึกษา 1 คน  (ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย ระบุไว้ จ านวนการนิเทศไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง  ณ สถานประกอบการ) ทั ้งนี้
รูปแบบการนิเทศขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 

-   ฝ่ายนิเทศประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการเพื่อก าหนดวัน เวลา  
ที่จะไปนิเทศนักศึกษาโดยใช้แบบแจ้งยืนยันการนิเทศ  

-   อาจารย์น ิเทศตรวจสอบคุณภาพงานพร้อมทั ้งบันทึกรายงานที ่สถานประกอบการ
มอบหมาย โดยใช้แบบฟอร์ม แบบบันทึกการนิเทศ   

-   ส่งแบบประเมินผลการนิเทศให้กับงานสหกิจศึกษาคณะ และรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ 
 รายวิชาสหกิจศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ า
สาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา ดังนี้ 

- เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษาที่ก าลังปฏิบัติงานโดยล าพัง ณ สถาน
ประกอบการซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพ่ือนและคณาจารย์ 

- เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
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- เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน      
ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง 

- เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน 

-  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ ประกอบด้วย 
- อาจารย์นิเทศหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะก าหนดแผนการนิเทศงานทั้งภาค

การศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงาน ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน 
- อาจารย์นิเทศหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือ

นัดหมายวันและเวลาที่อาจารย์นิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
- เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ รวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษาพร้อมรายละเอียดสถาน

ประกอบการส่งมอบให้อาจารย์นิเทศก่อนวันเดินทาง  
- อาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดนัดหมายโดยมีหัวข้อนิเทศงาน คือ ตรวจสอบ

คุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้า
ในการจัดท ารายการของนักศึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางด้านวิชาการ
และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- ภายหลังเดินทางกลับอาจารย์นิเทศประเมินผลการนิเทศงานทั้งสถานประกอบการและ
นักศึกษาตามแบบประเมินผลและส่งคืนงานสหกิจศึกษาคณะ 

4.6 กิจกรรมภำยหลังกำรปฏิบัติงำน 
   -    นักศึกษาส่งแบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติ  

- อาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชาสัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณา
รายงานประกอบ 

- จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกันจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4.7 กำรประเมินผลวิชำสหกิจศึกษำ 
การให้คะแนนตัวอักษรจะเป็นระบบ S (Satisfactory-ผ่าน) และ U (Unsatisfactory-      

ไม่ผ่าน ) เกณฑ์การประเมินผ่านและไม่ผ่านอย่างน้อย ร้อยละ 60 ทั้ งนี้มีกระบวนการที่ ใช้ ใน           
การประเมินผล ดังนี้ 

 
1.  นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วน 
2.  ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายวิชาในระดับ S จากพนักงานที่

ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ 
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3.  ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการในระดับ S จากอาจารย์นิเทศ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานครบถ้วน ได้แก่ การประชุม การสัมภาษณ์ สัมมนาและ 

ส่งแบบสอบถาม 
นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 กระบวนการและผ่านการประเมินจากสาขาวิชา จะได้รับ

คะแนนตัวอักษร S กรณีที่นักศึกษาได้รับคะแนนตัวอักษร U ต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหม่ ทั้งนี้ 
นักศึกษาจะได้รับค่าระดับคะแนน I เนื่องจากรายงานวิชาการไม่สมบูรณ์หรือสัปดาห์ฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาไม่ครบ 

ในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาจะประเมินผลนักศึกษาและรายงาน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามแบบฟอร์มที่งานสหกิจศึกษาก าหนด และให้นักศึกษาน ากลับมายื่นต่อ
งานสหกิจศึกษาทันที ในวันที่เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
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นักศึกษาแจ้งความจ านง 
ไปยังสถานประกอบการ 

พิจารณา 

ลงทะเบียนรายวิชาการปฏิบัติ 
งานจริงในสถานประกอบการ 

การเตรียมความพร้อมก่อนการสหกิจศึกษา 
รายวิชา/การจัดอบรม/การปฐมนิเทศ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
นิเทศงานสหกิจศึกษา 

สัมมนาสหกิจศึกษา 

ประเมินผล 

สรุป 

จบ 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

สถานประกอบการ 
เปิดรับสมัครต าแหน่งงาน 
/นักศึกษาตรวจสอบการ
รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ของสถานประกอบการ 
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5.1 ข้อแนะน ำในกำรติดต่อกับงำนสหกิจศึกษำ 
เพ่ือให้การเตรียมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและเพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานสหกิจศึกษา
ประจ าคณะและสาขาวิชาได้ก าหนดเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ ดังนี้ 

5.1.1   นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 ยื่น
แบบค าร้องแจ้งความจ านงไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่งานสหกิจศึกษาฯ ประจ าคณะ 
โดยการเลือกสถานประกอบการยึดหลักการและเงื่อนไขตามที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด 
 5.1.2  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาก่อนที่จะลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา หรือผ่านการอบรมหลักสูตรภาคบังคับก่อนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยทุกคนต้องเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด หากเข้าร่วมกิจกรรมใดไม่ได้ต้องลาล่วงหน้า และศึกษาวีดีทัศน์เป็น    
การชดเชยภายหลัง ทั้งนี้ถ้านักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาหรือเข้าอบรมไม่
ครบถ้วนจะไม่สามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ 
 5.1.3 การขอเปลี่ยนสถานประกอบการในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถด าเนินการได้
ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

- ในกรณีที่สถานประกอบการปิดตัวหรือยกเลิกกิจการ 
- ลักษณะงานไม่ตรงกับสาขาวิชา 
- กรณีอ่ืน ๆ ตามที่อาจารย์นิเทศเห็นสมควร 

  5.1.4 ก าหนดจ านวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตามภาคการศึกษามาตรฐานที่ก าหนดโดยสาขาวิชา 

  5.1.5 การยื่นขอค าร้องส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาจะขอ
ยื่นส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถท าได้โดยจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการลงทะเบียนเรียนและระเบียบการแจ้งขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้    
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมหลังปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลาที่รายวิชาสหกิจศึกษาก าหนดไว้ด้วย 
5.2 กำรให้บริกำรของงำนสหกิจศึกษำประจ ำคณะ 

 5.2.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้ 
- คัดเลือกสถานประกอบการที่มีลักษณะงานเป็นไปตามสาขาวิชา  
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- ให้ข้อมูลและค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการหางาน แหล่งงาน การสมัครงาน ลักษณะ
งานที่จะปฏิบัติ ลักษณะของธุรกิจของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองของนักศึกษา นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ดูแลงานสหกิจ
ศึกษาประจ าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาได้ทุกวันท าการ 

- ให้บริการในส่วนของท าเนียบสถานประกอบการ 
- จัดท าข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 5.2.2 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
- ประสานงานกับสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ ในการนิเทศงานนักศึกษา 
- ให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
- ประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา  
- จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ 

5.2.3 การฝึกอบรมให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้ 
- จัดอบรมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสมัครงาน

และสัมภาษณ์ เทคนิคการน าเสนอ การบริหารงานโรงงาน ความปลอดภัย 5 ส การควบคุมคุณภาพ ISO 
9000 เป็นต้น 

5.2.4 บริการยืมคืนรายงานการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นตัวอย่างและแนวทางแก่นักศึกษาใน
การจัดท ารายงานฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

5.2.5 การวางแผนและทะเบียนนักศึกษา ให้บริการ ดังนี้ 
- จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 
- รับค าร้องต่าง ๆ เช่น ขอเปลี่ยนสถานประกอบการ 
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