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คำนำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็ นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บ ัติ ค วบคู่ ก ัน เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบัณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บ ัติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จึ ง ได้ จ ัด ให้ มี ห ลั ก สู ตรสหกิ จ ศึ ก ษาขึ้ นเมื่ อ ปี การศึ ก ษา 2549 จนถึ ง ปั จจุ บ ั น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่จะให้นกั ศึกษาต้องผ่าน สหกิจศึกษาก่อนสาเร็ จการศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) เป็ นระบบการศึ ก ษาที่ เน้ น การปฏิ บ ั ติ ง านในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาร่ วมกับการจัดให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิงาน
จริ ง ณ สถานประกอบการที่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อในฐานะเสมื อนหนึ่ ง เป็ นพนัก งานชั่วคราว ทั้ง ยังเป็ นการ
เชื่ อมโยงระหว่างโลกของการศึกษาและโลกของการทางานจริ ง นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั ิงานและเป็ นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่ าย คือ สถานประกอบการ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
คู่มือสหกิ จศึ กษาเล่มนี้ จัดท าขึ้ นเพื่อประโยชน์ ในการประสานงานระหว่าง สถานประกอบการ
นักศึกษาและคณาจารย์ที่ปรึ กษา โดยได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวความคิด กระบวนการของสหกิ จ
ศึ ก ษาตลอดจนเอกสารประกอบการบริ ห ารจัด การงานธุ ร การ ซึ่ งเป็ นหัวใจส าคัญ ในการติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณทุก
ท่าน ที่มีส่วนในการจัดทาจนสาเร็ จเป็ นรู ปเล่มสมบูรณ์ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ นักศึกษาและคณาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่าน
คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บทที่ 1
สหกิจศึกษำ คืออะไร
สหกิจศึกษำ (Cooperative Education) เป็ นระบบการศึกษาที่จดั ให้มีการผสมผสาน ระหว่างการ
เรี ยนของนักศึกษาในห้องเรี ยน เข้ากับการปฏิบตั ิจริ งในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็ นระบบ
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกาหนดให้นกั ศึกษา ออกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือน
หนึ่ งเป็ นพนักงานชัว่ คราว เต็มเวลาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่ งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความ
เข้าใจและคุ น้ เคยกับโลกแห่ งความเป็ นจริ งของการทางานและการเรี ยนรู ้ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งทักษะของงาน
อาชี พ และทัก ษะด้า นการพัฒ นาตนเอง เป็ นการศึ ก ษาที่ บู รณาการการเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษากับ การให้
นักศึกษาออกไปปฏิบตั ิงานจริ งเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ
1. หลักกำรและเหตุผล
สหกิจ ศึ ก ษำ (Cooperative Education) เป็ นระบบการศึ ก ษาที่ เน้น การปฏิ บ ัติ งานในองค์ก รผูใ้ ช้
บัณ ฑิ ตอย่างมี ระบบ โดยจัดให้มีการเรี ยนในสถานศึกษาร่ วมกับ การจัดให้นักศึกษาไปปฏิ บตั ิงานจริ ง ณ
สถานประกอบการที่ให้ความร่ วมมือเพื่อนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ น้ เคยกับโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ งของการทางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรี ยนรู ้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ที่เป็ นความต้องการ
ของสถานประกอบการ อันจะส่ งผลให้นกั ศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู ง เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
มากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และความร่ วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กรผูใ้ ช้
บัณ ฑิ ตท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสู ตรได้ตลอดเวลา และสถานประกอบการก็จะได้แรงงาน
นักศึ กษาร่ วมงานตลอดปี ดังนั้น นักศึ กษาสหกิ จศึกษาจึงเปรี ยบเสมือนผูแ้ ทนที่ เป็ นความภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็ นการ
เผยแพร่ เกี ยรติ คุณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกไปสู่ สาธารณชน ซึ่ งก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ นัก ศึก ษาเกิ ดการพัฒ นาทัก ษะทางวิช าชี พ และทางสั งคม อย่างมี ระบบตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
2.2 เพื่อให้เกิดความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและ พัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร การวิจยั และนวัตกรรมในอนาคต
2.3 เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้เรื่ องการจัดและการบริ หารงาน หรื อพบเห็นปั ญหาต่างๆ ที่แท้จริ ง ของ
การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู ้จกั ปรับตัวให้เข้า
กับสังคมในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4 เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยฯ ต่อบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายนอก
3. หลักสู ตรสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ โจ้
หลักสู ตรสหกิจศึกษาที่เปิ ดสอนในคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีดงั นี้
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะบริ หารธุรกิจ
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตว์ศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่ งแวดล้อม
- คณะสารสนเทศและการสื่ อสาร
- วิทยาลัยบริ หารศาสตร์
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
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4. หน่ วยงำนและบุคลำกรทีร่ ับผิดชอบ
