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 สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษา

รวมกับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการสห

กิจศึกษา ซึ่งเนนการเรียนรูจากประสบการณการทํางานจริงเปนหลักทําใหนักศึกษาได
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บัณฑิตและตลาดแรงงาน

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะสถาบันอดุมศึกษา มุงหวังในการพัฒนาบัณฑิต

ที่ดีสู สังคมและใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในการจัดการเรียน

การสอน จึงไดนําแนวคิดและหลักการของสหกิจศึกษาเพื่อเปนการสรางประสบการณ

การปฏิบัติจริงใหแกนักศึกษา

 คูมอืสหกจิศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม (ฉบบัปรับปรุง ป 2558) จดัทาํข้ึนโดย             

มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหคณะและหนวยงานทีเ่กีย่วของของมหาวทิยาลัยเชยีงใหมไดใชเปน

แนวทางในการดาํเนนิงานสหกจิศกึษาใหเปนไปตามมาตรฐานทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด รวมทั้ง เปนการสรางความรู 
ความเขาใจ และการพัฒนา ตลอดจนการประสานงานกับสถานประกอบการ นกัศกึษา

และคณาจารยรวมกัน โดยไดนําเสนอรายละเอียดในเรื่องแนวคิด กระบวนการสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนเอกสารประกอบท่ีใชในการดําเนินการสหกิจศึกษา ทั้งนี้ขอมูลตางๆ 
ที่ปรากฏ ไดมีการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด ซึ่งหวังเปนอยาง

ยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกคณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา

ในการรวมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป

    คณะทํางานสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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1คูมือสหกิจศึกษา

บทที่ 1
บทนําบทนํา

1.1  สหกิจศึกษาคืออะไร
 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนทานแรกในประเทศไทย ที่ไดบัญญัติ

ศัพท “สหกิจศึกษา” โดยนํามาจากคําวา “Cooperative Education” ซึ่งหมายถึง 

“การศกึษาทีท่าํรวมกนัระหวางมหาวทิยาลยั กบัองคกรผูใชบณัฑติเพือ่ใหเกดิการศกึษา

ที่ดี” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันที่นําระบบสหกิจศึกษามาใชเปน

แหงแรกในประเทศไทย

 สหกจิศกึษาเปนระบบการศกึษาทีเ่นนประสบการณทีไ่ดรบัจากการปฏบิตังิาน

จริงในองคกรผูใชบณัฑติ (Work-based Learning) ซึง่พฒันาข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เนือ่งจากสถาบนัอดุมศกึษามปีญหาดานประสทิธภิาพการสอน นกัศกึษา

มทีกัษะทางวชิาชพีตํา่ สหกจิศกึษาเปนการศกึษาทีบ่รูณาการการเรยีนรูในสถานศกึษา

กับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา นักศึกษาไดทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพ

และมปีระโยชนตอองคกรผูใชบณัฑติ มกักาํหนดงานเปนโครงงานพเิศษทีส่ามารถทาํให
สําเร็จไดภายใน 4 เดือน โดยองคกรผูใชบัณฑิตจะจัดหาพ่ีเลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา 

(Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหนาที่กํากับและดูแลการทํางานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา ชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะท่ีเปนความตองการของ

องคกรผู ใชบัณฑิตไดเปนอยางดี จึงมีการขยายผลและนําสหกิจศึกษาไปใชอยาง

แพรหลายท่ัวโลก หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรที่มีแบบแผน มักสลับการเรียน
ระหวางการศกึษาในชัน้เรยีนกบัการทาํงานเพือ่สรางประสบการณวชิาชพีทีส่มัพนัธกบั
สาขาวิชา ทําใหนักศึกษาเกิดพัฒนาการทางวิชาชีพเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยชั้นนํา 

เชน Waterloo University ถือวาสหกิจศึกษาเปนการสรางความสมดุลระหวางการ

เรยีนรูทางทฤษฎกีบัประสบการณการฝกปฏบิตัใินสถานประกอบการ ทัง้นี ้ในประเทศ
ตางๆ อาจเรียกการฝกประสบการณวิชาชีพนี้ต างกัน เชน Berufsakademie 

Heidenheim-Baden เรียกวา “On-the-job Training” หรือ Swinburne 

Technology University เรียกว า การเรียนรู  โดยมีอุตสาหกรรมเป นฐาน 



2 คูมือสหกิจศึกษา

(Industry-based Learning Program: IBL) ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไดปฏิบัติงานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับสาขาวิชา ซึ่งสหกิจ

ศึกษาเปนหน่ึงในวิธีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-Integrated 

Learning : WIL) อีกดวย

 การจดัสหกจิศกึษานอกจากจะมจีดุมุงหมายเพือ่พัฒนาคณุภาพบณัฑิตใหพรอม
ทาํงาน เมือ่จบการศกึษาทนัทแีลว ยงัมจีดุมุงหมายในการพฒันาพนัธกจิสมัพนัธระหวาง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเปนสวนหนึ่งของการสรางพันธกิจสัมพันธกับ

สังคม (University Social Engagement) ที่เกิดประโยชนรวมกันและตอบสนอง

ความตองการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยไดดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงคสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 1) ดาํเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรสหกิจศกึษา 

 ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือ

 ตอนบน โดยพิจารณาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 2) สงเสริมการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และเตรียม

 ความพรอมของนกัศกึษากอนจะเขาสูระบบการทาํงานในดานการพฒันาอาชพี 

 (Career Development) การเสริมทักษะและประสบการณ
 3) เพิ่มเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก
 นักศึกษาและอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน การนิเทศงาน 

 และการบริหารการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา

 4) เปดโอกาสใหสถานประกอบการทัง้ภาคเอกชนและภาครฐัไดมสีวนรวมใน

 การพฒันาคณุภาพบัณฑิต รวมทัง้รวมกนัพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอน

 ที่ทันสมัยไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานมากย่ิงขึ้น

 5) เพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา
 ผานนักศึกษา สหกิจศึกษาและคณาจารยนิเทศ อันจะนําไปสูความรวมมือที่
 กวางขวางยิ่งขึ้น
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1.3  ความสําคัญและประโยชนของสหกิจศึกษา
 1.3.1 ความสําคัญ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศตางๆ ทั่วโลกใชสหกิจศึกษา

เปนแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญาอยางกวางขวางข้ึนในเกือบทุกสาขาวิชา 

โดยเปนกระบวนการเรียนรูทางวิชาการ (Academic Process) ในการพัฒนาคุณภาพ

บณัฑติทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานวชิาการ วชิาชพี และตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิต ถือไดวาสหกิจศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนที่ไดประโยชนทั้ง 3 ฝาย คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 

ทีเ่ปดโอกาสใหพฒันาและเปนสวนสาํคญัของการเตรยีมบณัฑิตใหพรอมทีจ่ะเลอืกอาชพี 

และเขาสูระบบการทํางานทนัททีีจ่บการศึกษา ทาํใหบณัฑิตสหกจิศกึษา “รูจกัตน รูจกั

คน และรูจักงาน” ทั้งในปจจุบันและอนาคตได

 1.3.2 ประโยชนจากสหกิจศึกษา

  1) นักศึกษา

   ไดใชวิชาความรูในการเรียนมาประยุกตใชในการปฏิบัติ

   สหกิจศึกษา

   ไดประสบการณวชิาชพีตรงตามสาขาวชิาเอกและเกิดทกัษะ

   ในการทํางาน ในสถานประกอบการ เชน ทักษะการส่ือสาร
   รายงานขอมูล ทักษะการทํางานตามสาขาวิชาชีพ

   เกิดการพัฒนาตนเองและม่ันใจในตนเองตอการทํางานจริง

   เพิม่มากข้ึน และไดมโีอกาสเตรียมตัวเขาสูการทํางานในสาขา
   วชิาชพีทีต่นเองเลอืก เพือ่ตดัสนิใจวาสาขาวชิาชพีนัน้เหมาะ
   กับตนเองหรือไม

   ไดรบัคาตอบแทน/สวสัดิการขณะปฏบิตัสิหกจิศกึษา รวมทัง้

   มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
   พัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพรอม

   ในการทํางานสูง



4 คูมือสหกิจศึกษา

  2) สถานศึกษา

   เกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีกับสถาน

   ประกอบการในดานสหกจิศกึษาและดานวจิยั/วชิาการอืน่ๆ 

   ที่เกี่ยวของ

   สถานศึกษาไดขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

   สหกจิศกึษาใหตรงตอความตองการของสถานประกอบการ/

   ตลาดแรงงาน

   เพิ่มพันธกิจสัมพันธระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบ

   การดานภารกจิการสอนเพ่ือการผลิตบณัฑติและการพัฒนา

   อาชีพบัณฑิต

  3) สถานประกอบการ

   สถานประกอบการไดมสีวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษา

   ระหวางกันผานการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา

   สถานประกอบการสามารถลดคาใชจายในการจัดจาง

   พนักงานมาปฏิบัติงาน เนื่องจากมีนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน

    รวมทั้งพนักงานประจํามีเวลาที่จะทํางานสําคัญไดมากขึ้น

   สถานประกอบการสามารถนําคาใชจายในการดําเนินการ

   ดานสหกิจศึกษาไปลดหยอนภาษีประจําปได
   สถานประกอบการสามารถนํากระบวนการดานสหกิจศกึษา
   มาใชคัดเลือกพนักงานไดถูกตองเหมาะสมย่ิงขึ้น

