คํานํา
สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอย า งมี ร ะบบ โดยจั ด ให ม ี ก ารเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา
รวมกับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสห
กิจศึกษา ซึ่งเนนการเรียนรูจากประสบการณการทํางานจริงเปนหลักทําใหนักศึกษาได
รับประสบการณจากการทํางาน สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
และทําใหนักศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใช
บัณฑิตและตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มุง หวังในการพัฒนาบัณฑิต
ที่ดีสูสังคมและใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในการจัดการเรียน
การสอน จึงไดนําแนวคิดและหลักการของสหกิจศึกษาเพื่อเปนการสรางประสบการณ
การปฏิบัติจริงใหแกนักศึกษา
คูม อื สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม (ฉบับปรับปรุง ป 2558) จัดทําขึน้ โดย
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหคณะและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด รวมทั้ง เปนการสรางความรู
ความเขาใจ และการพัฒนา ตลอดจนการประสานงานกับสถานประกอบการ นักศึกษา
และคณาจารยรวมกัน โดยไดนําเสนอรายละเอียดในเรื่องแนวคิด กระบวนการสหกิจ
ศึกษา ตลอดจนเอกสารประกอบที่ใชในการดําเนินการสหกิจศึกษา ทั้งนี้ขอมูลตางๆ
ที่ปรากฏ ไดมีการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันตามมาตรฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด ซึ่งหวังเปนอยาง
ยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา
ในการรวมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป
คณะทํางานสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 สหกิจศึกษาคืออะไร

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนทานแรกในประเทศไทย ที่ไดบัญญัติ
ศัพท “สหกิจศึกษา” โดยนํามาจากคําวา “Cooperative Education” ซึ่งหมายถึง
“การศึกษาทีท่ าํ รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กับองคกรผูใ ชบณ
ั ฑิตเพือ่ ใหเกิดการศึกษา
ที่ดี” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันที่นําระบบสหกิจศึกษามาใชเปน
แหงแรกในประเทศไทย
สหกิจศึกษาเปนระบบการศึกษาทีเ่ นนประสบการณทไี่ ดรบั จากการปฏิบตั งิ าน
จริงในองคกรผูใ ชบณ
ั ฑิต (Work-based Learning) ซึง่ พัฒนาขึน้ เปนครัง้ แรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากสถาบันอุดมศึกษามีปญ
 หาดานประสิทธิภาพการสอน นักศึกษา
มีทกั ษะทางวิชาชีพตํา่ สหกิจศึกษาเปนการศึกษาทีบ่ รู ณาการการเรียนรูใ นสถานศึกษา
กับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา นักศึกษาไดทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพ
และมีประโยชนตอ องคกรผูใ ชบณ
ั ฑิต มักกําหนดงานเปนโครงงานพิเศษทีส่ ามารถทําให
สําเร็จไดภายใน 4 เดือน โดยองคกรผูใชบัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา
(Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหนาที่กํากับและดูแลการทํางานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา ชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะที่เปนความตองการของ
องคกรผูใชบัณฑิตไดเปนอยางดี จึงมีการขยายผลและนําสหกิจศึกษาไปใชอยาง
แพรหลายทั่วโลก หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรที่มีแบบแผน มักสลับการเรียน
ระหวางการศึกษาในชัน้ เรียนกับการทํางานเพือ่ สรางประสบการณวชิ าชีพทีส่ มั พันธกบั
สาขาวิชา ทําใหนักศึกษาเกิดพัฒนาการทางวิชาชีพเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยชั้นนํา
เชน Waterloo University ถือวาสหกิจศึกษาเปนการสรางความสมดุลระหวางการ
เรียนรูท างทฤษฎีกบั ประสบการณการฝกปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ ทัง้ นี้ ในประเทศ
ต า งๆ อาจเรี ย กการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ นี้ ต  า งกั น เช น Berufsakademie
Heidenheim-Baden เรี ย กว า “On-the-job Training” หรื อ Swinburne
Technology University เรี ย กว า การเรี ย นรู  โ ดยมี อุ ต สาหกรรมเป น ฐาน
คูมือสหกิจศึกษา 1

(Industry-based Learning Program: IBL) ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไดปฏิบัติงานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับสาขาวิชา ซึ่งสหกิจ
ศึกษาเปนหนึ่งในวิธีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-Integrated
Learning : WIL) อีกดวย
การจัดสหกิจศึกษานอกจากจะมีจดุ มุง หมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหพรอม
ทํางาน เมือ่ จบการศึกษาทันทีแลว ยังมีจดุ มุง หมายในการพัฒนาพันธกิจสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเปนสวนหนึ่งของการสรางพันธกิจสัมพันธกับ
สังคม (University Social Engagement) ที่เกิดประโยชนรวมกันและตอบสนอง
ความตองการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยไดดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงคสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

1) ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน โดยพิจารณาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
2) สงเสริมการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และเตรียม
ความพรอมของนักศึกษากอนจะเขาสูร ะบบการทํางานในดานการพัฒนาอาชีพ
(Career Development) การเสริมทักษะและประสบการณ
3) เพิ่มเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย ใ นด า นการจั ด การเรี ย นการสอน การนิ เ ทศงาน
และการบริหารการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา
4) เปดโอกาสใหสถานประกอบการทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐไดมสี ว นรวมใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมทัง้ รวมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
5) เพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา
ผานนักศึกษา สหกิจศึกษาและคณาจารยนิเทศ อันจะนําไปสูความรวมมือที่
กวางขวางยิ่งขึ้น
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1.3 ความสําคัญและประโยชนของสหกิจศึกษา