สำนักบริ หำรและพัฒ นำวิชำกำร เป็ นหน่ วยงานกลางที่ ทาหน้าที่ ในการสนับสนุ นการดาเนิ นงานระบบ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ต้ ั ง ส านัก บริ ห ารและพัฒ นาวิช าการ มหาวิท ยาลัย แม่ โจ้ 63 หมู่ ที่ 4 ตาบลหนองหาร อาเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 0 5387 3476 – 9 โทรสาร 0 5387 3452
www//coop.mju.ac.th
บุคลำกรทีร่ ับผิดชอบ
เจ้ ำหน้ ำทีส่ หกิจศึกษำ (Co-op Coordinator)
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดอบรมเตรี ยมความพร้อมก่อนออกปฎิ บตั ิสหกิ จศึกษา 15 ชัว่ โมง จัดเก็บ
ข้อมูลประสานงาน และอานวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึ กษา และนักศึกษา ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ในส่ วนต่าง ๆ
อำจำรย์ทปี่ รึกษำสหกิจศึกษำ (Co-op Advisor) ทาหน้าที่ประสานงานภายในและภายนอก ดังนี้
1. ให้คาปรึ กษาในด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิงานแก่นกั ศึกษาในสาขาวิชา
2. รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา
3. นิเทศงานและประเมินผล
4. ให้ขอ้ เสนอแนะแก่สถานประกอบการ เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาในการทางาน การปฏิ บตั ิ งานของ
นักศึกษา และพบปะร่ วมปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษา
5. ลักษณะงำนสหกิจศึกษำ
1. เสมือนหนึ่งเป็ นพนักงานชัว่ คราว
2. มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน (งานมีคุณภาพ)
3. ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วย
4. ทางานเต็มเวลา (Full Time)
5. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สั ปดำห์ )
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บทที่ 2
บทบำทและหน้ ำทีข่ องนักศึกษำและอำจำรย์ทปี่ รึกษำสหกิจศึกษำ
1. บทบำทและหน้ ำทีข่ องนักศึกษำสหกิจศึกษำ
1.1 คุณสมบัตินกั ศึกษาสหกิจศึกษา คณะ/หลักสู ตรจะเป็ นผูค้ ดั เลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดงั นี้
- นักศึ กษาสมัครเข้าร่ วมโครงการ เมื่อนักศึกษาผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า และมีเวลาการศึกษาเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
- ต้องผ่านการพิจารณาคุ ณสมบัติ โดยคณะ/หลักสู ตรต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
คณะ/วิทยาลัย กาหนด
-ไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เคยหรื ออยูร่ ะหว่างถูกพักการศึกษา
1.2. หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาตลอดเวลา
-ต้องผ่านการปฐมนิเทศ ฝึ กอบรมครบถ้วน ตามที่คณะ/หลักสู ตรกาหนด
- ต้องไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กาหนด พร้อมด้วยหนังสื อส่ งตัว บัตรประจาตัว
นักศึกษาคาแนะนาของสถานประกอบการ และคู่มือสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ตั้งใจปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษา อย่างเต็มกาลังความสามารถ
- ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระเบียบวินยั หรื อข้อบังคับของสถานประกอบการ หลีกเลี่ยงการทะเลาะ
เบาะแว้งในสถานประกอบการ ทุกกรณี
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สหกิ จศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตรเพื่อติดต่อส่ งเอกสารตาม
กาหนดเวลา และ ให้ข่าวสารการปฏิ บ ตั ิ งานของตนเอง กับ เจ้าหน้าที่ สหกิ จศึก ษาประจาคณะ/หลักสู ตร
ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
- หากมีปัญหาในการปฏิบตั ิงานต้องรี บติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา หรื อเจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาโดยทันที
- หมัน่ ฝึ กฝนและเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.3. ประโยชน์ที่นกั ศึกษาจะได้รับจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรี ยนเพิ่มเติมจากการเรี ยนในห้องเรี ยน
- เกิ ดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง รู ้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบ มีความมัน่ ใจ
ในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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- ได้พบกับปั ญหาต่างๆ ที่แท้จริ งในการทางาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างถูกต้อง
- ส่ งผลให้มีผลการเรี ยนดี ข้ ึนภายหลังการปฏิบตั ิงานเนื่ องด้วยมีความเข้าใจในเนื้ อหาวิชา
มากขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
- เกิดทักษะการสื่ อสารข้อมูลการทางานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill)
- สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
- สาเร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิ ตที่มีศกั ยภาพในการทางาน และมีโอกาสได้รับการเสนองาน
ก่อนที่สาเร็ จการศึกษา
2. บทบำทและหน้ ำทีข่ องอำจำรย์ทปี่ รึกษำสหกิจศึกษำ
อาจารย์ที่ ปรึ กษาสหกิ จศึ กษา (Cooperative Education Advisor-CA) เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ของคณะที่ มี นักศึ ก ษาไปปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จศึ ก ษา ท าหน้า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแก่ นัก ศึ ก ษาสหกิ จศึ ก ษาและ
ประสานงานระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษา และสถานประกอบการ อี ก ต าแหน่ ง หนึ่ ง
นอกเหนื อจากเป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิชาการ และมีหน้าที่ ประสานงานด้านสหกิ จศึ กษา ภายในภาควิชา/
สาขาวิชากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ดังนี้
2.1 พิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบกรณี นัก ศึ ก ษาขอเปลี่ ย นสภาพ (ลาออก) จากการเป็ นนัก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษา หรื อเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
2.2 ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาการลงทะเบี ย นรายวิช าสหกิ จ ศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด้าน ร่ ว มกับ เจ้า หน้ า ที่
สหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย ในการจัดหางานสาหรับนักศึกษา
2.3 รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