   สถานประกอบการไดมโีอกาสสรางความรวมมอืทางวชิาการ

   กับสถานศึกษา และเกิดภาพพจนที่ดีดานการสงเสริม

   การศึกษา

1.4 หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดกําหนดกรอบการจัดทําหลักสูตรสหกิจศึกษา (แบบฟอรมกลาง) ไว ดังตอไปนี้
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 กระบวนวิชาสหกจิศกึษา จาํนวนหนวยกติตองไมนอยกวา 6 หนวยกติ โดยฝก

 ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเน่ืองหรือเทียบเทา จํานวนช่ัวโมงฝก

 ปฏิบัติรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 480 ชั่วโมง

 ชื่อกระบวนวิชา กําหนดใหใช “สหกิจศึกษา” (ในกรณีมีเพียง 1 กระบวนวิชา

 ในหลักสูตร) หรือ “สหกิจศึกษา (สําหรับ/ดาน/ทาง) ............” (ในกรณีมี

 มากกวา 1 กระบวนวิชาในหลักสูตร) และชื่อภาษาอังกฤษ กําหนดใหใช 

 “Cooperative education in / for” และตัวยอใหใช “COOP EDU”

 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา กําหนดคําสําคัญ (Keyword) ที่จะตองมีใน

 คาํอธบิายลกัษณะกระบวนวชิา คอื “ปฏบิตังิานเสมอืนพนกังาน”, “ฝกปฏบิตัิ

 ไมนอยกวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง” และ “ตองไดรับการดูแลและควบคุม

 โดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง”

 เนื้อหากระบวนวิชา กําหนดใหใช “ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไมนอย

 กวา 480 ชั่วโมง”

 ราง มคอ. 4 เปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในระบบ CMU-MIS

 ใหระบุวธิกีารวัดและประเมินผล เชน ระบบลําดับขัน้ หรือ วดัและประเมินผล

 ดวยอักษร S และ U

 วิธีการเขียนหนวยกิตของกระบวนวิชาสหกิจศึกษา ใหเขียนเหมือนกระบวน

 วิชาการคนควาแบบอิสระ และวิทยานิพนธ

1.5 ลักษณะการดําเนินงานสหกิจศึกษา
 ลักษณะการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจํานวน 3 
ขั้นตอน ดังนี้

 1) การดําเนินงานกอนการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

  ตองมีการกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษา

  ที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
  มีการทําความตกลงกับสถานประกอบการใหทุกตําแหนงงานมี

  คาตอบแทนหรือสวัสดิการตางๆ ตามความเหมาะสมและจําเปน
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  ตามลักษณะงาน

  เปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา โดยใหขอมูล

  ลักษณะงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก

  สถานประกอบการ และเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบ

  การตามความสมัครใจ

  ตองกําหนดชวงเวลาท่ีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมตํ่ากวา 16 

  สัปดาหอยางตอเน่ือง โดยตองเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม

  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดไดในชวงปฏิบัติสหกิจศึกษา

  ตองมีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติสหกิจ

  ศึกษาโดยใชเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง

  ตองจัดใหมกีารปฐมนิเทศนักศกึษาสหกิจศกึษา เพือ่ชีแ้จงใหนกัศกึษา

  ไดรับทราบขอมูล และมีความรูความเขาใจ กอนออกไปปฏิบัติสหกิจ

  ศึกษา

 2) การดําเนินงานระหวางการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

  ตองจัดใหมีการนิเทศของคณาจารยนิเทศ นักศึกษา และสถาน

  ประกอบการอยางนอย 1 ครั้ง ภายในสัปดาหที่ 10 ของการปฏิบัติ

  สหกิจศึกษา และกําหนดใหกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
  สหกิจศึกษาตองถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินและวัดผล

  วิชาสหกิจศึกษา

  มกีารจดัหางานทีม่ลีกัษณะเปนโครงงานหรอืงานประจาํทีต่รงกบัสาขา
  วิชาชีพและเนนประสบการณการทํางาน
  อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเปน

  ผูดําเนินการวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเกณฑของ

  การประเมินผลคิดเปนระดับคะแนน S (Satisfactory – ผาน) และ 

  U (Unsatisfactory – ไมผาน) หรือ อักษรลําดับขั้น ทั้งนี้ เมื่อเสร็จ

  สิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองจัดทําและนําเสนอรายงานผล
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  การปฏิบัติงานตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และคณะกรรมการ

  วัดและประเมินผลของคณะ/สาขาวิชาที่จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติ

  งานสหกิจศึกษา

 3) การดําเนินงานหลังการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

  ควรจัดใหมีการสัมภาษณนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารยนิเทศ 

  และคณาจารย สาขาวชิาภายหลงัการปฏบิตัสิหกจิศกึษาเพือ่นาํขอมลู

  ไปประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษา

  ควรจัดใหมีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา

   คณาจารยนิเทศ คณาจารย สาขาวิชา และพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษา

  สหกิจศึกษา เพื่อจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลสถานประกอบการ

1.6  หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
 1.6.1 ระดับมหาวิทยาลัย

  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดมอบหมายใหสาํนกัพัฒนาคุณภาพการศกึษา

เปนผูรบัผดิชอบในการดาํเนนิการสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยทําหนาที่

เลขานุการคณะทํางานสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสาน

งานในการสงเสริมและการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดกิจกรรมสงเสริมและการพัฒนาสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 1.6.2 ระดับคณะ

  รับมอบนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงาน
ดานสหกิจศึกษาภายในคณะ/สาขาวิชา ในการคัดเลือก ดูแล จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติ

สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตางๆ โดยมีการจัดหางานและเตรียมความพรอม
นกัศกึษาและงานนเิทศงานนกัศกึษา ซึง่มอีาจารย/เจาหนาทีท่าํหนาทีป่ระสานงานและ

อาํนวยความสะดวกแกสถานประกอบการ อาจารย นกัศกึษา และผูเกีย่วของ ตลอดจน
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รบัรองคณุภาพทีส่ถานประกอบการเสนอ การนเิทศงาน ใหคาํปรกึษาดานวชิาการและ

การปฏิบัติงานแกนักศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
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บทที่ 2
การดําเนินงานสหกิจศึกษาการดําเนินงานสหกิจศึกษา

2.1 บทบาทและหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา
 2.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย

  1) กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสหกิจศึกษาของ

  มหาวิทยาลัย

  2) สํารวจสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเสนอตอ

  ผูบริหารมหาวิทยาลัย

  3) ดําเนินโครงการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสหกิจศึกษา

  ของมหาวิทยาลัย

  4) ประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษา และทําความ

  เขาใจกับสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงคของ
  สหกิจศึกษา

  5) ประสานงานในการจัดหาและสรางเครือขายรวมกับสถานประกอบ

  การและสถาบันการศึกษาอื่น

 2.1.2 ระดับคณะ

  1) ประชาสมัพนัธใหนกัศกึษาเขารวมโครงการและรับสมคัรนกัศกึษา
  สหกิจศึกษา
  2) ติดตอสถานประกอบการหาตําแหนงงานใหกับนักศึกษาสหกิจ

  ศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

  3) ประสานงานกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักศึกษา

  4) ปฐมนเิทศและอบรมเตรียมความพรอมดานวิชาชพีในแตละสาขาวชิา

  5) นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

  6) สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและให

  นักศึกษานําเสนอผลรายงานการปฏิบัติงาน
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  7) รวบรวมสรปุผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาพรอมแบบประเมนิผล

  นักศึกษาจากสถานประกอบการเสนอตอผูบริหารตอไป

2.2 บทบาทและหนาที่ของสถานประกอบการ
 2.2.1 คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เขารวมสหกิจศึกษา

  1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน

  ที่สถานประกอบการจะไดรับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา

  2) มคีวามพรอมในการเขารวมสหกจิศกึษาทัง้ในดานนโยบาย บคุลากร 

  งบประมาณทรัพยากร สวัสดิการ ฯลฯ

  3) มตีาํแหนงงานทีเ่หมาะสมสาํหรบันกัศกึษาสหกจิศกึษา และมคีวาม

  ปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา

  4) มีคาตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและ

  จําเปนตามลักษณะงาน

  5) จัดบุคลากรของสถานประกอบการที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของทําหนาที่

  ประสานงานดานสหกิจศึกษา

  6) มพีนกังานพ่ีเลีย้งนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมคีณุวฒุหิรือประสบการณ

  ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา

  7) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแกสถานศึกษาอยางนอย 1 ภาค

  การศึกษากอนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน
  8) มีกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน
 2.2.2 ฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

  1) ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

  2) อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแกผูบริหารของสถาน-
  ประกอบการ บุคลากร พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา

  3) ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาในหัวขอดงัตอไปนี้
          ดานระเบยีบวนิยั กาํหนดใหนกัศกึษาปฏบิตัตินตามระเบยีบ

   การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการน้ันๆ เสมือน 
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   หนึ่งเปนพนักงานช่ัวคราว เชน กําหนดเวลาการทํางาน 