1.3.1 ความสําคัญ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศตางๆ ทั่วโลกใชสหกิจศึกษา
เปนแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญาอยางกวางขวางขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชา
โดยเปนกระบวนการเรียนรูทางวิชาการ (Academic Process) ในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิต ถือไดวาสหกิจศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดประโยชนทั้ง 3 ฝาย คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ
ทีเ่ ปดโอกาสใหพฒ
ั นาและเปนสวนสําคัญของการเตรียมบัณฑิตใหพรอมทีจ่ ะเลือกอาชีพ
และเขาสูร ะบบการทํางานทันทีทจี่ บการศึกษา ทําใหบณ
ั ฑิตสหกิจศึกษา “รูจ กั ตน รูจ กั
คน และรูจักงาน” ทั้งในปจจุบันและอนาคตได
1.3.2 ประโยชนจากสหกิจศึกษา
1) นักศึกษา
ไดใชวิชาความรูในการเรียนมาประยุกตใชในการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
ไดประสบการณวชิ าชีพตรงตามสาขาวิชาเอกและเกิดทักษะ
ในการทํางาน ในสถานประกอบการ เชน ทักษะการสื่อสาร
รายงานขอมูล ทักษะการทํางานตามสาขาวิชาชีพ
เกิดการพัฒนาตนเองและมั่นใจในตนเองตอการทํางานจริง
เพิม่ มากขึน้ และไดมโี อกาสเตรียมตัวเขาสูก ารทํางานในสาขา
วิชาชีพทีต่ นเองเลือก เพือ่ ตัดสินใจวาสาขาวิชาชีพนัน้ เหมาะ
กับตนเองหรือไม
ไดรบั คาตอบแทน/สวัสดิการขณะปฏิบตั สิ หกิจศึกษา รวมทัง้
มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
พัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพรอม
ในการทํางานสูง
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2) สถานศึกษา
เกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีกับสถาน
ประกอบการในดานสหกิจศึกษาและดานวิจยั /วิชาการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาไดขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สหกิจศึกษาใหตรงตอความตองการของสถานประกอบการ/
ตลาดแรงงาน
เพิ่มพันธกิจสัมพันธระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบ
การดานภารกิจการสอนเพือ่ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนา
อาชีพบัณฑิต
3) สถานประกอบการ
สถานประกอบการไดมสี ว นรวมในการพัฒนาดานการศึกษา
ระหวางกันผานการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
สถานประกอบการสามารถลดค า ใช จ  า ยในการจั ด จ า ง
พนักงานมาปฏิบัติงาน เนื่องจากมีนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน
รวมทั้งพนักงานประจํามีเวลาที่จะทํางานสําคัญไดมากขึ้น
สถานประกอบการสามารถนําคาใชจายในการดําเนินการ
ดานสหกิจศึกษาไปลดหยอนภาษีประจําปได
สถานประกอบการสามารถนํากระบวนการดานสหกิจศึกษา
มาใชคัดเลือกพนักงานไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น
สถานประกอบการไดมโี อกาสสรางความรวมมือทางวิชาการ
กั บ สถานศึ ก ษา และเกิ ด ภาพพจน ที่ ดี ด  า นการส ง เสริ ม
การศึกษา

1.4 หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะกรรมการบริ ห ารและประสานงานวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ไดกําหนดกรอบการจัดทําหลักสูตรสหกิจศึกษา (แบบฟอรมกลาง) ไว ดังตอไปนี้
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กระบวนวิชาสหกิจศึกษา จํานวนหนวยกิตตองไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต โดยฝก
ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่องหรือเทียบเทา จํานวนชั่วโมงฝก
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
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา คือ “ปฏิบตั งิ านเสมือนพนักงาน”, “ฝกปฏิบตั ิ
ไมนอยกวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง” และ “ตองไดรับการดูแลและควบคุม
โดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง”
เนื้อหากระบวนวิชา กําหนดใหใช “ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไมนอย
กวา 480 ชั่วโมง”
ราง มคอ. 4 เปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไวในระบบ CMU-MIS
ใหระบุวธิ กี ารวัดและประเมินผล เชน ระบบลําดับขัน้ หรือ วัดและประเมินผล
ดวยอักษร S และ U
วิธีการเขียนหนวยกิตของกระบวนวิชาสหกิจศึกษา ใหเขียนเหมือนกระบวน
วิชาการคนควาแบบอิสระ และวิทยานิพนธ

1.5 ลักษณะการดําเนินงานสหกิจศึกษา

ลักษณะการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจํานวน 3
ขั้นตอน ดังนี้
1) การดําเนินงานกอนการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตองมีการกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษา
ที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
มี ก ารทํ า ความตกลงกั บ สถานประกอบการให ทุ ก ตํ า แหน ง งานมี
คาตอบแทนหรือสวัสดิการตางๆ ตามความเหมาะสมและจําเปน
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ตามลักษณะงาน
เปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา โดยใหขอมูล
ลักษณะงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการ และเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบ
การตามความสมัครใจ
ตองกําหนดชวงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมตํ่ากวา 16
สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยตองเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดไดในชวงปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตองมีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาโดยใชเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
ตองจัดใหมกี ารปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพือ่ ชีแ้ จงใหนกั ศึกษา
ไดรับทราบขอมูล และมีความรูความเขาใจ กอนออกไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา
2) การดําเนินงานระหวางการสงนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ต องจั ดใหมีก ารนิ เ ทศของคณาจารยนิ เ ทศ นั ก ศึ ก ษา และสถาน
ประกอบการอยางนอย 1 ครั้ง ภายในสัปดาหที่ 10 ของการปฏิบัติ
สหกิ จศึ ก ษา และกําหนดใหกระบวนการประเมิ นผลการปฏิบั ติ
สหกิจศึกษาตองถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินและวัดผล
วิชาสหกิจศึกษา
มีการจัดหางานทีม่ ลี กั ษณะเปนโครงงานหรืองานประจําทีต่ รงกับสาขา
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 สาขาวิชาภายหลังการปฏิบตั สิ หกิจศึกษาเพือ่ นําขอมูล
ไปประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ควรจัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา
คณาจารยนิเทศ คณาจารย สาขาวิชา และพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษา
สหกิจศึกษา เพื่อจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลสถานประกอบการ

1.6 หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ

1.6.1 ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมอบหมายใหสาํ นักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทําหนาที่
เลขานุการคณะทํางานสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสาน
งานในการสงเสริมและการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยระหวาง
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม และการพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.6.2 ระดับคณะ
รับมอบนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสานงาน
ดานสหกิจศึกษาภายในคณะ/สาขาวิชา ในการคัดเลือก ดูแล จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตางๆ โดยมีการจัดหางานและเตรียมความพรอม
นักศึกษาและงานนิเทศงานนักศึกษา ซึง่ มีอาจารย/เจาหนาทีท่ าํ หนาทีป่ ระสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการ อาจารย นักศึกษา และผูเ กีย่ วของ ตลอดจน
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รับรองคุณภาพทีส่ ถานประกอบการเสนอ การนิเทศงาน ใหคาํ ปรึกษาดานวิชาการและ
การปฏิบัติงานแกนักศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
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บทที่ 2

การดําเนินงานสหกิจศึกษา
2.1 บทบาทและหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา

2.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย
1) กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
2) สํารวจสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเสนอตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
3) ดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
4) ประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษา และทําความ
เขาใจกับสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงคของ
สหกิจศึกษา
5) ประสานงานในการจัดหาและสรางเครือขายรวมกับสถานประกอบ
การและสถาบันการศึกษาอื่น
2.1.2 ระดับคณะ
1) ประชาสัมพันธใหนกั ศึกษาเขารวมโครงการและรับสมัครนักศึกษา
สหกิจศึกษา
2) ติดตอสถานประกอบการหาตําแหนงงานใหกับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3) ประสานงานกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักศึกษา
4) ปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพรอมดานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา
5) นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
6) สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและให
นักศึกษานําเสนอผลรายงานการปฏิบัติงาน
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7) รวบรวมสรุปผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาพรอมแบบประเมินผล
นักศึกษาจากสถานประกอบการเสนอตอผูบริหารตอไป

2.2 บทบาทและหนาที่ของสถานประกอบการ

2.2.1 คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เขารวมสหกิจศึกษา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน
ที่สถานประกอบการจะไดรับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
2) มีความพรอมในการเขารวมสหกิจศึกษาทัง้ ในดานนโยบาย บุคลากร
งบประมาณทรัพยากร สวัสดิการ ฯลฯ
3) มีตาํ แหนงงานทีเ่ หมาะสมสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และมีความ
ปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) มีค าตอบแทน และสวัสดิการในอั ต ราที่มีความเหมาะสมและ
จําเปนตามลักษณะงาน
5) จัดบุคลากรของสถานประกอบการที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของทําหนาที่
ประสานงานดานสหกิจศึกษา
6) มีพนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ รือประสบการณ
ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
7) มี ก ารเสนองานสหกิจ ศึก ษาแก ส ถานศึ ก ษาอยา งน อ ย 1 ภาค
การศึกษากอนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน
8) มีกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน
2.2.2 ฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
1) ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
2) อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแกผูบริหารของสถานประกอบการ บุคลากร พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา
3) ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาในหัวขอดังตอไปนี้
ดานระเบียบวินยั กําหนดใหนกั ศึกษาปฏิบตั ติ นตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือน
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หนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว เชน กําหนดเวลาการทํางาน
การลางาน การแตงกาย ฯลฯ
การปฐมนิเทศ การเขาปฏิบัติงานในวันแรกและชวงสัปดาห
แรกขอความกรุณาไดใหความชวยเหลือและใหคาํ แนะนําแก
นักศึกษาในเรือ่ งทีพ่ กั อาศัย การเดินทางมายังสถานประกอบการ
การเขาออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองคกรของสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งปฏิ บั ติ การรั ก ษา
ความปลอดภัยในการทํางาน ความรูเกี่ยวกับสถานประกอบ
การโครงสรางการบริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) กําหนดภาระงานหรือหัวขอโครงงานทีต่ รงกับวิชาชีพและประสบการณ
การทํางาน
5) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
6) ควรจั ด กิ จ กรรมให นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสเผชิ ญ ป ญ หาที่ ท  า ทาย
ไดไตรตรอง ไดสรางความรูใหม และประยุกตใชความรูในสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงได
2.2.3 พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (Job Supervisor)
พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา
หมายถึง บุคลากรทีส่ ถานประกอบการมอบหมายใหทาํ หนาทีด่ แู ลรับผิดชอบการปฏิบตั ิ
งานของนักศึกษา อาจเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนหัวหนางานในการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลา 16 สัปดาห โดยมีคณ
ุ สมบัติ คือ ตองเปนผูม คี ณ
ุ วุฒไิ มตาํ่ กวาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาชีพเดียว/ใกลเคียงกับนักศึกษาหรือใกลเคียงหรือเปนผูมีความชํานาญใน
สาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
พนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปนเสมือนอาจารยทปี่ รึกษา
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ เปนผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาทั้งทางดาน
การปฏิบัติงานและการปรับตัวเขากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้น พนักงาน
พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปนผูที่ทําใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
สําเร็จไดดวยดี โดยขอความกรุณาพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
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1) กําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการ
ปฏิบัติงาน (Work Plan)
ในชวงสัปดาหแรกของการปฏิบตั งิ าน พนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจ
พิจารณากําหนดตําแหนงงานของนักศึกษาและขอบเขตหนาที่ของนักศึกษาที่จะตอง
ปฏิบตั ิ ซึง่ ควรมีลกั ษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาและแจงใหนกั ศึกษาไดทราบ
ประเภทงานที่ปฏิบัติ อาจจะเปนงานประจําที่ตองการใหนักศึกษาชวย หรือโครงการ
หรืองานวิจยั ซึง่ จะเนนการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนประโยชนตอ สถานประกอบการใหมากทีส่ ดุ
โดยมิใชการเวียนไปฝกงานหรือดูงานในแผนกตางๆ โดยมีภาระงานทีจ่ ะตองรับผิดชอบ
โดยตรง และกําหนดแผนงานการปฏิบตั งิ านรายสัปดาหใหแกนกั ศึกษาตลอดระยะเวลา
16 สัปดาห เพื่อใหเห็นชัดเจนวานักศึกษาจะตองดําเนินการอะไรและเมื่อใด ในแผน
งานควรระบุขนั้ ตอนของการปฏิบตั งิ าน ซึง่ อาจจะมีการอบรมตามดวยการทดลองฝกหัด
และดํ า เนิ น การจริ ง ตามลํ า ดั บ รวมทั้ ง กํ า หนดระยะเวลาการเสนอรายงานและ
การประเมินผลตามที่กําหนดดวย
2) กํ า กั บ และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน (Supervision and
Monitoring Operations)
พนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองมีกระบวนการการตรวจ
สอบลักษณะงานและคุณภาพงานใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาที่เปน
ประโยชนกับสถานประกอบการ มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดยพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
จัดทํารายงานสหกิจศึกษา/โครงการสหกิจศึกษาทีก่ าํ หนดใหนกั ศึกษา
ฝกฝนทักษะดานการสือ่ สาร โดยกําหนดใหจดั ทํารายงานวิชาการ 1 ฉบับ เสนอตอสถาน
ประกอบการ เนือ้ หาของรายงานนีอ้ าจประกอบดวยเนือ้ หาทีส่ ถานประกอบการสามารถ
นําไปใชประโยชนตอไป รายงานอาจจะมีลักษณะดังนี้
โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
เปนงานโครงการหรืองานวิจัย นักศึกษาจะตองทํารายงานในหัวขอ
ของโครงการหรืองานวิจัยดังกลาว
ในกรณีที่งานที่ไดรับมอบหมายเปนงานประจํา (Routine
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Work) เชน งานในสายการผลิต งานบํารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ
รายงานของนักศึกษาสามารถกําหนดหัวขอไดดังนี้
• รายงานวิธแี ละขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านประจําทีไ่ ดรบั มอบหมาย
• รายงานหัวขอพิเศษ (Special Assignment หรือ Project)
เปนหัวขอที่สถานประกอบการสนใจในลักษณะโครงการหรือปญหา
พิเศษใหนักศึกษาคนควา สรุปและวิจารณ รวบรวมไวเปนเลมเพื่อใช
ประโยชน ซึง่ หัวขอรายงานอาจไมสมั พันธกบั งานประจําของนักศึกษา
ก็ได
• จัดทําคูม อื ปฏิบตั งิ านหรือวิเคราะหขอ มูล เชน การรวบรวม
สถิติ วิเคราะหผล การแปลผลทางสถิติ เปนตน
ทัง้ นี้ ลักษณะรายงานจะเปนรายงานทีม่ รี ปู แบบตามรายงานวิชาการนักศึกษา
จะตองจัดพิมพรายงานดังกลาวใหเรียบรอย และสงใหพนักงานทีป่ รึกษาเพือ่ ตรวจและ
ประเมินผลอยางนอย 2 สัปดาหกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาจะจัดทํา Report Outline แลวจัดสงใหโครงการสหกิจศึกษา
ของคณะ/สาขาวิชา เพื่อสงมอบใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบและจัดสงคืนใหแกนักศึกษาตอไป
3) การนิเทศงาน (Student Visiting) ระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษา (COOP Coordinator) จะขอนัดหมายเพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเขามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวขอ
การหารือกับเจาหนาที่ฝายบุคคลหรือพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาในระหวาง
การนิเทศงาน ดังนี้
รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของโครงการ
สหกิจศึกษา
ลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
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ปญหาตางๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
ขอเสนอแนะตางๆ จากสถานประกอบการ
4) การประเมินผลนักศึกษาหกิจศึกษา โดยพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาชวยทําการตรวจแกไขรายงานใหนักศึกษา และประเมินผลเนื้อหาและการเขียน
รายงานภายในสัปดาหสดุ ทายและทําการการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ พนักงาน
พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจ
จะชีแ้ จงใหนกั ศึกษาทราบ จากนัน้ จึงมอบผลการประเมินใหนกั ศึกษานําสง คณะ/สาขาวิชา
หรือมหาวิทยาลัย ตอไป