2.4 นิ เทศงานระหว่างที่นักศึกษาปฏิ บตั ิ สหกิ จศึกษาร่ วมกับหลักสู ตร ประเมินผลนักศึกษาในราย
วิชาสหกิจศึกษา
2.5 ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายในคณะ/หลักสู ตรการติดต่อเรื่ องสห
กิจศึกษาของคณะ/หลักสู ตรขอให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับประธาน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิ จศึกษา
หรื อคณาจารย์ที่ ป รึ กษาสหกิ จประจาคณะ/หลักสู ตรซึ่ งเจ้าหน้าที่ ส หกิ จศึ ก ษา ประจาคณะ/หลักสู ตร จะ
ประกาศชื่อให้นกั ศึกษาทราบก่อนภาคการศึกษาที่จะไปปฏิบตั ิงาน
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บทที่ 3
บทบำทของสถำนประกอบกำรกับสหกิจศึกษำ
1. บทบำทของสถำนประกอบกำรกับสหกิจศึกษำ
สถานประกอบการเป็ นองค์ก รที่ มีความสาคัญ ที่ จะพัฒ นานัก ศึกษาโดยวิธีก ารของสหกิ จศึ ก ษา
ให้เกิ ดผลทางรู ปธรรม ในทางปฏิ บตั ิสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จาเป็ นจะต้องอาศัยความร่ วมมือ
อย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ ายบุ คคลหรื อฝ่ ายบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย์และ
พนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) ซึ่งจะเป็ นผูท้ ี่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่ งเสริ มให้
การปฏิบตั ิงานของนักศึกษาประสบความสาเร็ จสู งสุ ดในระหว่างการปฏิบตั ิงาน โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้
1.1. ฝ่ ายบุคคลหรื อฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ ให้รายละเอียดลักษณะงานที่ตอ้ งการให้นักศึกษาปฏิ บตั ิ
ด้า นระเบี ย บวินัย ของสถานประกอบการนั้น ๆ เจ้าหน้าที่ ส หกิ จศึ ก ษาประจ าคณะก่ อนล่ ว งหน้า 1 ภาค
การศึกษา
1.2. ฝ่ ายบุ คคลหรื อฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ดาเนิ น การปฐมนิ เทศ อบรม เพื่ อให้นัก ศึ ก ษาทราบถึ ง
ระเบี ย บวิ นั ย วัฒ นธรรมการรั ก ษาความปลอดภัย ในการท างาน ตลอดจนให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สถาน
ประกอบการ โครงสร้างการบริ หารงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของสถานประกอบการที่นกั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ิ
1.3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor)
2. หน้ ำทีข่ องพนักงำนทีป่ รึกษำ (Job Supervisor)
พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา (Job Supervisor) หมายถึ ง บุ ค ลากรหรื อเจ้า หน้ า ที่ ที่ ส ถานประกอบการ
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา อาจจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างาน
ในการปฏิ บ ัติ ง านตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา จึ ง เปรี ย บเสมื อ นอาจารย์ข องนัก ศึ ก ษา ณ สถาน
ประกอบการ เป็ นผูท้ ี่ ใ ห้ค าแนะนา และเป็ นที่ ป รึ ก ษาทั้งทางด้านปฏิ บ ัติงานและการปรับ ตัวเข้ากับ การ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ดังนั้น พนักงานที่ปรึ กษาจึงเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญ ดังนี้
2.1 กาหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบตั ิงาน (Co-op Work Plan)
กาหนดตาแหน่งงาน ขอบข่ายหน้าที่งานของนักศึกษาที่จะต้องปฏิบตั ิและแจ้งให้นกั ศึกษา
รับทราบถึงงานที่ได้รับมอบหมายโดยจะมีลกั ษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่ งได้มีการกาหนด
แผนงานการปฏิบตั ิรายสัปดาห์ให้แก่นกั ศึกษาสหกิจศึกษา
2.2 การให้คาปรึ กษา
ให้ ค าปรึ ก ษาชี้ แนะแนวทางการท างานและการแก้ปั ญ หาจากประสบการณ์ ที่ มี ใ ห้ ก ับ
นักศึกษาสหกิจศึกษารวมทั้งให้ความร่ วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศ นักศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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2.3 แนะนาการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องจัดทารายงาน 1 ฉบับ เสนอต่อ สถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษาสห
กิจศึกษา โดยรายงาน อาจประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
หรื ออาจมีลกั ษณะ ดังนี้
2.3.1 โครงงานหรื องานวิจยั หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็ นโครงงาน (Project)
หรื องานวิจยั นักศึกษาจะต้องทารายงานในหัวข้อของโครงงานและงานวิจยั ดังกล่าว
2.2.3 ในกรณี ที่ ง านได้รับ มอบหมายเป็ นงานประจา (Routine) เช่ น การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษาอาจจะเป็ นดังนี้
- รายงานและขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านประจ าที่ ไ ด้รั บ มอบหมายทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วน
- รายงานหั ว ข้ อ พิ เศษ (Special Assignment หรื อ Project) เป็ นหั ว ข้ อ ที่ ส ถาน
ประกอบการ สนใจในลักษณะโครงงานหรื อปั ญหาพิเศษให้นกั ศึกษาค้นคว้าสรุ ปและวิจารณ์ รวบรวมไว้
เป็ นเล่ ม เพื่อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กนั กับงานประจาของนักศึกษาก็ได้เมื่อ
พนักงานที่ ปรึ กษากาหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาต้องจัดทา Report Outline (ตามแบบที่ กาหนด)โดย
หารื อกับ พนัก งานที่ ป รึ ก ษา แล้วจัดส่ งให้เจ้าหน้าที่ ส หกิ จศึ ก ษาคณะ/วิทยาลัย เพื่อส่ งมอบให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษาประจาภาควิชา/สาขาวิชา ให้ความเห็นชอบ จึงจะจัดส่ งคืนให้แก่นกั ศึกษาต่อไป ลักษณะ
รายงานจะมีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานให้เรี ยบร้ อย และส่ งให้
พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบและประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
2.4 การจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการนิเทศนักศึกษา
ระหว่างการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิ จศึกษาคณะ/วิทยาลัย จะประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา เพื่อขอนัดหมายเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจะมี
หัวข้อการหารื อ กับผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/พนักงานที่ปรึ กษา ดังนี้
- ข้อมูลเพิ่มเติมจากการดาเนินการโครงการฯ เพื่อพัฒนาหลักสู ตร
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
- แผนการปฏิบตั ิตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
- ผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาและความประพฤติ
- ปั ญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
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2.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.5.1 พนักงานที่ปรึ กษาต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นกั ศึกษาและประเมินผลเนื้อหา และการ
เขียนรายงานภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา โดยแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ก่อนกลับ
มหาวิทยาลัย
2.5.2 แจ้ง การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา โดยอาจจะแจ้ง นัก ศึ ก ษาทราบ
จากนั้นมอบผลการประเมินให้นกั ศึกษานาส่ ง หรื อจัดส่ งให้กบั อาจารย์นิเทศ ทราบโดยตรง ต่อไป
2.6 การเตรี ยมความพร้อมของสถานประกอบการ
2.6.1 กาหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการทางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.6.2 กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึ กษา
2.6.3 กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ตอ้ งการรับเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
2.6.4 แนะนาหรื อจัดหาที่พกั ให้กบั นักศึกษา ในกรณี ที่บา้ นพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ไกล
จากสถานประกอบการ
2.6.5 พร้ อมที่ จ ะให้ ค วามอนุ เคราะห์ ค่ าตอบแทนในอัต ราที่ ส มควร และเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ (ทั้งนี้อาจไม่มีก็ได้)
2.6.6 พร้อมที่จะดูแลนักศึกษา ให้คาแนะนา และเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้เรี ยนรู ้งานให้
เต็มศักยภาพที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้
2.7 ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ
2.7.1เกิดความร่ วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานศึกษา
2.7.2 เป็ นการสร้ างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่ งเสริ มสนับสนุ นการศึกษาและ
ช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
2.7.3 ได้นกั ศึกษาที่มีความกระตือรื อร้ น มีความรู ้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
2.7.4 เป็ นวิธีการช่วยคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็ นพนักงานประจาในอนาคตต่อไป
2.7.5 พนักงานประจามีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ซ่ ึงมีความสาคัญมากกว่า
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บทที่ 4
กระบวนกำรและขั้นตอนสหกิจศึกษำ
1. กระบวนกำรและขั้นตอนสหกิจศึกษำ
1.1 การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
การสมัค รลงทะเบี ย นวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต้อ งกรอกข้อ มู ล และยื่ น แบบแจ้ง
รายละเอียดการเข้าร่ วมต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตรตามกาหนดการที่กาหนดโดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละภาคการศึกษา
1.2 การเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบตั ิงาน
1.2.1 การลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นสิ้ นภาคการศึ ก ษา (ดู ก าหนดการในการปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาประจ าภาคเรี ยนนั้ นๆ)
โดยขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาประจาหลักสู ตรที่นกั ศึกษาสังกัดก่อน
1.2.2 การอบรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบตั ิงาน คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้มี
การฝึ กอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องล่วงหน้า ก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อเป็ นการเตรี ยมให้นกั ศึกษามีความพร้อมสู งสุ ดก่อนที่จะออกไปปฏิบตั ิงาน โดยมีหัวข้อที่จะอบรมเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การเลือกงานและสถานประกอบการ
- การเขียนใบสมัคร
- การเขียนประวัติส่วนตัว
- การเตรี ยมตัวสัมภาษณ์
- การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การนาเสนอโครงงาน/ผลงาน
1.3 การเลือกสมัครงานและการจัดเข้าคู่ (Matching)
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา สามารถสมัค รงานได้ ต ามงานที่ ไ ด้ รั บ การเสนอจากสถาน
ประกอบการ ซึ่ งคณะ/หลักสู ตรจะทาการประชาสัมพันธ์ ให้นกั ศึกษาทราบ เพื่อให้นกั ศึกษาได้ดาเนิ นการ
สมัครงานโดยกรอกข้อมูลในใบสมัครเช่ นเดียวกับการสมัครงานเข้าทางาน และส่ งใบสมัครให้เจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตร
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1.4 การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตรจะนาใบสมัครงานของนักศึกษาเสนอต่อสถาน
ประกอบการเพื่อทาการคัดเลื อกนักศึกษาไปปฏิ บตั ิงาน โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดี ยวหรื ออาจจะ
สัมภาษณ์ นักศึกษาด้วย ซึ่ งเมื่อนักศึ กษาส่ งใบสมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์ งานเป็ น
ระยะ ๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่ งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/
หลักสู ตรทราบ โดยจะระบุลาดับการเลือกนักศึกษา
1.5 การจัดเข้าคู่ (Matching) ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ สหกิ จศึ กษา จะนาผลการคัดเลื อกนักศึกษาของสถานประกอบการ และลาดับ
ความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กนั จึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้นกั ศึกษาทราบ ในกรณี ที่นกั ศึกษา
ที่ไม่มีรายชื่ อในประกาศผลการคัดเลื อกให้รีบติดต่อ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ประจาคณะ/หลักสู ตรโดยด่วน
เพื่อจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็ วที่สุด โดยภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาทุก
คนจะต้องไปปฏิ บตั ิ งานตามกาหนดจะขอสละสิ ทธิ์ การไปปฏิ บตั ิ งานไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นป่ วยอย่าง
รุ นแรง
1.6 ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ตามปกติ สถานประกอบการจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่นกั ศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการ
กาหนดอย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่ งอาจได้ค่าตอบแทนที่ต่า ในกรณี ที่สถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานเสนองานให้แก่นกั ศึกษาโดยมีค่าตอบแทนต่านั้น เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตรจะ
รับงานนั้นให้แก่นกั ศึกษาได้หรื อไม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1.6.1 ยอมรับงานให้แก่นกั ศึกษาโดยปรับตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่า
1.6.2 เป็ นไปตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เช่น สถานประกอบการ
ตั้งอยูใ่ นภูมิลาเนา ของนักศึกษา หรื อนักศึกษาสนใจลักษณะงานที่สถานประกอบการเสนอ
1.6.3 คณะ/หลักสู ตร เห็นชอบด้วยกรณี ที่สถานประกอบการจัดที่พกั ให้นกั ศึกษาถือว่าเป็ น
สวัสดิการเพิ่มเติม หากนักศึกษาไม่สะดวกในเรื่ องที่พกั ที่จดั ให้ สามารถจัดหาที่พกั เองได้ แต่จะนามาเป็ น
ข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบตั ิงานหรื อเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ กรณี ที่สถานประกอบการช่วยจัดหาที่พกั ที่ปลอดภัย
และเหมาะสม เช่น พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักในละแวกที่พนักงานพักอยูแ่ ละมีรถรับส่ ง
ของสถานประกอบการเดินทางโดยสะดวก เป็ นต้น
1.7 การปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาต้องเดิ นทางถึ งสถานประกอบการในวันที่กาหนด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สหกิ จศึ กษา
ประจาคณะ/หลัก สู ตร จะประสานงานให้ส ถานประกอบการทราบล่ วงหน้า หากนัก ศึ ก ษาต้องการเข้า
ปฏิ บ ัติ งานก่ อนก าหนดหรื อเกิ ด เหตุ ข ดั ข้อ งในระหว่างเดิ น ทาง ท าให้ไ ม่ส ามารถเดิ น ทางไปถึ ง ได้ตาม
กาหนดเวลา โปรดติดต่อแจ้งให้สถานประกอบการทราบ โดยด่วนที่สุดเมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบตั ิงานกับ
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11

คูค่ ู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12

สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) คอยให้การดูแล และชี้ แนะนักศึกษา
ซึ่ งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบตั ิงานเชื่อฟั ง และให้ความเคารพพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในระหว่างปฏิบตั ิงาน
1.8 กิจกรรมระหว่างการปฏิบตั ิงาน
เพื่ อให้ ก ารประสานงานระหว่างนัก ศึ ก ษาและเจ้า หน้าที่ ส หกิ จศึ ก ษาเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อย นักศึ กษาจะต้องจัดส่ งเอกสารที่ จาเป็ นให้กบั เจ้าหน้าที่ สหกิ จศึ กษาประจาคณะ/หลักสู ตรหรื อ
อาจารย์นิเทศ ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
1.8.1 ในระหว่า งสั ป ดาห์ แ รกของการปฏิ บ ัติงาน นัก ศึ ก ษาจะต้อ งส่ ง แบบแจ้งสถานที่
ปฏิ บตั ิงาน (ชื่ อโรงงาน-ที่ อยู่) ชื่ อพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายเลข
โทรศัพท์และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและ Job Supervisor
1.8.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิ บตั ิงาน นักศึกษาจะต้องส่ งแบบแจ้งแผนปฏิ บตั ิ
งานสหกิจศึกษา (Work Plan) มายัง เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตรหรื อ อาจารย์นิเทศ
1.8.3 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาจะต้องจัดส่ งแบบแจ้งหัวข้อและ
เค้าโครงเรื่ องรายงานเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้คาแนะนาทั้งนี้ นักศึกษาจะ
เริ่ มเขียนรายงานได้ทนั ที โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาอาจจะให้คาแนะนาเพิ่มเติมระหว่างการไปนิเทศ
งานก็ได้ในกรณี ที่พนักงานพี่เลี้ยงไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์ มต่างๆ นักศึกษาอาจจะแก้ไขปั ญหา โดย
การสอบถามข้อมูลด้วยวาจาแล้วเป็ นผูเ้ ขียนข้อมูลที่รับด้วยตนเอง จากนั้นนาไปให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจ
และลงนามรับทราบ หากมีขอ้ ขัดข้องประการใด ที่ทาให้ไม่สามารถจัดส่ งเอกสารได้ตามกาหนด จะต้องแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทราบทันที
1.8.4 นั ก ศึ ก ษาต้อ งส่ ง รายงานที่ เสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาอย่า งน้ อ ย
2 สัปดาห์ ก่อนเสร็ จสิ้ นการปฏิ บ ตั ิ งานและจะต้องแก้ไขตามพนัก งานที่ ป รึ ก ษาแนะนาให้เสร็ จเรี ยบร้ อย
และนักศึกษาต้องส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาทันทีที่กลับมาจากสถานประกอบการ
1.9 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
จัด ให้ มี ก ารนิ เทศงานโดยคณาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา อย่า งน้ อย 2 ครั้ งระหว่า งที่
นักศึกษาในสังกัดภาควิชาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการนิ เทศ
งานสหกิจศึกษา ดังนี้
- เพื่ อดู แลและติดตามผลการปฏิ บ ัติงานของนัก ศึ ก ษา ให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ของ
สหกิจศึกษา
- เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างการปฏิ บตั ิงาน
ทั้งปั ญหาด้านวิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทางานจริ ง
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- เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ น เกี่ ยวกับแนวความคิ ดการมาปฏิ บตั ิงานของ
นักศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ งกันและกันกับสถานประกอบการ
- เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขั้นตอนกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ ประกอบด้วย