   การลางาน การแตงกาย ฯลฯ

   การปฐมนิเทศ การเขาปฏิบัติงานในวันแรกและชวงสัปดาห

   แรกขอความกรณุาไดใหความชวยเหลอืและใหคาํแนะนาํแก

   นกัศึกษาในเร่ืองท่ีพกัอาศัย การเดินทางมายังสถานประกอบการ 

   การเขาออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองคกรของสถาน-

   ประกอบการ ท่ีนั กศึ กษาจะต องปฏิบั ติ  การ รักษา

   ความปลอดภัยในการทํางาน ความรูเกี่ยวกับสถานประกอบ

   การโครงสรางการบริหารงานและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

  4) กาํหนดภาระงานหรือหวัขอโครงงานท่ีตรงกบัวชิาชพีและประสบการณ

  การทํางาน

  5) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

  6) ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสเผชิญปญหาท่ีทาทาย 

  ไดไตรตรอง ไดสรางความรูใหม และประยุกตใชความรูในสภาพการ

  ปฏิบัติงานจริงได  

 2.2.3 พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (Job Supervisor)

          พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ พนักงานที่ปรึกษา 

หมายถงึ บคุลากรทีส่ถานประกอบการมอบหมายใหทาํหนาทีด่แูลรับผดิชอบการปฏบิตัิ
งานของนักศึกษา อาจเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนหัวหนางานในการปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลา 16 สปัดาห โดยมคีณุสมบัต ิคอื ตองเปนผูมคีณุวฒุไิมตํา่กวาระดบัปรญิญาตรี

ในสาขาวิชาชีพเดียว/ใกลเคียงกับนักศึกษาหรือใกลเคียงหรือเปนผูมีความชํานาญใน
สาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา

  พนกังานพ่ีเลีย้งนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปนเสมือนอาจารยทีป่รึกษา

ของนักศึกษาในสถานประกอบการ เปนผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาท้ังทางดาน

การปฏิบัติงานและการปรับตัวเขากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้น พนักงาน
พี่เล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปนผูที่ทําใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

สําเร็จไดดวยดี โดยขอความกรุณาพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
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  1) กําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการ

ปฏิบัติงาน (Work Plan)

  ในชวงสปัดาหแรกของการปฏบิตังิาน พนกังานพ่ีเลีย้งนกัศกึษาสหกจิ

พิจารณากําหนดตําแหนงงานของนักศึกษาและขอบเขตหนาที่ของนักศึกษาที่จะตอง

ปฏบิตั ิซึง่ควรมีลกัษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาและแจงใหนกัศึกษาไดทราบ

ประเภทงานท่ีปฏิบัติ อาจจะเปนงานประจําท่ีตองการใหนักศึกษาชวย หรือโครงการ 

หรอืงานวจิยั ซึง่จะเนนการปฏบิตังิานทีเ่ปนประโยชนตอสถานประกอบการใหมากทีส่ดุ 

โดยมใิชการเวยีนไปฝกงานหรอืดงูานในแผนกตางๆ โดยมภีาระงานทีจ่ะตองรบัผดิชอบ

โดยตรง และกําหนดแผนงานการปฏิบตังิานรายสัปดาหใหแกนกัศกึษาตลอดระยะเวลา 

16 สัปดาห เพื่อใหเห็นชัดเจนวานักศึกษาจะตองดําเนินการอะไรและเม่ือใด ในแผน

งานควรระบุขัน้ตอนของการปฏิบตังิาน ซึง่อาจจะมีการอบรมตามดวยการทดลองฝกหดั

และดําเนินการจริงตามลําดับ รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและ

การประเมินผลตามที่กําหนดดวย 

  2) กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน (Supervision and 

Monitoring Operations)

  พนกังานพีเ่ลีย้งนกัศกึษาสหกจิศกึษาจะตองมกีระบวนการการตรวจ

สอบลักษณะงานและคุณภาพงานใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาท่ีเปน

ประโยชนกับสถานประกอบการ มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
  จดัทาํรายงานสหกิจศกึษา/โครงการสหกิจศกึษาท่ีกาํหนดใหนกัศกึษา

ฝกฝนทกัษะดานการสือ่สาร โดยกาํหนดใหจดัทาํรายงานวชิาการ 1 ฉบบั เสนอตอสถาน
ประกอบการ เนือ้หาของรายงานน้ีอาจประกอบดวยเน้ือหาท่ีสถานประกอบการสามารถ

นําไปใชประโยชนตอไป รายงานอาจจะมีลักษณะดังนี้

   โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

  เปนงานโครงการหรืองานวิจัย นักศึกษาจะตองทํารายงานในหัวขอ
  ของโครงการหรืองานวิจัยดังกลาว

   ในกรณีที่งานที่ไดรับมอบหมายเปนงานประจํา (Routine  
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  Work) เชน งานในสายการผลิต งานบํารงุรกัษา งานตรวจสอบคุณภาพ 

  รายงานของนักศึกษาสามารถกําหนดหัวขอไดดังนี้

   • รายงานวธิแีละขัน้ตอนการปฏบิตังิานประจาํท่ีไดรบัมอบหมาย

   • รายงานหวัขอพเิศษ (Special Assignment หรอื Project) 

  เปนหัวขอท่ีสถานประกอบการสนใจในลักษณะโครงการหรือปญหา

  พิเศษใหนักศึกษาคนควา สรุปและวิจารณ รวบรวมไวเปนเลมเพื่อใช
  ประโยชน ซึง่หวัขอรายงานอาจไมสมัพนัธกบังานประจําของนกัศกึษา

  ก็ได

   • จดัทําคูมอืปฏิบตังิานหรือวเิคราะหขอมลู เชน การรวบรวม

  สถิติ วิเคราะหผล การแปลผลทางสถิติ เปนตน

 ทัง้นี ้ลกัษณะรายงานจะเปนรายงานท่ีมรีปูแบบตามรายงานวิชาการนักศกึษา
จะตองจดัพมิพรายงานดังกลาวใหเรยีบรอย และสงใหพนกังานท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจและ

ประเมินผลอยางนอย 2 สัปดาหกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

  นกัศกึษาจะจดัทํา Report Outline แลวจัดสงใหโครงการสหกจิศกึษา

  ของคณะ/สาขาวิชา เพื่อสงมอบใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

  ประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบและจัดสงคืนใหแกนักศึกษาตอไป

 3) การนิเทศงาน (Student Visiting) ระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษา (COOP Coordinator) จะขอนัดหมายเพ่ือให
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเขามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวขอ
การหารือกับเจาหนาที่ฝายบุคคลหรือพนักงานพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษาในระหวาง

การนเิทศงาน ดังนี้
  รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของโครงการ

  สหกิจศึกษา

  ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ

  แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา

  ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
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  ปญหาตางๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

  นักศึกษา

  ขอเสนอแนะตางๆ จากสถานประกอบการ

 4) การประเมินผลนักศึกษาหกิจศึกษา โดยพนักงานพี่เล้ียงนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาชวยทําการตรวจแกไขรายงานใหนักศึกษา และประเมินผลเน้ือหาและการเขียน

รายงานภายในสัปดาหสดุทายและทําการการประเมินผลการปฏิบตังิาน ทัง้นี ้พนกังาน

พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจ

จะชีแ้จงใหนกัศึกษาทราบ จากนัน้จงึมอบผลการประเมินใหนกัศกึษานาํสง คณะ/สาขาวชิา 

หรือมหาวิทยาลัย ตอไป

2.3 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 2.3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

  คณะ/สาขาวิชาจะคดัเลอืกนกัศกึษาทีจ่ะเขารวมโครงการสหกจิศกึษา 

โดยนักศึกษาจะตองมีเกณฑ/คุณสมบัติ ดังตอไปนี้

  1) ควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป หรือตามเกณฑของ

  คณะ/สาขาวิชาที่กําหนด

  2) ผานเงื่อนไขรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
  3) มีความประพฤติเรียบรอย มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ และ
  ไมอยูระหวางการลงโทษทางวินัย
  4) ตองเขารวมและผานกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไป

  ปฏิบัติสหกิจศึกษา

 2.3.2 การเตรียมความพรอมของนักศึกษาสหกิจศึกษา
  1) ผานการปฐมนิเทศ 

  2) ผานการอบรมเตรียมความพรอม เชน การอบรมภาษาตางประเทศ 

  การอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

  3) ทบทวนความรูทางวิชาการกอนไปปฏิบัติงาน
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  4) ศึกษาการดําเนินงานของสถานประกอบการ

  5) มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานของสถาน

  ประกอบการ

2.4 คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
 2.4.1 คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

  อาจารยทีจ่ะเปนคณาจารยนเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษาจะตองมเีกณฑ/

คุณสมบัติ ดังตอไปน้ี

  1) คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 

  ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรบั

  การรับรองจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยและสํานักงานคณะกรรมการ

  การอุดมศึกษา (สกอ.)