2.3 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

2.3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาจะคัดเลือกนักศึกษาทีจ่ ะเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
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) มี ค วามพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านเสมื อ นเป น พนั ก งานของสถาน
ประกอบการ

2.4 คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

2.4.1 คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
อาจารยทจี่ ะเปนคณาจารยนเิ ทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองมีเกณฑ/
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1) คณาจารย นิ เ ทศต อ งมี ป ระสบการณ ก ารสอนไม น  อ ยกว า 1
ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานทีไ่ ดรบั
การรับรองจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
2) คณาจารย นิ เ ทศต อ งเป น คณาจารย ป ระจํ า คณะ/สาขาวิ ช า
ที่ นักศึกษาสังกัดอยู และควรจัดระบบพี่เลี้ยงใหแกคณาจารยนิเทศ
ที่ยังไมมีประสบการณการนิเทศงาน
2.4.2 หนาที่ของคณาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดําเนินการนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจัดใหคณาจารย
นิเทศในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้ง โดยเปนการ
ไปพบนักศึกษาและจัดใหมีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหวางพนักงานพี่เลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษากับคณาจารยนเิ ทศ นักศึกษากับคณาจารยนเิ ทศ และประชุมรวม
กันทั้งสามฝาย และใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง ทั้งนี้ คณาจารย
นิ เ ทศต อ งติ ด ตามความก า วหน า ของนั ก ศึ ก ษา ประเมิ น ผล และให ข  อ เสนอแนะ
แกนักศึกษาตามความจําเปนของแตละคณะ/สาขาวิชา
นอกจากนี้ คณาจารยนิเทศควรเปนผูตรวจรูปแบบการจัดทําและนําเสนอ
ผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา พรอมใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา ทั้งนี้ ควรเขารับฟง
การนําเสนอความกาวหนาและผลการดําเนินการของผลงาน/โครงงาน หรืองานทีป่ ฏิบตั ิ
ของนักศึกษารวมกับพนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษาเพือ่ ประเมินผลงานพรอมให
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ขอเสนอแนะ