- อาจารย์ที่ ปรึ กษาเตรี ยมงานนิ เทศ เพื่อกาหนดการนิ เทศสหกิ จศึกษา โดยหลักสู ตรแจ้ง
แผนการนิเทศงานทั้งภาคการศึกษา ให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตร เพื่อจัดกาหนดการนิเทศ
งานและประสานงานกาหนดการกับสถานประกอบการ โดยจานวนครั้งในการนิเทศให้เป็ นไปตามประกาศ
ของคณะ/หลักสู ตร
- อาจารย์นิเทศนัดหมายการนิเทศงาน
- อาจารย์ที่ปรึ กษาเดินทางไปนิเทศงานตามกาหนดวันนัดหมาย โดยมีหวั ข้อการนิเทศงาน
คือตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาต้องส่ ง
แบบบันทึกการนิเทศงานและแบบประเมินผลให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตร หลังการนิเทศ
งาน
1.10 กิจกรรมภายหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ
1.10.1 นักศึกษาต้องส่ ง แบบแจ้งยืนยันส่ งรายงานการปฏิบตั ิงาน แนบมาพร้อมกับรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ต่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
1.10.2 เข้ารับ สั มภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ ป รึ กษาสหกิ จศึกษาประจาภาควิชา โดยอาจารย์จะ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบตั ิงาน เพื่อสอบถามปัญหา ให้คาปรึ กษาหารื อ ข้อเสนอแนะ และ
แนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมทั้งส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา และทาการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึ กษากาหนด
1.10.3 ร่ วมสัมมนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นระหว่างนักศึกษา พัฒนาความสามารถในการ
นาเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ หลังจากที่นกั ศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาประจาหลักสู ตร ซึ่งเป็ นสาระสาคัญของสหกิจศึกษา
1.11 นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ที่
www.coop.mju.ac.th
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ลำดับขั้นตอนกำรดำเนินงำน

รูปแบบวิธีกำร
รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษ าส ห กิ จ
1. คณะ/หลักสู ตร
- รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาตามคุ ณ สมบัติ ที่ ก าหนด ใน เข้าเป็ นนัก ศึ ก ษา ศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ก าหนด ภาควิ ช า/สาขาวิ ช าคัด เลื อ ก และคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติ
นักศึกษาเข้าในโครงการสหกิจศึกษา
เสนองานแก่นกั ศึกษา
2. สถำนประกอบกำร
- ให้รายละเอี ย ดของลัก ษณะงานที่ ต้องการให้นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติและ
ค่าตอบแทนล่วงหน้าประมาณ 1 ภาคการศึกษา
ลงทะเบี ย นรายวิ ช าสหกิ จ
3. งำนทะเบียน สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร
- งานทะเบียน สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
รับลงทะเบียน ศึกษา
ล่วงหน้าก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่จะออกปฏิบตั ิงาน
อมรมสัมมนานักศึกษาสหกิจ
4. คณะ/หลักสู ตร
- การอบรมสัมมนาและปฐมนิ เทศ นัก ศึ ก ษาสหกิ จศึ ก ษา ก่ อนออก ศึกษา
ปฏิ บ ตั ิงานล่ วงหน้าไม่เกิ น 1 ภาคการศึกษา ในหัวข้อที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบการ
รับสมัครงานนักศึกษาสหกิ จ
5. เจ้ ำหน้ ำทีส่ หกิจศึกษำประจำคณะ/หลักสู ตร
- เจ้าหน้าที่ สหกิ จศึ กษาประจาคณะ/หลักสู ตรรับสมัครงานนักศึกษา ศึกษา
สหกิจศึกษา เพื่อส่ งสถานประกอบการ
สถานประกอบการคัดเลือก
6. เจ้ ำหน้ ำทีส่ หกิจศึกษำประจำคณะ/หลักสู ตร
-เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตรส่ งใบสมัครงานให้สถาน นักศึกษา
ประกอบการคัดเลือก
- สถานประกอบการพิจารณาใบสมัครและส่ งผลกลับมายังเจ้าหน้าที่
สหกิ จ ศึ ก ษาประจ าคณะ/หลัก สู ตรพร้ อ มระบุ ล าดับ การคัด เลื อ ก
นักศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก
7. เจ้ ำหน้ ำทีส่ หกิจศึกษำประจำคณะ/หลักสู ตร
- เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตรแจ้งภาควิชา เพื่อประกาศ
ผลการคัดเลือก นักศึกษาตามวันที่กาหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา
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ลำดับขั้นตอนกำรดำเนินงำน
8. สหกิจศึกษำประจำคณะ/วิทยำลัย
- แจ้งนักศึกษาให้เดิ นทางไปรายงานตัวที่ส ถานประกอบการ หากมี
เหตุขดั ข้องให้โทรศัพท์แจ้งกับทางสถานประกอบการด่วนที่สุดควร
หลีกเลี่ยงเดิ นทางไปยังสถานประกอบการในวันหยุดเพราะจะติดต่อ
ยาก
9. สถำนประกอบกำร
- ฝ่ ายบุคลากรให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาในเรื่ องระเบียบวินยั ของสถาน
ประกอบการ
- ปฐมนิ เทศ ให้นักศึ กษาทราบถึ งสิ่ งต่างๆ ที่จะปรับ ตัวเข้ากับ สังคม
ของสถานประกอบการ และอื่นๆ ที่จาเป็ น เช่น ความปลอดภัย, ที่พกั
- พนั ก งานที่ ป รึ กษา ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบนั ก ศึ ก ษา 4 เดื อ นเต็ ม จึ ง
เปรี ยบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษาในสถานประกอบการให้คาแนะนา
และ เป็ นที่ปรึ กษา
ตลอดการฝึ กงาน และการปรั บ ตัว นั บ ว่ า เป็ นสิ่ งส าคัญ กับ การ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามาก
- พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา จะแจ้ง รายละเอี ย ดหน้ า ที่ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงาน
ให้ทราบ
- นักศึก ษาจัดส่ งแบบฟอร์ มต่าง ๆกลับ มายังเจ้าหน้าที่ สหกิ จศึ ก ษา
ประจาคณะ/หลักสู ตร

รูปแบบวิธีกำร
การเตรี ยมตัวและเดินทางไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน

กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
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การนิเทศงานสหกิจศึกษา
10. อำจำรย์ทปี่ รึกษำสหกิจศึกษำ
- อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาประจ าคณะ/หลัก สู ตร ออกนิ เทศ
นักศึกษาอย่างน้อย 1ครั้ง ต่อการปฏิบตั ิการ สหกิจศึกษาของนักศึกษา
1 คน
- เจ้าหน้าที่รวบรวม ประวัติขอ้ มูลต่าง ๆ ของนักศึกษาและ หน่วยงาน
มอบให้อาจารย์นิเทศก่อนวันเดินทาง
- อาจารย์นิเทศ ตรวจสอบคุณภาพงานพร้อมทั้งบันทึกรายงานที่สถาน