  2) คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําคณะ/สาขาวิชา

  ที่นักศึกษาสังกัดอยู   และควรจัดระบบพ่ีเลี้ยงใหแกคณาจารยนิเทศ

  ที่ยังไมมีประสบการณการนิเทศงาน

 2.4.2 หนาที่ของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

  ดาํเนนิการนิเทศนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ โดยจดัใหคณาจารย

นิเทศในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้ง โดยเปนการ
ไปพบนักศึกษาและจัดใหมีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหวางพนักงานพ่ีเลี้ยง
นกัศกึษาสหกิจศกึษากับคณาจารยนเิทศ นกัศกึษากับคณาจารยนเิทศ และประชุมรวม
กันทั้งสามฝาย และใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง ทั้งนี้ คณาจารย

นิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษา ประเมินผล และใหขอเสนอแนะ

แกนักศึกษาตามความจําเปนของแตละคณะ/สาขาวิชา

 นอกจากน้ี คณาจารยนิเทศควรเปนผูตรวจรูปแบบการจัดทําและนําเสนอ

ผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา พรอมใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา ทั้งนี้ ควรเขารับฟง
การนาํเสนอความกาวหนาและผลการดาํเนนิการของผลงาน/โครงงาน หรืองานท่ีปฏบิตัิ

ของนกัศกึษารวมกบัพนกังานพีเ่ลีย้งนกัศกึษาสหกจิศกึษาเพือ่ประเมนิผลงานพรอมให
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ขอเสนอแนะ

2.5 ขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
 2.5.1 การจัดหาและการคัดเลือกสถานประกอบการ

  สหกจิศกึษาระดับมหาวิทยาลยั และระดับคณะ/สาขาวิชา เปนผูจดัหา

และคัดเลือกสถานประกอบการ โดยคุณสมบัติของสถานประกอบท่ีจะสงนักศึกษา

ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาขึ้นอยูกับความพรอมของสถานประกอบการและความเหมาะสม 

โดยใชดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ควรคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและ

สถานประกอบการที่จะไดรับจากการดําเนินการสหกิจศึกษาเปนสําคัญ

 2.5.2 การติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ

  มหาวิทยาลัยและคณะทําหนาที่ประสานงานกับสถานประกอบการ 

ในประเด็นดังตอไปน้ี

  1) การประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา

  2) การประสานแจงความประสงคในการขอสงนักศึกษาไปปฏิบัติ

  สหกิจศึกษา

  3) การประสานรบัแจงความจาํนงรบันกัศกึษาสหกจิศกึษาของสถาน-

  ประกอบการ

         โดยมอบแบบเสนองานสหกิจศกึษา (แบบ สก.มช. 1) (ภาคผนวกท่ี ก-1) 

สําหรับใหพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาใหขอมูล
ที่จําเปนเกี่ยวกับงาน เชน ตําแหนงงาน รายละเอียดงาน คุณสมบัติของนักศึกษา 
ชื่อผูติดตอ พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ เปนตน
 2.5.3 การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

  นักศึกษาท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการสหกิจศึกษาย่ืนแบบสมัคร

งานสหกจิศกึษา (แบบ สก.มช. 2) (ภาคผนวกท่ี ก-2) ไดทีค่ณะทีน่กัศกึษากาํลงัศกึษาอยู

 2.5.4 การคัดเลือกนักศึกษาและการจับคู (Matching)
  การคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาจะพิจารณา

ตามคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสถานประกอบการไดกําหนดไว โดยการสมัครจะไดรับ
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การปฏิบัติเสมือนการไปสมัครเขาทํางานจริงกับสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1) สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัคร

  และ/หรือการสัมภาษณนักศึกษา

  2) คณะ/สาขาวชิาใหความเหน็ชอบในการจดันกัศกึษาเขาปฏบิตังิาน

  ในสถานประกอบการ โดยเลือกสถานประกอบการและลักษณะงาน

  ที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาเปนหลัก

 2.5.5 คาตอบแทนและ/หรือสวัสดิการจากสถานประกอบการ

  สถานประกอบการจะจายคาเบี้ยเลี้ยงและ/หรือสวัสดิการใหแก
นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการกําหนด กรณีที่สถานประกอบการจัดท่ีพัก 

หรืออาหาร หรือรถรับสงใหนักศึกษาถือวาเปนสวัสดิการเพิ่มเติม ในกรณีที่สถาน

ประกอบการไมไดจดัท่ีพกัให ขอใหนกัศกึษาประสานผูประสานโครงการสหกิจศกึษาเพ่ือ

ขอใหฝายบุคคลของสถานประกอบการใหขอมูลที่พักที่เหมาะสมใหแกนักศึกษาตอไป

 2.5.6 การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนปฏิบัติงาน

  คณะ/สาขาวิชาจัดใหมีการฝกอบรมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน

โครงการสหกจิศกึษาและจดัใหมกีารปฐมนเิทศนกัศกึษา เพ่ือเปนการเตรยีมความพรอม

กอนไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ

 2.5.7 การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
  เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมี
พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (Job Supervisor) คอยใหการดูแลและ

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟง และใหความเคารพ

พนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในระหวางปฏิบัติงาน 
 2.5.8 กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน
  1) สปัดาหแรกของการปฏิบตังิาน นกัศกึษาจะตองสงแบบรายงานตัว

เขาปฏิบตังิานและแจงรายละเอียดทีพ่กัระหวางปฏบิตังิานสหกจิศกึษา (แบบ สก.มช. 3) 

(ภาคผนวกท่ี ก-3)  และแบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน พนกังานพ่ีเลีย้งนกัศกึษา
สหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 4) (ภาคผนวกท่ี ก-4) แกคณะ/สาขาวิชาของนักศึกษา 

เพื่อสามารถติดตอกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา
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  2) สปัดาหที ่2 นกัศกึษาจะตองสงแบบแจงแผนปฏิบตังิานสหกิจศกึษา 

(แบบ สก.มช. 5) (ภาคผนวกท่ี ก-5) มายังคณะ/สาขาวิชา เพื่อจัดทําเปนเอกสาร

ประกอบใหคณาจารยนิเทศใชประโยชนในการใหคําปรึกษาและนิเทศงาน

  3) สัปดาหที่ 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองสงแบบแจง

โครงรางรายงานการปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา (แบบ สก.มช.6) (ภาคผนวกท่ี ก-6) เพือ่ให

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนําแกนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย

ที่ปรึกษาอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมระหวางไปนิเทศงานก็ได ในกรณีที่พนักงานพ่ีเลี้ยง

นักศึกษาสหกิจศึกษาไมมีเวลากรอกขอมูลในแบบฟอรมตางๆ นักศึกษาอาจสอบถาม

ขอมลูดวยวาจาแลวเปนผูกรอกขอมลูดวยตนเอง จากน้ันนาํไปใหพนกังานพ่ีเล้ียงนกัศกึษา

สหกิจศึกษาตรวจสอบและลงนามรับทราบ

  4) นักศึกษาจะตองสงรายงานที่เสร็จสมบูรณใหแกพนักงานพี่เลี้ยง

นกัศกึษาสหกิจศึกษาอยางนอย 2 สปัดาหกอนเสรจ็สิน้การปฏิบตังิาน และจะตองแกไข

ตามที่พนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาแนะนําใหเรียบรอย

  ในระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ของการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัด เชน การแตงกาย 

กําหนดการเขา-ออกงาน วันหยุด และวันลา เปนตน

แผนภูมิโครงสรางกิจกรรมระหวางปฏิบัติงาน

สัปดาหที่ 1
นักศึกษาสงแบบ สก.มช. 3 และ สก.มช.4

สัปดาหที่ 2
นักศึกษาสงแบบ สก.มช. 5

สัปดาหที่ 3
นักศึกษาสงแบบโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (สก.มช.6)

สัปดาหสุดทาย
นักศึกษาสงรายงานการปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณใหคณะ/สาขาวิชา
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 2.5.9 การนิเทศงาน

  การนเิทศงานสหกิจศกึษาจะจัดอยางนอย 1 ครัง้ ระหวางทีน่กัศกึษา

ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยคณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ประจําคณะ/สาขาวิชาเปนพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยการนิเทศงานมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

  1) สรางขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษาท่ีกําลังปฏิบัติงาน ณ 

  สถานประกอบการ

  2) ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหเปนไปตาม

  วัตถุประสงคของสหกิจศึกษา

  3) ชวยเหลือนักศึกษาในการแกปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน

  ระหวางปฏบิตังิาน ทัง้ปญหาดานวชิาการและปญหาดานการปรบัตวั

  ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง

  4) ขอรับทราบและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับผู บริหาร/พนักงาน

  พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเก่ียวกับการ

  ปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลก

  เปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการซ่ึงกันและกัน

  5) ประเมินผลการดําเนินงาน และรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอ

  การพฒันาการเรียนการสอนของคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
 ในกรณกีารปฏบิตังิานสหกจิศกึษาในตางประเทศ หากไมสามารถไปนเิทศงานได 

สามารถนเิทศงานผานการประชมุทางไกลผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร (Telecon-

ference Meeting) 

ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 1) คณะ/สาขาวชิากาํหนดแผนการนเิทศของคณะ/สาขาวชิาทัง้ภาคการศกึษา        

โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะตองไดรับการนิเทศอยางนอย 1 ครั้ง ในระหวาง

ที่ปฏิบัติงาน

 2) คณะ/สาขาวิชาประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือนัดหมายวันและ
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เวลาท่ีอาจารยทีป่รกึษาสหกิจศกึษาจะเดินทางไปนิเทศนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ

 3) คณะ/สาขาวิชารวบรวมแฟมประวัตินักศึกษา พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ

สถานประกอบการสงมอบใหอาจารยที่ปรึกษากอนวันเดินทาง

 4) อาจารยนิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย โดยมีหัวขอ

การนิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานที่สถานประกอบการมอบ

หมาย ติดตามผลการปฏิบัติงานและความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนักศึกษา 

ใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางดานวิชาการและการพัฒนา

ตนเองของนักศึกษา

 5) ภายหลงัการเดนิทางกลบั อาจารยนเิทศประเมนิผลการนเิทศงานทัง้สถาน-

ประกอบการและนักศึกษาตามแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 7) 