2.5 ขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา

2.5.1 การจัดหาและการคัดเลือกสถานประกอบการ
สหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สาขาวิชา เปนผูจ ดั หา
และคัดเลือกสถานประกอบการ โดยคุณสมบัติของสถานประกอบที่จะสงนักศึกษา
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาขึ้นอยูกับความพรอมของสถานประกอบการและความเหมาะสม
โดยใชดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ควรคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและ
สถานประกอบการที่จะไดรับจากการดําเนินการสหกิจศึกษาเปนสําคัญ
2.5.2 การติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยและคณะทําหนาที่ประสานงานกับสถานประกอบการ
ในประเด็นดังตอไปนี้
1) การประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา
2) การประสานแจงความประสงคในการขอสงนักศึกษาไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
3) การประสานรับแจงความจํานงรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
โดยมอบแบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 1) (ภาคผนวกที่ ก-1)
สําหรับใหพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาใหขอมูล
ที่จําเปนเกี่ยวกับงาน เชน ตําแหนงงาน รายละเอียดงาน คุณสมบัติของนักศึกษา
ชื่อผูติดตอ พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ เปนตน
2.5.3 การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่มีความสนใจเขารวมโครงการสหกิจศึกษายื่นแบบสมัคร
งานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 2) (ภาคผนวกที่ ก-2) ไดทคี่ ณะทีน่ กั ศึกษากําลังศึกษาอยู
2.5.4 การคัดเลือกนักศึกษาและการจับคู (Matching)
การคัดเลือกนักศึกษาที่จะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาจะพิจารณา
ตามคุณสมบัติของนักศึกษาที่สถานประกอบการไดกําหนดไว โดยการสมัครจะไดรับ
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การปฏิบัติเสมือนการไปสมัครเขาทํางานจริงกับสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัคร
และ/หรือการสัมภาษณนักศึกษา
2) คณะ/สาขาวิชาใหความเห็นชอบในการจัดนักศึกษาเขาปฏิบตั งิ าน
ในสถานประกอบการ โดยเลือกสถานประกอบการและลักษณะงาน
ที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาเปนหลัก
2.5.5 คาตอบแทนและ/หรือสวัสดิการจากสถานประกอบการ
สถานประกอบการจะจายคาเบี้ยเลี้ยงและ/หรือสวัสดิการใหแก
นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการกําหนด กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พัก
หรืออาหาร หรือรถรับสงใหนักศึกษาถือวาเปนสวัสดิการเพิ่มเติม ในกรณีที่สถาน
ประกอบการไมไดจดั ทีพ่ กั ให ขอใหนกั ศึกษาประสานผูป ระสานโครงการสหกิจศึกษาเพือ่
ขอใหฝายบุคคลของสถานประกอบการใหขอมูลที่พักที่เหมาะสมใหแกนักศึกษาตอไป
2.5.6 การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนปฏิบัติงาน
คณะ/สาขาวิชาจัดใหมีการฝกอบรมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน
โครงการสหกิจศึกษาและจัดใหมกี ารปฐมนิเทศนักศึกษา เพือ่ เปนการเตรียมความพรอม
กอนไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ
2.5.7 การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมี
พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา (Job Supervisor) คอยให ก ารดู แ ลและ
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟง และใหความเคารพ
พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในระหวางปฏิบัติงาน
2.5.8 กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน
1) สัปดาหแรกของการปฏิบตั งิ าน นักศึกษาจะตองสงแบบรายงานตัว
เขาปฏิบตั งิ านและแจงรายละเอียดทีพ่ กั ระหวางปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 3)
(ภาคผนวกที่ ก-3) และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษา
สหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 4) (ภาคผนวกที่ ก-4) แกคณะ/สาขาวิชาของนักศึกษา
เพื่อสามารถติดตอกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา
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2) สัปดาหที่ 2 นักศึกษาจะตองสงแบบแจงแผนปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
(แบบ สก.มช. 5) (ภาคผนวกที่ ก-5) มายังคณะ/สาขาวิชา เพื่อจัดทําเปนเอกสาร
ประกอบใหคณาจารยนิเทศใชประโยชนในการใหคําปรึกษาและนิเทศงาน
3) สัปดาห ที่ 3 ของการปฏิ บัติง าน นัก ศึก ษาจะต อ งส ง แบบแจ ง
โครงรางรายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6) (ภาคผนวกที่ ก-6) เพือ่ ให
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนําแกนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย
ที่ปรึกษาอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมระหวางไปนิเทศงานก็ได ในกรณีที่พนักงานพี่เลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษาไมมีเวลากรอกขอมูลในแบบฟอรมตางๆ นักศึกษาอาจสอบถาม
ขอมูลดวยวาจาแลวเปนผูก รอกขอมูลดวยตนเอง จากนัน้ นําไปใหพนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษา
สหกิจศึกษาตรวจสอบและลงนามรับทราบ
4) นักศึกษาจะตองสงรายงานที่เสร็จสมบูรณใหแกพนักงานพี่เลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหกอ นเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ าน และจะตองแกไข
ตามที่พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาแนะนําใหเรียบรอย
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
การนิเทศงานสหกิจศึกษาจะจัดอยางนอย 1 ครัง้ ระหวางทีน่ กั ศึกษา
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยคณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ประจําคณะ/สาขาวิชาเปนพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยการนิเทศงานมี
วัตถุประสงค ดังนี้
1) สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานประกอบการ
2) ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของสหกิจศึกษา
3) ช วยเหลือนัก ศึก ษาในการแกป ญ หาตา งๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้นใน
ระหวางปฏิบตั งิ าน ทัง้ ปญหาดานวิชาการและปญหาดานการปรับตัว
ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง
4) ขอรับทราบและแลกเปลี่ย นข อ คิด เห็นกับผู บริ ห าร/พนัก งาน
พี่ เ ลี้ ย งนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานของนัก ศึก ษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลก
เปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการซึ่งกันและกัน
5) ประเมินผลการดําเนินงาน และรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
ในกรณีการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในตางประเทศ หากไมสามารถไปนิเทศงานได
สามารถนิเทศงานผานการประชุมทางไกลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Teleconference Meeting)
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา
1) คณะ/สาขาวิชากําหนดแผนการนิเทศของคณะ/สาขาวิชาทัง้ ภาคการศึกษา
โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะตองไดรับการนิเทศอยางนอย 1 ครั้ง ในระหวาง
ที่ปฏิบัติงาน
2) คณะ/สาขาวิชาประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนัดหมายวันและ
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เวลาทีอ่ าจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
3) คณะ/สาขาวิชารวบรวมแฟมประวัตินักศึกษา พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานประกอบการสงมอบใหอาจารยที่ปรึกษากอนวันเดินทาง
4) อาจารยนิ เ ทศเดิ นทางไปนิ เ ทศงานตามกํา หนดนั ดหมาย โดยมี หั วข อ
การนิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานที่สถานประกอบการมอบ
หมาย ติดตามผลการปฏิบัติงานและความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนักศึกษา
ใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางดานวิชาการและการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา
5) ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารยนเิ ทศประเมินผลการนิเทศงานทัง้ สถานประกอบการและนักศึกษาตามแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 7)
(ภาคผนวกที่ ก-7) แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 8)
(ภาคผนวกที่ ก-8) และแบบประเมิ น ผลรายงานสหกิ จ ศึ ก ษา (แบบ สก.มช. 9)
(ภาคผนวกที่ ก-9) เพื่อสงมอบคืนที่งานสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา
2.5.10 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม ดังนี้
1) เขารับการสัมภาษณโดยอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ/
สาขาวิชา โดยอาจารยจะสัมภาษณนกั ศึกษาทีก่ ลับจากการปฏิบตั งิ าน
เพื่อสอบถามปญหาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวคิดในการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษา พรอมทั้งสงรายงานวิชาการแกอาจารย
ทีป่ รึกษาสหกิจศึกษาและทําการแกไขใหสมบูรณตามระยะเวลา
ที่อาจารยที่ปรึกษากําหนด
2) รวมสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางนักศึกษา พัฒนาความ
สามารถในการนําเสนอ และถายทอดประสบการณภายใตการกํากับ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ/สาขาวิชา
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บทที่ 3

การประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนกระบวนการสําคัญเพื่อตรวจสอบ
และประเมินผลของการจัดสหกิจศึกษาวาเปนไปตามแผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ที่กําหนด ตลอดจนไดขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา
สหกิจศึกษาและปรับปรุงการจัดสหกิจศึกษาในภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งเสริมสราง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันอุดมศึกษาอีกดวย

3.1 วัตถุประสงคและหัวขอของการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา

วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา มุงที่จะประเมินทั้ง
ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั สิ หกิจศึกษาของนักศึกษาและประสิทธิภาพการจัดสหกิจศึกษา
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
จึงตองครอบคลุมขอบเขตดังกลาว ทั้งนี้ อาจเลือกใชขอบเขตการประเมินดังนี้
การประเมินบริบท (Context Assessment) เปนการประเมินกอนการเริ่ม
การดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยประเมินวัตถุประสงคของการดําเนินงานวาสอดคลอง
กับวิสยั ทัศน พันธกิจ และนโยบายดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไม การประเมิน
ปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ การประเมินสวนนี้จะนําไปสูขอมูลที่ใชในการวางแผน
การดําเนินงานดานสหกิจศึกษา
การประเมินความกาวหนา (Fomative Assessment) เปนการประเมิน
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งจะไดขอมูลและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่
เอื้อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวมทั้งประเด็นที่ปญหาและอุปสรรค
การประเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาหรื อ ป ก ารศึ ก ษา (Summative
Assessment) เปนการประเมินผลงานที่ไดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษานั้น คณะ/สาขาวิชาและสถานประกอบการดําเนินการจัดทําสรุปประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาทุก
คูมือสหกิจศึกษา 21

คนภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาตางๆ เรียบรอยแลว และนําเสนอ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
งานสหกิจศึกษา เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดําเนินงาน
สหกิจศึกษาตอไป ซึ่งรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถกําหนดไดตาม
ความเหมาะสม โดยหัวขอที่ใชในการประเมินผลมีดังนี้
1) กระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา
นักศึกษา
• เวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดรายวิชาเตรียมความพรอมหรือการอบรมเตรียม
ความพรอมบันทึกและตรวจสอบเวลาเขาเรียนหรือเขารับการอบรมของนักศึกษา ทัง้ นี้
นักศึกษาตองเขาเรียนหรือเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนหรือ
อบรมเตรียมความพรอม
• ผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด เชน การสอบ การทํารายงาน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดรายวิชาเตรียมความพรอมหรือการอบรมเตรียม
ความพรอมกําหนดเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล เชน การสอบ การทํารายงาน
การนําเสนอผลงานตามที่หนวยงานเห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาตองผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
• ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการอบรม
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดรายวิชาเตรียมความพรอมหรือการอบรมเตรียม
ความพรอมสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ ขารับการอบรมเตรียมความพรอมทุก
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดีจากเกณฑการประเมินระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง
• การอบรมมีเนื้อหาที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะอาชีพ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดรายวิชาเตรียมความพรอมหรือการอบรมเตรียม
ความพรอมสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอเนือ้ หาการอบรมในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วของ อาทิ ความจําเปนตอการพัฒนาทักษะอาชีพ ความจําเปนตอความพรอมใน
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การประกอบอาชีพ เปนตน ทัง้ นี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํา่ กวาดีจากเกณฑประเมิน
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุงโดยการสํารวจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการนี้ควรทําอยางนอยทุก 5 ป
2) กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจําที่เนน
ประสบการณการทํางานและตรงกับสาขาวิชา
การดําเนินงาน
• จํานวนงานพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา สรุปจํานวนงานสหกิจศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
• ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถานประกอบการ
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่า
กวาดีจากเกณฑประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับคือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และ
ตองปรับปรุง
3) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน
การดําเนินงาน
• คณาจารยประจําสาขาวิชาพิจารณารับรองงานกอนใหนักศึกษาเลือก
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาตรวจสอบและบันทึกผลการ
พิจารณารับรองคุณภาพงานของคณาจารยประจําคณะ/สาขาวิชากอนประกาศให
นักศึกษาเลือก
• คณาจารยประเมินคุณคาทางวิชาการของงาน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจคุณคาทางวิชาการของ
งานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยการสอบถามคณาจารยประจําคณะ/สาขาวิชา
ทั้งนี้ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา ระดับคุณคาทาง
วิชาการไมควรตํ่ากวาพอใชจากเกณฑประเมินระดับคุณคาทางวิชาการ 5 ระดับ คือ
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มากที่สุด มาก พอใช นอย และไมมี
• งานที่นักศึกษาทํามีประโยชนตอสถานประกอบการ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจประโยชนของงานสหกิจ
ศึกษาตอสถานประกอบการทุกปการศึกษา โดยการออกแบบสอบถาม ทัง้ นี้ ประโยชน
ของงานสหกิจศึกษาตอสถานประกอบการไมควรตํา่ กวาพอใชจากเกณฑประเมินระดับ
คุณคาทางวิชาการ 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก พอใช นอย และไมมี
4) กระบวนการคัดเลือกและจับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการ
การดําเนินงาน
• นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ
• สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจหรือสอบถามวิธีการ
เลือกสถานประกอบการของนักศึกษาและการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการ
• ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการคัดเลือกและจับคู
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอกระบวนการคัดเลือกและจับคูระหวางนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี 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
24 คูมือสหกิจศึกษา