ประกอบการมอบหมาย ให้ ค าปรึ ก ษา และช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาทาง
วิชาการของนักศึกษา
- ส่ งแบบประเมินผลการนิเทศ คืนเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
ลำดับขั้นตอนกำรดำเนินงำน
11. กิจกรรมภำยหลังกำรปฏิบัติงำน
- อาจารย์ที่ ป รึ กษาสหกิ จ ศึ ก ษาประจ าคณะ/หลัก สู ตรสั ม ภาษณ์
นักศึกษาถึงปั ญหาต่าง ๆ เพื่อนามาพิจารณาประกอบกับการรายงาน
- จัดให้นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาร่ วมกันจากการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- นักศึกษาส่ งแบบแจ้งยืนยันส่ งรายงานการปฏิบตั ิและ แบบแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
12. กำรประเมินผล โดยยึดหลัก 4 ข้อ
1. เข้า ร่ ว มกิ จ กรรม ปฐมนิ เทศ อบรม สั ม มนา สั ม ภาษณ์ ห ลัง จาก
กลับมาครบ
2. ได้รับผลประเมิน จากพนักงานที่ปรึ กษา
3. ได้รับผลประเมินรายงาน จากอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
4. เข้าร่ วมกิจกรรมสหกิจศึกษาหลังจากกลับจากสหกิจศึกษาครบถ้วน
เช่น สัมภาษณ์/สัมมนา
13. สรุ ปผลในส่ วนของควำมคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษำเพื่อได้ ข้อมูลแล้ ว
นำไปปรับปรุงต่ อไป
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กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ห ลั ง ก า ร
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

การประเมินผล
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บทที่ 5
ข้ อแนะนำและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษำสหกิจศึกษำ
1. ข้ อแนะนำและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษำสหกิจศึกษำ
1.1 แนวปฏิบตั ิสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อให้การเตรี ยมการเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาสหกิ จศึกษาเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อยและเพื่ อให้นักศึกษามีคุณสมบัติพ ร้อมที่ จะไปปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการ และหลักสู ตร/
สาขาวิชา ได้กาหนดระเบียบให้นกั ศึกษาถือปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ดังนี้
1.1.1 การขอเปลี่ยนการปฏิบตั ิงาน เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อน
การไปปฏิบตั ิงานให้ย่ืนคาร้องขอเลื่อนการไปปฏิ บตั ิ งานต่อคณบดี ก่ อนวันประกาศผลการปฏิ บตั ิงานใน
ภาคการศึกษานั้น
1.1.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบตั ิงานทุกคนจะลาออก หรื อ
เลื่อนการออกปฏิบตั ิงานไม่ได้
1.1.3 นักศึกษาที่ไปปฏิบตั ิงานแล้วจะลาออกจากโครงการฯ หรื อเลื่อนเวลาไปปฏิบตั ิงาน
ไม่ได้โดยเด็ดขาดยกเว้นกรณี เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นเท่านั้น
1.1.4 กาหนดจานวนภาคการศึ กษาสหกิ จศึกษา นักศึ กษาจะต้องไปปฏิ บตั ิงานอย่างน้อย
1 ภาคการศึกษาตามภาคการศึกษามาตรฐานที่กาหนดโดยภาควิชา/สาขาวิชา
1.1.5 การยื่นขอคาร้องสาเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา กรณี ที่นกั ศึกษาจะขอ
ยืน่ สาเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา สามารถทาได้โดยจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ
การลงทะเบียนเรี ยน และระเบียบการแจ้งขอสาเร็ จการศึกษาตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนดไว้ วันสาเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนจบนั้น จะถือเอาวันส่ งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เป็ นวันกาหนดที่นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาทั้งนี้ นกั ศึกษาจะต้องปฏิบตั ิกิจกรรมหลังปฏิบตั ิงาน
ให้ครบถ้วนตามกาหนดระยะเวลาที่หน่วยงานสหกิจศึกษาของคณะกาหนดไว้ดว้ ย
1.2 การประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ทางมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ได้เล็งเห็ น ความส าคัญ ในเรื่ องสุ ขภาพของนัก ศึ กษา จึ งได้จดั ท า
ประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุให้นกั ศึกษาทุกคนเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่นกั ศึกษา ดังนี้
1.2.1 ให้ ค วามคุ ้ม ครองแก่ นัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา เมื่ อ ประสบอุ บ ัติ เหตุ ถึ ง แก่ ก รรมหรื อ
สู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วนที่สาคัญของร่ างกาย รวมทั้งการทุพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร
1.2.2 อัตราความคุม้ ครองที่ได้รับจะเป็ นไปตามบริ ษทั ประกันภัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จดั ทา
ประกันไว้ซ่ ึ งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี การศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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1.2.3 วิธีเรี ยกเก็บเงินประกันขณะปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษา ในขณะปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา
นักศึกษาสามารถเรี ยกเงินประกันคืนได้เมื่อประสบอุบตั ิเหตุดงั นี้
- ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลทุกครั้ง
- น าใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบรั บ รองแพทย์ และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง หมด ส่ ง ทาง
ไปรษณี ยถ์ ึงหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาคณะ/หลักสู ตร จะส่ งมอบเอกสารต่อไป เพื่อเรี ยก
เก็บเงินคืน จากบริ ษทั ประกันฯตามที่จะได้รับ
- บริ ษทั ประกันภัยจะส่ งเช็คจ่ายในนามนักศึกษา
- คณะ/หลักสู ตรจะติดประกาศรายชื่อนักศึกษาและให้นกั ศึกษาไปรับเงิน

18

คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คูค่ ู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19

บทที่ 6
กำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
1. กำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
การเขียนรายงาน ถือเป็ นกิจกรรมบังคับของการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึ กษามีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กฝน