(ภาคผนวกท่ี ก-7) แบบประเมินผลการปฏิบตังิานนกัศกึษาสหกิจศกึษา (แบบ สก.มช. 8) 

(ภาคผนวกท่ี ก-8) และแบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 9) 

(ภาคผนวกท่ี ก-9) เพื่อสงมอบคืนที่งานสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา

 2.5.10 กิจกรรมภายหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

  ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม ดังนี้    

  1)  เขารบัการสมัภาษณโดยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศกึษาประจําคณะ/
  สาขาวิชา โดยอาจารยจะสัมภาษณนกัศึกษาท่ีกลบัจากการปฏิบตังิาน 

  เพื่อสอบถามปญหาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวคิดในการ

  พัฒนาตนเองของนักศึกษา พรอมทั้งสงรายงานวิชาการแกอาจารย
  ทีป่รึกษาสหกิจศึกษาและทําการแกไขใหสมบูรณตามระยะเวลา
  ที่อาจารยที่ปรึกษากําหนด
  2) รวมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักศกึษา พฒันาความ

  สามารถในการนําเสนอ และถายทอดประสบการณภายใตการกํากับ

  ดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ/สาขาวิชา
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บทที่ 3
การประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา

 การประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนกระบวนการสําคัญเพื่อตรวจสอบ

และประเมินผลของการจัดสหกิจศึกษาวาเปนไปตามแผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา

ที่กําหนด ตลอดจนไดขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา

สหกิจศึกษาและปรับปรุงการจัดสหกิจศึกษาในภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเสริมสราง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันอุดมศึกษาอีกดวย

3.1 วัตถุประสงคและหัวขอของการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
 วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา มุงท่ีจะประเมินทั้ง

ผลสัมฤทธิใ์นการปฏบิตัสิหกจิศกึษาของนกัศกึษาและประสิทธภิาพการจดัสหกจิศกึษา

ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

จึงตองครอบคลุมขอบเขตดังกลาว ทั้งนี้ อาจเลือกใชขอบเขตการประเมินดังนี้

 การประเมินบริบท (Context Assessment) เปนการประเมนิกอนการเริ่ม

การดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยประเมินวัตถุประสงคของการดําเนินงานวาสอดคลอง

กบัวสิยัทศัน พนัธกจิ และนโยบายดานสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลัยหรือไม การประเมนิ
ปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ การประเมินสวนน้ีจะนําไปสูขอมูลท่ีใชในการวางแผน

การดําเนินงานดานสหกิจศกึษา

 การประเมินความกาวหนา (Fomative Assessment) เปนการประเมิน
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งจะไดขอมูลและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่
เอื้อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวมทั้งประเด็นที่ปญหาและอุปสรรค

 การประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือปการศึกษา (Summative 

Assessment) เปนการประเมินผลงานท่ีไดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินงาน

สหกิจศึกษา
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาน้ัน คณะ/สาขาวิชาและสถาน-

ประกอบการดําเนินการจัดทําสรุปประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาทุก
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คนภายหลังเสร็จสิ้นข้ันตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาตางๆ เรียบรอยแลว และนําเสนอ

ผลการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน

งานสหกิจศึกษา เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดําเนินงาน      

สหกิจศึกษาตอไป ซึ่งรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถกําหนดไดตาม

ความเหมาะสม โดยหัวขอที่ใชในการประเมินผลมีดังนี้

 1) กระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา

 นักศึกษา 

 • เวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการจดัรายวชิาเตรยีมความพรอมหรอืการอบรมเตรยีม

ความพรอมบนัทกึและตรวจสอบเวลาเขาเรยีนหรอืเขารบัการอบรมของนกัศกึษา ทัง้นี้ 

นักศึกษาตองเขาเรียนหรือเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนหรือ

อบรมเตรียมความพรอม 

 • ผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด เชน การสอบ การทํารายงาน 

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการจดัรายวชิาเตรยีมความพรอมหรอืการอบรมเตรยีม

ความพรอมกําหนดเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล เชน การสอบ การทํารายงาน 

การนําเสนอผลงานตามท่ีหนวยงานเห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาท่ีสามารถไปปฏิบัติ

สหกิจศึกษาตองผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการอบรม
 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการจดัรายวชิาเตรยีมความพรอมหรอืการอบรมเตรยีม

ความพรอมสาํรวจความพึงพอใจของนักศกึษาท่ีเขารบัการอบรมเตรียมความพรอมทกุ

ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดีจากเกณฑการประเมินระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 

 • การอบรมมีเนื้อหาที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะอาชีพ

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการจดัรายวชิาเตรยีมความพรอมหรอืการอบรมเตรยีม
ความพรอมสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอเน้ือหาการอบรมในประเด็น

ทีเ่กีย่วของ อาท ิความจาํเปนตอการพฒันาทกัษะอาชพี ความจาํเปนตอความพรอมใน



23คูมือสหกิจศึกษา

การประกอบอาชพี เปนตน ทัง้นี ้ระดบัความพงึพอใจไมควรตํา่กวาดีจากเกณฑประเมนิ

ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คอื ดเียีย่ม ดมีาก ด ีพอใช และตองปรับปรุงโดยการสํารวจ

ความพึงพอใจของสถานประกอบการนี้ควรทําอยางนอยทุก 5 ป 

 2) กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจําที่เนน
ประสบการณการทํางานและตรงกับสาขาวิชา

 การดําเนินงาน

 • จํานวนงานพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการจดัหางานสหกจิศกึษา สรปุจาํนวนงานสหกิจศกึษา

ตอจํานวนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

 • ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถานประกอบการ

 หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่า

กวาดีจากเกณฑประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับคือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และ

ตองปรับปรุง 

 3) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 

 การดําเนินงาน
 • คณาจารยประจําสาขาวิชาพิจารณารับรองงานกอนใหนักศึกษาเลือก
 หนวยงานท่ีรบัผดิชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาตรวจสอบและบันทกึผลการ

พิจารณารับรองคุณภาพงานของคณาจารยประจําคณะ/สาขาวิชากอนประกาศให

นักศึกษาเลือก 
 • คณาจารยประเมินคณุคาทางวิชาการของงาน 

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการจดัหางานสหกจิศกึษาสาํรวจคณุคาทางวชิาการของ

งานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยการสอบถามคณาจารยประจําคณะ/สาขาวิชา 
ทั้งนี้ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา ระดับคุณคาทาง

วิชาการไมควรต่ํากวาพอใชจากเกณฑประเมินระดับคุณคาทางวิชาการ 5 ระดับ คือ 
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มากที่สุด มาก พอใช  นอย และไมมี   

 • งานที่นักศึกษาทํามีประโยชนตอสถานประกอบการ  

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการจดัหางานสหกจิศกึษาสาํรวจประโยชนของงานสหกจิ

ศกึษาตอสถานประกอบการทุกปการศกึษา โดยการออกแบบสอบถาม ทัง้นี้ ประโยชน

ของงานสหกิจศกึษาตอสถานประกอบการไมควรต่ํากวาพอใชจากเกณฑประเมินระดับ

คุณคาทางวิชาการ 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก พอใช  นอย และไมมี

 

 4) กระบวนการคัดเลือกและจับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาน

ประกอบการ 

 การดําเนินงาน 

 • นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 

 • สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจหรือสอบถามวิธีการ

เลอืกสถานประกอบการของนกัศกึษาและการคดัเลอืกนกัศกึษาสหกจิศกึษาของสถาน

ประกอบการ 
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการคัดเลือกและจับคู

 หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอกระบวนการคัดเลือกและจับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาน-
ประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรต่ํากวาดี จากเกณฑ
ประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก  ดี พอใช และตองปรับปรุง  

 • ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอกระบวนการคัดเลือกและจับคู
 หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการตอกระบวนการคัดเลือกและจับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับ

สถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี จาก

เกณฑประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก  ดี พอใช และตอง

ปรับปรุง
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 • เมือ่สิน้สดุการปฏบิตัสิหกจิศกึษาสถานศกึษาตองประเมนิความพรอมของ

สถานประกอบการ 

 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจ

ศึกษาประเมินความพรอมของสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา โดยสํารวจ

ความคดิเห็นจากคณาจารยนเิทศและนกัศกึษาสหกจิศกึษา ทัง้นี ้ระดบัความพรอมของ
สถานประกอบการไมควรต่ํากวาพอใช จากเกณฑประเมินระดับความพรอม 5 

ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก พอใช นอย และตองปรับปรุง 

 5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา

 นักศึกษา 

 • ความรู ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกตใช

 • ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการทํางานดวยตนเอง  

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการนเิทศงานสหกจิศกึษาทําแบบประเมนิทกัษะวชิาชพี

ของนกัศกึษา อาทิ ความรู ความสามารถทางวชิาการและการประยกุตใช ความรู ความ

คิดสรางสรรค และความสามารถในการทํางานดวยตนเอง เปนตน 

 • การปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 

 • การสื่อสารและการนําเสนอผลงาน
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทําแบบประเมินความพรอม
ของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพ อาทิ การปรับตัว การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของ

สถานประกอบการ การสื่อสารและการนําเสนอผลงาน เปนตน 

 • ความกาวหนาของงานเปนไปตามแผน

 หนวยงานท่ีรบัผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศกึษาทําแบบประเมินติดตามความ

กาวหนา การปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับแผนท่ีนักศึกษาไดกําหนดไว  

 • การนิเทศงานตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา

 - หนวยงานทีร่บัผดิชอบการนเิทศงานสหกจิศกึษาทาํแบบประเมนิการนเิทศงาน
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ของคณาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การวดัและประเมนิผลรายวชิาสหกจิศกึษา และแจงใหคณาจารยนเิทศและพนกังานพี่

เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาทําการวัดและประเมินผลการนิเทศ

 - หนวยงานท่ีรบัผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทดสอบแบบประเมินทักษะ

วชิาชพีและความพรอมของนกัศกึษาตอการประกอบอาชพี เพือ่ใหแบบประเมนิมีความ

เที่ยงตรง ทั้งน้ี แบบประเมินควรมีการปรับปรุงทุก 5 ปการศึกษา

 - ในกรณีที่มีการปรับปรุงแบบประเมินหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงาน

สหกิจศึกษาควรอบรมการใชแบบประเมินทักษะวิชาชีพและความพรอมของนักศึกษา

ตอการประกอบอาชีพแกคณาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา

 การดําเนินงาน

 • ระยะเวลาท่ีคณาจารยนิเทศไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาบันทึกและตรวจสอบระยะ

เวลาที่คณาจารยนิเทศไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ 

 • มีการติดตามการนิเทศงาน

 หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาบันทึกและตรวจสอบแผน

การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศเพื่อยืนยันการติดตามการนิเทศงาน 
 • ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอกระบวนการติดตอและประสาน

งานการนิเทศ  

 หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการตอการติดตอและประสานงานการนิเทศของผูปฏิบัติงานทุกภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี จากเกณฑประเมินระดับความพึง

พอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง

 คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ
 • เวลาที่คณาจารยนิเทศใชเพียงพอตามความจําเปนของนักศึกษา

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสํารวจความคิดเห็นของ
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พนกังานพ่ีเลีย้ง นกัศกึษาสหกิจศกึษาและนักศกึษาตอเวลาท่ีคณาจารยนเิทศใชในการ

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความคิดเห็นไมควรต่ํากวา

เพียงพอ จากเกณฑประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก เพียงพอ 
นอย และไมมี 

 

 • การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติสหกิจศึกษาของ

นักศึกษา 

 หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสํารวจความคิดเห็นของ

นกัศกึษาตอการนเิทศงานของคณาจารยนเิทศวามปีระโยชนตอการปฏบิตัสิหกจิศกึษา

ของนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา ทัง้นี ้ระดบัความคดิเหน็ไมควรตํา่กวาพอใช จากเกณฑ

ประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด   มาก พอใช นอย และไมมี  

 • การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ 

 หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสํารวจความคิดเห็นของ

สถานประกอบการตอการนิเทศของคณาจารยนิเทศวามีประโยชนตอสถานประกอบ

การทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความคิดเห็นไมควรตํ่ากวาพอใช จากเกณฑประเมิน

ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช นอย และไมมี  

 6) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
 นักศึกษา 

 • คณุภาพของการนําเสนอผลงาน : ความรูทางวิชาการ ทกัษะการนําเสนอ 

การตอบคําถาม  
 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการวัดและประเมินผลทาํแบบประเมนิคณุภาพการนํา-
เสนอผลงานของนักศึกษาประกอบดวย ความรู ทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ 

และการตอบคาํถาม โดยแบบประเมนินีใ้หคณาจารยนเิทศคณาจารยประจําคณะ/สาขา

วิชาและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) เปนผูประเมิน ทั้งนี้ แบบประเมิน
ควรมีการปรับปรุงทุก 5 ปการศึกษา 
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 • การสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นตองเปนสวนหน่ึงของการวัดและ

ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา

 หนวยงานท่ีรบัผดิชอบการวัดและประเมินผลทําแบบประเมินเชิงคุณภาพของ

การสมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซึง่เปนสวนหนึง่ของการวดัและประเมนิผลรายวชิา

สหกิจศึกษาและแจงคณาจารยนิเทศ คณาจารยประจําคณะ/สาขาวิชา และพนักงาน

พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) ทําการวัดและประเมินผลการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 การดําเนินงาน

 • รอยละของคณาจารยที่เขารวมการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการวัดและประเมินผลบันทึกรอยละของคณาจารย

ประจําคณะ/สาขาวิชาท่ีเขารวมการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นทกุภาคการศึกษา 

 

 7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 นักศึกษา

 • ตองประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทํางาน โดย

สถานศึกษาตองชี้แจงรายละเอียดและเกณฑใหนักศึกษาทราบ 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการวัดและประเมินผลทําแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานจากมาตรฐานและการประกันคณุภาพการดําเนนิงานสหกิจศกึษา ความสามารถใน

การทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ใหพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาเปน

ผูประเมนิ โดยสถานศกึษาตองชีแ้จงรายละเอยีดและเกณฑการประเมนิใหนกัศกึษาทราบ 

 • ตองมีสดัสวนการประเมินผลของสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 50 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการวัดและประเมินผลทําแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานสหกจิศึกษาของนกัศกึษา ซึง่เปนสวนหนึง่ของการวดัและประเมนิผลรายวชิาสหกิจ

ศึกษา และแจงใหพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาทําการวัดและประเมินผล

การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของการ
ประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา 
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 • พนักงานพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษาควรใหความคิดเห็นตอจุดเดนและ

ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา  

 หนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลแจงนักศึกษาทราบเก่ียวกับ

จดุเดนและขอควรปรบัปรงุของนกัศกึษาตามท่ีพนกังานพีเ่ล้ียงนกัศกึษาสหกจิศกึษาให

ความเห็นในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 • นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแตการประเมินนี้ไมเปนสวน

หน่ึงของระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา 

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการวดัและประเมนิผลประเมนิพฒันาการของนกัศกึษา

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา แตการประเมินนี้ไมเปนสวนหนึ่งของระบบการวัดและ

ประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา 

 การดําเนินงาน

 • คณาจารยนิเทศตองแจงขอมูลการวัดและประเมินผลใหนักศึกษาทราบ

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการวัดและประเมินผลแจงนักศึกษาทราบเก่ียวกับ

การวัดและประเมินผลโดยคณาจารยนิเทศ 

 • สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม 

 หนวยงานทีร่บัผดิชอบการวดัและประเมนิผลสาํรวจความพงึพอใจของสถาน-

ประกอบการตอการประสานงานของสถานศกึษาในภาพรวมทกุปการศกึษา ทัง้นี ้ระดบั
ความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี จากเกณฑประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดี
เยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง

3.2 รูปแบบการใหระดับคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา
 การใหระดับคะแนนตัวอักษรจะเปนระบบ S (Satisfactory – ผาน) และ U 

(Unsatisfactory – ไมผาน) หรือ อักษรที่มีคาลําดับขั้น ขึ้นอยูกับคณะ/สาขาวิชา

พิจารณาเลือกใช ทั้งนี้กระบวนการที่ใชในการประเมินผล มีดังนี้

 1) นักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมโครงการ
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สหกิจศึกษาที่กําหนดไวโดยครบถวน เชน การประชุม การสัมภาษณหลังกลับจาก

สถานประกอบการ การเขารวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงแบบสอบถาม

 2) ไดรับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ

ตามเกณฑที่กําหนดจากพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา

 3) ไดรับผลการประเมินรายงานวิชาการตามเกณฑที่กําหนดจากอาจารย

ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท้ัง 3 ประการดังกลาว และผาน

การประเมินจากสาขาวิชาจะไดรับคะแนนตามเกณฑที่กําหนด

 4) ในสปัดาหสดุทายของการปฏบิตังิาน พนักงานพีเ่ล้ียงนกัศกึษาสหกิจศึกษา

จะประเมินผลนักศึกษาและรายงานวิชาการตามแบบฟอรมท่ีโครงการสหกิจศึกษา

กาํหนด และใหนกัศกึษานาํกลบัมายืน่ตอคณะทนัทใีนวันท่ีเดนิทางกลบัสูมหาวทิยาลยั
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บทที่ 4
การเขียนรายงานสหกิจศึกษาการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

 การเขยีนรายงานถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบตังิานสหกจิศกึษามวีตัถปุระสงค 

ดังน้ี คือ

 1. เพื่อฝกฝนทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา

 2. เพื่อจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ

 นักศึกษาจะตองขอรับคําปรึกษาจากพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา 

(Job Supervisor) เพือ่กาํหนดหวัขอรายงานทีเ่หมาะสมโดยคาํนงึถึงความตองการของ

สถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยางของรายงานสหกิจศึกษา ไดแก ผลงานวิจัยที่

นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการในหัวขอที่สนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบางประการ 

การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล เปนตน

 ในกรณีทีส่ถานประกอบการไมตองการรายงานในหัวขอขางตนนกัศกึษาจะตอง

พิจารณาเร่ืองที่ตนสนใจและนํามาจัดทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษา

ตัวอยางหัวขอท่ีจะใชเขียนรายงาน ไดแก รายงานวิชาการท่ีนักศึกษาสนใจ รายงาน

การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือแผนและวิธีปฏิบัติงานท่ีจะทําใหบรรลุถึง
วตัถปุระสงคของการเรียนรู (Learning Objectives) ทีน่กัศกึษาไดกาํหนดเปาหมายไว

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อกําหนดหัวขอแลวใหนักศึกษาจัดทําโครงรางของ
เนือ้หารายงานพอสังเขปตามแบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา (แบบ 
สก.มช. 6) (ภาคผนวกท่ี ก-6) ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานพ่ีเล้ียง

นกัศกึษาสหกิจศึกษากอน แลวจดัสงกลบัใหโครงการสหกิจศกึษาของคณะท่ีนกัศกึษา

สังกัดภายใน  3 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน

4.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
 รายงานสหกจิศกึษาเปนรายงานทางวชิาการทีน่กัศกึษาจะตองเขยีนในระหวาง

การปฏิบตังิาน ณ สถานประกอบการภายใตการกํากับดแูลของพนักงานพ่ีเลีย้งนักศึกษา
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สหกิจศึกษา การเขยีนรายงานสหกจิศกึษาทีด่จีะตองมคีวามถกูตอง ชดัเจน และมคีวาม

สมบูรณของเน้ือหาท่ีนําเสนอ มีการกําหนดรูปแบบและหัวขอตางๆ อยางชัดเจน ซึ่ง

ประกอบดวย

 4.1.1 สวนนาํ เปนสวนทีจ่ะนาํเขาสูเนือ้หาของรายงาน เพ่ือใหงายตอการเขา

 สูเนื้อหาของรายงาน ประกอบดวย

  1) ปกนอก (ภาคผนวกท่ี ข-1)

  2) ปกใน (ภาคผนวกท่ี ข-2)   

  3) กิตติกรรมประกาศ

  4) บทคัดยอภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

  5) สารบัญเรื่อง

  6) สารบัญตาราง

  7) สารบัญรูปภาพ

 4.1.2 สวนเนื้อเร่ือง เปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงาน ประกอบดวย

  1) บทนํา ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและ

  งานที่ไดรับมอบหมาย เชน

   ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

   ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลผลิต หรือการให
   บริการหลักขององคกร

   รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร

   ตําแหนงและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับ
   ผิดชอบ
   พนกังานพีเ่ลีย้งนกัศกึษาสหกิจศึกษา และตาํแหนงงานของ

   พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา

   ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน
  2) การทบทวนเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรม (ถามี)

  3) วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ไดรับ
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  มอบหมายประกอบดวย

   วัตถุประสงคหรือจุดมุ งหมายท่ีนักศึกษาหรือพนักงาน

   พีเ่ลีย้งนกัศกึษาสหกิจศึกษาไดกําหนดไววาจะตองใหสําเร็จ

   ภายในระยะเวลาที่กาํหนด โดยอาจจะจดัลําดบัความสาํคญั

   ของวัตถุประสงคที่สําคัญไวกอน

   ผลท่ีคาดวาจะไดรบัจากการปฏิบตังิานหรือโครงงานท่ีไดรบั

   มอบหมาย ทัง้ในสวนของนักศึกษาและสวนท่ีสถานประกอบ

   การจะไดรับ

  4) งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมายประกอบดวย

   รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอน

   การปฏบิตังิานหรอืขัน้ตอนปฏบิตัใินโครงงานทีไ่ดรบัมอบหมาย

   แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางท่ีจําเปนประกอบคําอธิบาย

   แสดงการคํานวณหรือที่มาของสัญลักษณทางคณิตศาสตร

   ที่ชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการ และงายตอความเขาใจ

   หากเปนการทําการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการทดลอง 

   จะตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการท่ีใชอยางชัดเจน ทั้งนี้ 

   ตองไดรับความยินยอมจากสถานประกอบการ
  5) สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบดวย

   รวบรวมและแสดงขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห

   วิ เคราะห และวิจารณข อมูลที่ ได  โดยมีข อเสนอแนะ

   และแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
   โดยเนนในดานการนําไปใชประโยชนไดในอนาคต
   เปรียบเทียบผลที่ไดรับกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของ

   การปฏิบัติงานหรือของโครงงานท่ีไดกําหนดไว

 4.1.3 สวนประกอบตอนทาย เปนสวนเพิ่มเติมเพื่อทําใหรายงานมีความ
 สมบูรณ ประกอบดวย

  1) เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
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  2) ภาคผนวก (ถามี)

 อยางไรก็ตาม เนื้อเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษาอาจจะแตกตางกันไปตาม

ลกัษณะการปฏิบตังิานของนักศกึษาแตละคน และเพ่ือใหการจัดทาํรายงานสหกิจศกึษา

มีรูปแบบเดียวกัน จึงกําหนดใหการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาในรูปแบบ ดังนี้

  1) จดัพมิพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 โดยอาจจะพิมพหนาเดียว

  หรือสองหนาก็ได

  2) จดัพิมพดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point

  3) จัดพิมพในแนวตั้งเปนหลัก โดยอาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงใน

  แนวนอนได ตามความจําเปนของขอมูลที่จะนําเสนอ 

  4) การเวนขอบกระดาษ กําหนดใหดังนี้

   ขอบบน  1.5 นิ้ว

   ขอบลาง 1 นิ้ว

   ขอบซาย 1.5 นิ้ว

   ขอบขวา 1 นิ้ว 

 

 โดยมีแนวปฏิบัติการทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
  1) ใหนกัศกึษาจดัทํารายงาน จาํนวน 2 เลม (1 คนตอรายงาน 1 เลม)
   เพ่ือสงอาจารยทีป่รึกษา 1 เลม และนักศึกษาเก็บไวเอง 1 เลม ซึง่เลม

  ที่นักศึกษาสงอาจารยที่ปรึกษานั้นใหเก็บไวที่คณะ/สาขาวิชา

  2) รปูเลมการทํารายงานใหจดัทาํปกกระดาษอารตมนัสขีาว ตวัหนงัสอื
  ที่ปกและสันปกเปนสีนํ้าเงินขนาด A4 พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD)
  การทํารายงานบรรจุไวในเลมดวย
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บทที่ 5
การขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ

 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

โดยตรง (หักคาใชจายได 2 เทา) ภายใตกฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก

 1) มาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 พ.ศ. 2545

 2) มาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย

 การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 437) พ.ศ. 2548 (ซึ่งออกเพ่ือรองรับมาตรา 33 

 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545)

 นอกจากน้ันสถานประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (หักคาใชจาย

ได 2 เทา) ดวยการบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถานศึกษาของรัฐภายใตกฎหมาย 2 

ฉบับ ไดแก

 1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน

 รัษฎากร (ฉบับท่ี 420) พ.ศ. 2547

 2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน

 รัษฎากร (ฉบับท่ี 476) พ.ศ. 2551

5.1 สิทธิประโยชนทางภาษีตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ประกอบดวยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
 สิทธิประโยชนในกรณีนี้เปนสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการซ่ึงดําเนินการ
สหกจิศกึษาจะไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดเปนกรณพีเิศษสาํหรับคาใชจายท่ีใชในการปฏบิตัิ
สหกิจศึกษาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจายที่จายจริง โดยสถานประกอบการจะตอง
ดาํเนนิการใหเปนไปตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญตัสิงเสริมการพัฒนาฝมอืแรงงาน 

พ.ศ. 2545 โดยยื่นเอกสารตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

 5.1.1 รายการคาใชจายที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
  รายการคาใชจายท่ีสถานประกอบการไดจายไปในการปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาและมีสิทธิ์นําไปหักคาใชจายได 2 เทา ไดแก คาใชจาย ดังตอไปนี้

  1) คาเบี้ยเลี้ยงที่จายใหแกนักศึกษาตามที่กําหนดไวในสัญญา แตไม

  ตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นตํ่าสูงสุด

  2) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
  3) คาสวัสดกิาร เชน เงนิรางวัล คาอาหาร คาทีพ่กั คาเดินทางระหวาง

ยื่นเอกสารคําขอตอนายทะเบียน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน)
เปนคําขอรับ นิสิต/นักศึกษาตามแบบ ฝง 1 (ภาคผนวกที่ ค-1) 
และมีเอกสารแนบ (ภาคผนวกที่ ค-2 ,ค-3 และ ค-4)
1. สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงคไมเกิน 6 
เดือน
2. หลักสูตรและรายละเอียดการฝกจํานวน 1 ฉบับ
3. สัญญาการฝกตามแบบ ฝง 2 (ภาคผนวกที่ ค-6)
4. ทะเบียนประวัติผูรับการฝกของนิสิต/นักศึกษา

นายทะเบียนรับทราบ

ดําเนินการปฏิบัติสหกิจศึกษา

รายงานผลของการสําเร็จการปฏิบัติสหกิจศึกษาใหนายทะเบียน
รับทราบตามแบบ ฝง 3 (ภาคผนวกที่ ค-7)

นําหนังสือรับทราบและรายการคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงยื่น
ขอหักคาใชจายกับกรมสรรพากร
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  จงัหวัด และคาชุดฟอรมทีจ่ดัใหแกนกัศกึษาท่ีเขารบัการปฏิบตัสิหกิจ

  ศกึษา ทัง้นี ้จะตองระบุรายการเหลานีไ้วในแบบเสนองานสหกิจศกึษา 

  (แบบ สก.มช. 1) (ภาคผนวกท่ี ก-1)

  4) คาวัสดุอุปกรณเฉพาะที่ใชในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและไมปะปน

  กบัทีใ่ชในการประกอบกจิการปกตขิองสถานประกอบการ โดยจะตอง

  ระบุรายการจํานวนและราคาของวัสดุอุปกรณเหลานั้นใหชัดเจน

  5) คาวิทยากรภายนอกท่ีจางมาเฉพาะเพ่ือฝกอบรมนักศึกษาสหกิจ

  ศึกษา

 5.1.2 การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร

  เมื่อดําเนินการยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงานเรียบรอยแลว 

สถานประกอบการมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด. 50) โดยบันทึกคาใชจาย 

ดังน้ี

  1) บนัทกึคาใชจายในอัตรา 1 เทาในรายการท่ี 8 (รายจายในการขาย

  และบริหาร) ขอ 23 “รายจายอื่นที่นอกเหนือจาก 1 ถึง 22” 

  2) บันทึกคาใชจายในอัตรา 1 เทาในรายการที่ 10 (รายไดที่ไดรับ

  ยกเวนภาษีเงินไดหรือรายจายที่มีสิทธิ์หักไดเพิ่มข้ึน) ขอ 2.3 

  “รายจายในการสงลูกจางเขารับการศึกษาและฝกอบรม” และเก็บ

  รักษาเอกสารคาใชจาย เพ่ือขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีตาม
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวยการยกเวน
  รัษฎากร (ฉบับท่ี 437) พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้
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หนังสือรับทราบจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

สําเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา
(แบบ สก.มช. 1)

เก็บไวที่สถานประกอบการ
เพ่ือรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร

ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษา

ใบสําคัญรับเงิน
คาสวัสดิการ

ใบเสร็จรับเงิน
คาวัสดุอุปกรณที่ใช

ในการปฏิบัติ

ใบเสร็จรับเงิน
คาวิทยากรภายนอก

ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ย
ประกันอุบัติเหตุ

 5.1.3 สิทธิประโยชนจากการนับจํานวนผูรับการฝก
  พระราชบญัญตัสิงเสรมิการพฒันาฝมอืแรงงาน พ.ศ.2545 ไดกาํหนด
ใหสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป จะตองจัดฝกอบรมฝมือแรงงาน

ในอัตรารอยละ 50 ของจํานวนลูกจางเฉลี่ยในรอบป (นับตามจํานวนผูรับการฝกถาคน

หนึ่งเขาฝกอบรมหลายครั้งหลายหลักสูตรก็ใหนับเปน 1 คน) หากไมจัดฝกอบรมหรือ

จัดไมถึงรอยละ 50 แลว จํานวนที่ขาดไปนั้นจะตองถูกคํานวณจายเปนเงินสมทบเขา

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
  สถานประกอบการท่ีรบันิสตินักศกึษาเขาปฏิบตัสิหกจิศกึษาในสถาน

ประกอบการสามารถนับจํานวนนิสิตนักศึกษาเปนผูรับการฝกประเภทฝกเตรียมเขา

ทํางาน โดยแสดงรายละเอียดใน “แบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือ
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แรงงานประจําป .....” (แบบสท.2) (ภาคผนวกที่ ค-9) ซึ่งสถานประกอบการจะตองยื่น

แบบฟอรมดังกลาวตอกรมการพัฒนาฝมือแรงงานปละ 1 ครั้ง โดยยื่นภายในตนปถัด

ไปสําหรับรอบระยะเวลาของปกอนหนา

 5.1.4 กรณีรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ปฏิบัติ

งาน (Apprentice) ฝกหัด (Internship) ทวิภาคี (Dual Training)

  สาํหรบัสถานประกอบการทีร่บันกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา เขาปฏบิตังิาน

ในลักษณะท่ีเปนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated 

Learning : WIL) ไมวาจะเปนรูปแบบใด ไดแกระบบปฏิบัติงาน (Apprentice) หรือ

ระบบทวิภาคี (Dual Training) หรือระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

หรอืระบบฝกหดั (Internship) สามารถขอรบัสทิธปิระโยชนทางภาษแีละสทิธปิระโยชน

จากการนบัจาํนวนผูรบัการฝกตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิการพัฒนาฝมอืแรงงาน พ.ศ.

2545 ไดทั้งหมด โดยตองมีระยะเวลาการฝกในแตละหลักสูตรตอเน่ืองกันไมนอยกวา 

30 ชั่วโมง

5.2 สิทธิประโยชนทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพ่ือสงเสริมใหเกิด

การบรูณาการทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2547 และ

พระราชกฤษฎีกาฯฉบับที่ 476 พ.ศ. 2551
 สถานประกอบการที่บริจาคเงินและทรัพยสินเพ่ือการสงเสริมใหเกิดการ
บูรณาการทางการศึกษาใหแกสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององคการ 

สถานศึกษาของรัฐบาล (รายช่ือสถานศึกษาดไูดจากเวบ็ไซตกรมสรรพากร www.rd.go.

th) จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดวยการหักคาใชจายได 2 เทาของคาใชจายที่จาย

ไป แตตองไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือ

เพื่อการสาธารณประโยชนและเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 5.2.1 วัตถุประสงคของการบริจาค
 สถานประกอบการจะตองบริจาคเงินหรือทรัพยสนิ โดยไมมลีกัษณะเปนสญัญา

ตางตอบแทนและบริจาคเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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  1) บริจาคเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําหรือจัดสรางอาคาร อาคาร

  พรอมที่ดิน หรือที่ดิน

  2) บริจาคเปนคาใชจายสําหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา

   แบบเรยีน ตาํราหนงัสอืทางวชิาการ สือ่ และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา

   ตลอดจนวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

  3) บรจิาคเปนคาใชจายสาํหรบัการจดัหาคร ูอาจารย หรอืผูทรงคณุวฒุิ

  ทางการศึกษาหรือเปนทุนการศึกษา การประดิษฐ การพัฒนา 

  การคนควา หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของ

  สถานศึกษา

  การบริจาคตามขอ 3 นี้ จะตองเปนการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน 

ใหแกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชนที่จะตกแกนักศึกษาโดยตรงเทานั้น เชน 

ทุนการศึกษาท่ีใหแกนักศึกษาทุนการวิจัยท่ีดําเนินงานโดยนักศึกษา ทุนการประดิษฐ

ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษา เปนตน

 5.2.2 การจัดเตรียมเอกสาร

  1) สถานประกอบการจะตองยื่นความจํานงบริจาคเงินหรือทรัพยสิน 
  ใหแกสถาบนัอุดมศกึษา โดยระบวุตัถปุระสงคของการบรจิาคจาํนวน

  เงนิและทรพัยสนิทีบ่รจิาคอยางชดัเจน (ตามตวัอยางแบบแสดงความ

  จํานงการบริจาค ภาคผนวกท่ี  ง-1)
  2) สถาบันอุดมศึกษาจะตองออกใบสําคัญแสดงการรับเงินหรือ
  ทรัพยสิน (ตามตัวอยางภาคผนวกท่ี ง-2)

  3) สถานประกอบการเก็บรักษาสําเนาเอกสารขอ 1 และตนฉบับ
  เอกสารขอ 2 เพื่อรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร

  4) สถานประกอบการย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 50 ตอกรมสรรพากร
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ภาคผนวก
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ก-4 แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา (แบบ สก.มช. 4)

ก-5 แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 5)

ก-6 แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6)

ก-7 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 7)

ก-8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.8)

ก-9 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 9)
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ภาคผนวก ข
แบบฟอรมรายงานสหกิจศึกษา

ข-1 ปกนอก

ข-2 ปกใน



62 คูมือสหกิจศึกษา

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

โดย

นาย/นางสาว..................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา....................................................
สาขา...............................คณะ/วิทยาลัย........................

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาคการศึกษา...................ปการศึกษา...........................

(ข-1)

(ปกนอก : ตัวอยาง)



63คูมือสหกิจศึกษา

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

โดย

นาย/นางสาว..................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา....................................................
สาขา...............................คณะ/วิทยาลัย........................

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาคการศึกษา...................ปการศึกษา...........................

(ปกใน : ตัวอยาง)

(ข-2)



64 คูมือสหกิจศึกษา

ภาคผนวก ค
แบบฟอรมที่ยื่นตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ค-1 คําขอรับทราบการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการสงมา

 ฝกเขาเปนผูรับการฝกตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา

 ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (แบบ ฝง 1)

ค-2 เอกสารแนบ (รายชื่อหลักสูตร)

ค-3 ตัวอยางการแบงกลุมสาขาอาชีพ เพื่อกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ (ค-2)

ค-4 หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ

 บุคคลที่ทางราชการสงมาฝกเขาเปนผูรับการฝก

ค-5 ทะเบียนประวัติผูรับการฝก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทาง

 ราชการสงมาฝก 

ค-6 สญัญารับนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาจากสถานศึกษา หรือบุคคลท่ีทางราชการสง

 มาฝกเขาเปนผูรับการฝก (แบบ ฝง 2)

ค-7 แบบแจงผูสําเร็จการฝกกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทาง

 ราชการสงมาฝกตามมาตรา 18 แหงราชพระบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
 แรงงาน พ.ศ. 2545 (แบบ ฝง 3)

ค-8 ทะเบียนรายชื่อผูสําเร็จการฝก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคล

 ที่ทางราชการสงมาฝก
ค-9 แบบแสดงการสงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (สท.2)        
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81คูมือสหกิจศึกษา

ภาคผนวก ง
เอกสารท่ีเก่ียวของกับกรมสรรพากร

ง-1 หนังสือยื่นความจํานงบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อสงเสริมใหเกิดการบูรณา

 การทางการศึกษา

ง-2 หลักฐานจากสถานศึกษาที่แสดงการรับเงินบริจาคจากสถานประกอบการ
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