ทักษะการสื่ อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษาและเพื่อจัดทาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับสถาน
ประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับคาปรึ กษาจากพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) เพื่อกาหนดหัวข้อ
รายงานที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็ นหลัก ทั้งนี้ รายงานอาจจะจัดทา
เป็ นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้ แล้วจัดส่ งกลับให้คณะฯ ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการ
ปฏิบตั ิงาน
1.1 รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format)
รายงานสหกิ จศึ ก ษา เป็ นรายงานทางวิชาการที่ นัก ศึ ก ษาจะต้องเขี ย น ในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้การกากับดูแลของพนักงานที่ปรึ กษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะนาเสนอรู ปแบบและหัวข้อต่าง ๆ จะถูก
กาหนดไว้อย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
1.1.1 ส่ วนนา เป็ นส่ วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อทาให้ง่ายต่อการเข้า
สู่ เนื้อหาของรายงาน จะประกอบด้วย
- ปกนอก
- ปกใน
- กิตติกรรมประกาศ
- บทคัดย่อภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
- สารบัญเรื่ อง
- สารบัญตาราง
- สารบัญรู ปภาพ
1.1.2 ส่ วนเนื้อเรื่ อง เป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย
- บทนา
- การทบทวนเอกสาร (ถ้ามี)
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- งานที่ปฏิบตั ิหรื อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- สรุ ปผลการศึกษาหรื อผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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1.1.3 ส่ วนประกอบตอนท้าย เป็ นส่ วนเพิ่มเติม เพื่อทาให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย
- เอกสารอ้างอิง
- ภาคผนวก (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตามในส่ วนของเนื้ อหาของรายงานสหกิ จศึกษา อาจจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจ
ศึกษา ของนักศึกษามีรูปแบบ และเป็ นบรรทัดฐานเดี ยวกัน จึ งขอกาหนดการจัดทารู ป เล่ มรายงานสหกิ จ
ศึกษาให้นกั ศึกษาใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้
- พิมพ์บนขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สี ขาว สุ ภาพ จะพิมพ์หน้าเดียว
หรื อสองหน้าก็ได้
- จัดพิ มพ์ด้วยรู ปแบบอักษรสุ ภาพ ขนาดโตเหมาะสม และอ่านง่าย โดยใช้ font
Angsana New ขนาด 16 p.
- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็ นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรื อตารางแสดงในแนวนอนได้
ตามความจาเป็ นของข้อมูลที่จะต้องนาเสนอ
- การเว้น ขอบกระดาษก าหนดให้ เป็ นดัง นี้ ขอบบน 1.5 นิ้ ว ขอบล่ าง 1.0 นิ้ ว
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (สาหรับการเข้าเล่มรายงาน) ขอบขวา 1.0 นิ้ว
1.2 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา กาหนดเนื้อหาในส่ วนเนื้อเรื่ อง ของรายงานสหกิจศึกษา ดังนี้
1.2.1 บทน า ประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สถานประกอบการและงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย เช่น
- ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรื อการให้บริ การหลักขององค์กร
- รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
- ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
- พนักงานที่ปรึ กษา และตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
1.2.2 วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- วัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายที่นกั ศึกษาหรื อพนักงานที่ปรึ กษา ได้กาหนดไว้ว่า
จะต้องให้สาเร็ จในระยะเวลาที่กาหนด โดยอาจจะจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดก่อน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิ บตั ิงานหรื อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
ส่ วนตัวนักศึกษาเองและส่ วนที่สถานประกอบการจะได้รับ
.
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1.2.3 งานที่ปฏิบตั ิหรื อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
- รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิ บตั ิ โดยเขียนอธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรื อ
ขั้นตอนปฏิบตั ิในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- แสดงภาพ แผนภูมิหรื อตารางที่จาเป็ นประกอบคาอธิบาย
- แสดงการคานวณหรื อที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ชดั เจนถูกต้องตาม
วิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ
- หากเป็ นการปฏิ บ ัติ ก ารในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทดลอง จะต้อ งอธิ บ ายเครื่ อ งมื อ
ปฏิบตั ิการที่ใช้อย่างชัดเจน
1.2.4 สรุ ปผลการศึกษาหรื อผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
- รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์
- วิเคราะห์ และพิ จ ารณาข้อมู ล ที่ ไ ด้มี ข ้อ เสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไ ข
ปั ญหาหรื อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่การนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
- เปรี ยบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายของการปฏิ บตั ิงาน หรื อ
โครงงานที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6.2.2
1.3 ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
เพื่อการจัดทารายงานสหกิ จศึกษาของนักศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงได้รวบรวม
ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิ จศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาและใช้เป็ นแนวทางในการ
เขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาต่อไป
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