• เมือ่ สิน้ สุดการปฏิบตั สิ หกิจศึกษาสถานศึกษาตองประเมินความพรอมของ
สถานประกอบการ
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจ
ศึ ก ษาประเมิ น ความพร อ มของสถานประกอบการทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยสํ า รวจ
ความคิดเห็นจากคณาจารยนเิ ทศและนักศึกษาสหกิจศึกษา ทัง้ นี้ ระดับความพรอมของ
สถานประกอบการไม ค วรตํ่ า กว า พอใช จากเกณฑ ป ระเมิ น ระดั บ ความพร อ ม 5
ระดับ คือ
มากที่สุด มาก พอใช นอย และตองปรับปรุง
5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา
นักศึกษา
• ความรู ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกตใช
• ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการทํางานดวยตนเอง
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทําแบบประเมินทักษะวิชาชีพ
ของนักศึกษา อาทิ ความรู ความสามารถทางวิชาการและการประยุกตใช ความรู ความ
คิดสรางสรรค และความสามารถในการทํางานดวยตนเอง เปนตน
• การปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
• การสื่อสารและการนําเสนอผลงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทําแบบประเมินความพรอม
ของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพ อาทิ การปรับตัว การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ การสื่อสารและการนําเสนอผลงาน เปนตน
• ความกาวหนาของงานเปนไปตามแผน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทําแบบประเมินติดตามความ
กาวหนา การปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่นักศึกษาไดกําหนดไว
• การนิเทศงานตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา
- หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทําแบบประเมินการนิเทศงาน
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ของคณาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และแจงใหคณาจารยนเิ ทศและพนักงานพี่
เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาทําการวัดและประเมินผลการนิเทศ
- หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาทดสอบแบบประเมินทักษะ
วิชาชีพและความพรอมของนักศึกษาตอการประกอบอาชีพ เพือ่ ใหแบบประเมินมีความ
เที่ยงตรง ทั้งนี้ แบบประเมินควรมีการปรับปรุงทุก 5 ปการศึกษา
- ในกรณีที่มีการปรับปรุงแบบประเมินหนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงาน
สหกิจศึกษาควรอบรมการใชแบบประเมินทักษะวิชาชีพและความพรอมของนักศึกษา
ตอการประกอบอาชีพแกคณาจารยนิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา
การดําเนินงาน
• ระยะเวลาที่คณาจารยนิเทศไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาบันทึกและตรวจสอบระยะ
เวลาที่คณาจารยนิเทศไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ
• มีการติดตามการนิเทศงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาบันทึกและตรวจสอบแผน
การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศเพื่อยืนยันการติดตามการนิเทศงาน
• ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอกระบวนการติดตอและประสาน
งานการนิเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการตอการติดตอและประสานงานการนิเทศของผูปฏิบัติงานทุกภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไมควรตํ่ากวาดี จากเกณฑประเมินระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง
คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ
• เวลาที่คณาจารยนิเทศใชเพียงพอตามความจําเปนของนักศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสํารวจความคิดเห็นของ
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พนักงานพีเ่ ลีย้ ง นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาตอเวลาทีค่ ณาจารยนเิ ทศใชในการ
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับความคิดเห็นไมควรตํ่ากวา
เพียงพอ จากเกณฑประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก เพียงพอ
นอย และไมมี
• การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษาสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการนิเทศงานของคณาจารยนเิ ทศวามีประโยชนตอ การปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ทัง้ นี้ ระดับความคิดเห็นไมควรตํา่ กวาพอใช 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) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นักศึกษา
• คุณภาพของการนําเสนอผลงาน : ความรูท างวิชาการ ทักษะการนําเสนอ
การตอบคําถาม
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการวัดและประเมินผลทําแบบประเมินคุณภาพการนําเสนอผลงานของนั ก ศึ ก ษาประกอบด ว ย ความรู  ท างวิ ช าการ ทั ก ษะการนํ า เสนอ
และการตอบคําถาม โดยแบบประเมินนีใ้ หคณาจารยนเิ ทศคณาจารยประจําคณะ/สาขา
วิชาและพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) เปนผูประเมิน ทั้งนี้ แบบประเมิน
ควรมีการปรับปรุงทุก 5 ปการศึกษา
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• การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและ
ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการวัดและประเมินผลทําแบบประเมินเชิงคุณภาพของ
การสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการวัดและประเมินผลรายวิชา
สหกิจศึกษาและแจงคณาจารยนิเทศ คณาจารยประจําคณะ/สาขาวิชา และพนักงาน
พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) ทําการวัดและประเมินผลการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
การดําเนินงาน
• รอยละของคณาจารยที่เขารวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลบันทึกรอยละของคณาจารย
ประจําคณะ/สาขาวิชาทีเ่ ขารวมการสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทุกภาคการศึกษา
7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษา
• ต อ งประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านจากความสามารถในการทํ า งาน โดย
สถานศึกษาตองชี้แจงรายละเอียดและเกณฑใหนักศึกษาทราบ
หนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลทําแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานจากมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา ความสามารถใน
การทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ใหพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาเปน
ผูป ระเมิน โดยสถานศึกษาตองชีแ้ จงรายละเอียดและเกณฑการประเมินใหนกั ศึกษาทราบ
• ตองมีสดั สวนการประเมินผลของสถานประกอบการไมนอ ยกวารอยละ 50
หนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลทําแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา และแจงใหพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาทําการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของการ
ประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา
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• พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาควรใหความคิดเห็นตอจุดเดนและ
ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลแจงนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
จุดเดนและขอควรปรับปรุงของนักศึกษาตามทีพ่ นักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษาให
ความเห็นในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแตการประเมินนี้ไมเปนสวน
หนึ่งของระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการวัดและประเมินผลประเมินพัฒนาการของนักศึกษา
จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา แตการประเมินนี้ไมเปนสวนหนึ่งของระบบการวัดและ
ประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา
การดําเนินงาน
• คณาจารยนิเทศตองแจงขอมูลการวัดและประเมินผลใหนักศึกษาทราบ
หนวยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผลแจงนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลโดยคณาจารยนิเทศ
• สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการวัดและประเมินผลสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการประสานงานของสถานศึกษาในภาพรวมทุกปการศึกษา ทัง้ นี้ ระดับ
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 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทั้ง 3 ประการดังกลาว และผาน
การประเมินจากสาขาวิชาจะไดรับคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
4) ในสัปดาหสดุ ทายของการปฏิบตั งิ าน พนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษา
จะประเมินผลนักศึกษาและรายงานวิชาการตามแบบฟอรมที่โครงการสหกิจศึกษา
กําหนด และใหนกั ศึกษานํากลับมายืน่ ตอคณะทันทีในวันทีเ่ ดินทางกลับสูม หาวิทยาลัย
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บทที่ 4

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ดังนี้ คือ

การเขียนรายงานถือเปนสวนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษามีวตั ถุประสงค
1. เพื่อฝกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา
2. เพื่อจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ

นักศึกษาจะตองขอรับคําปรึกษาจากพนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิ จ ศึ ก ษา
(Job Supervisor) เพือ่ กําหนดหัวขอรายงานทีเ่ หมาะสมโดยคํานึงถึงความตองการของ
สถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยางของรายงานสหกิจศึกษา ไดแก ผลงานวิจัยที่
นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการในหัวขอที่สนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบางประการ
การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล เปนตน
ในกรณีทสี่ ถานประกอบการไมตอ งการรายงานในหัวขอขางตนนักศึกษาจะตอง
พิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและนํามาจัดทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา
ตัวอยางหัวขอที่จะใชเขียนรายงาน ไดแก รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงาน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมาย หรื อ แผนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงคของการเรียนรู (Learning Objectives) ทีน่ กั ศึกษาไดกาํ หนดเปาหมายไว
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อกําหนดหัวขอแลวใหนักศึกษาจัดทําโครงรางของ
เนือ้ หารายงานพอสังเขปตามแบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา (แบบ
สก.มช. 6) (ภาคผนวกที่ ก-6) ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานพี่เลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษากอน แลวจัดสงกลับใหโครงการสหกิจศึกษาของคณะทีน่ กั ศึกษา
สังกัดภายใน 3 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน

4.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

รายงานสหกิจศึกษาเปนรายงานทางวิชาการทีน่ กั ศึกษาจะตองเขียนในระหวาง
การปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของพนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษา
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สหกิจศึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาทีด่ จี ะตองมีความถูกตอง ชัดเจน และมีความ
สมบูรณของเนื้อหาที่นําเสนอ มีการกําหนดรูปแบบและหัวขอตางๆ อยางชัดเจน ซึ่ง
ประกอบดวย
4.1.1 สวนนํา เปนสวนทีจ่ ะนําเขาสูเ นือ้ หาของรายงาน เพือ่ ใหงา ยตอการเขา
สูเนื้อหาของรายงาน ประกอบดวย
1) ปกนอก (ภาคผนวกที่ ข-1)
2) ปกใน (ภาคผนวกที่ ข-2)
3) กิตติกรรมประกาศ
4) บทคัดยอภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5) สารบัญเรื่อง
6) สารบัญตาราง
7) สารบัญรูปภาพ
4.1.2 สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงาน ประกอบดวย
1) บทนํา ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและ
งานที่ไดรับมอบหมาย เชน
ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลผลิต หรือการให
บริการหลักขององคกร
รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร
ตําแหนงและลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับ
ผิดชอบ
พนักงานพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษา และตําแหนงงานของ
พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2) การทบทวนเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรม (ถามี)
3) วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ไดรับ
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มอบหมายประกอบดวย
วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ จุ ด มุ  ง หมายที่ นั ก ศึ ก ษาหรื อ พนั ก งาน
พีเ่ ลีย้ งนักศึกษาสหกิจศึกษาไดกําหนดไววาจะตองใหสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยอาจจะจัดลําดับความสําคัญ
ของวัตถุประสงคที่สําคัญไวกอน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั จากการปฏิบตั งิ านหรือโครงงานทีไ่ ดรบั
มอบหมาย ทัง้ ในสวนของนักศึกษาและสวนทีส่ ถานประกอบ
การจะไดรับ
4) งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมายประกอบดวย
รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านหรือขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นโครงงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางที่จําเปนประกอบคําอธิบาย
แสดงการคํานวณหรือที่มาของสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ที่ชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการ และงายตอความเขาใจ
หากเปนการทําการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการทดลอง
จะตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใชอยางชัดเจน ทั้งนี้
ตองไดรับความยินยอมจากสถานประกอบการ
5) สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบดวย
รวบรวมและแสดงขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห
วิ เ คราะห แ ละวิ จ ารณ ข  อ มู ล ที่ ไ ด โ ดยมี ข  อ เสนอแนะ
และแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
โดยเนนในดานการนําไปใชประโยชนไดในอนาคต
เปรียบเทียบผลที่ไดรับกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของ
การปฏิบัติงานหรือของโครงงานที่ไดกําหนดไว
4.1.3 สวนประกอบตอนทาย เปนสวนเพิ่มเติมเพื่อทําใหรายงานมีความ
สมบูรณ ประกอบดวย
1) เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
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2) ภาคผนวก (ถามี)
อยางไรก็ตาม เนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษาอาจจะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาแตละคน และเพือ่ ใหการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา
มีรูปแบบเดียวกัน จึงกําหนดใหการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาในรูปแบบ ดังนี้
1) จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 โดยอาจจะพิมพหนาเดียว
หรือสองหนาก็ได
2) จัดพิมพดวยรูปแบบตัวอักษร 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) ใหนกั ศึกษาจัดทํารายงาน จํานวน 2 เลม (1 คนตอรายงาน 1 เลม)
เพือ่ สงอาจารยทปี่ รึกษา 1 เลม และนักศึกษาเก็บไวเอง 1 เลม ซึง่ เลม
ที่นักศึกษาสงอาจารยที่ปรึกษานั้นใหเก็บไวที่คณะ/สาขาวิชา
2) รูปเลมการทํารายงานใหจดั ทําปกกระดาษอารตมันสีขาว ตัวหนังสือ
ที่ปกและสันปกเปนสีนํ้าเงินขนาด A4 พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD)
การทํารายงานบรรจุไวในเลมดวย
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บทที่ 5

การขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
โดยตรง (หักคาใชจายได 2 เทา) ภายใตกฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก
1) มาตรา 33 (1) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน
พ.ศ. 2545
2) มาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 (ซึ่งออกเพื่อรองรับมาตรา 33
(1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545)
นอกจากนั้นสถานประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (หักคาใชจาย
ได 2 เทา) ดวยการบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถานศึกษาของรัฐภายใตกฎหมาย 2
ฉบับ ไดแก
1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551
5.1 สิทธิประโยชนทางภาษีตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ประกอบดวยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
สิทธิประโยชนในกรณีนี้เปนสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการซึ่งดําเนินการ
สหกิจศึกษาจะไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพเิ ศษสําหรับคาใชจา ยทีใ่ ชในการปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจายที่จายจริง โดยสถานประกอบการจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน
พ.ศ. 2545 โดยยื่นเอกสารตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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)
นําหนังสือรับทราบและรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงยื่น
ขอหักคาใชจายกับกรมสรรพากร
5.1.1 รายการคาใชจายที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
รายการคาใชจายที่สถานประกอบการไดจายไปในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและมีสิทธิ์นําไปหักคาใชจายได 2 เทา ไดแก คาใชจาย ดังตอไปนี้
1) คาเบี้ยเลี้ยงที่จายใหแกนักศึกษาตามที่กําหนดไวในสัญญา แตไม
ตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นตํ่าสูงสุด
2) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
3) คาสวัสดิการ เชน เงินรางวัล คาอาหาร คาทีพ่ กั คาเดินทางระหวาง
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จังหวัด และคาชุดฟอรมทีจ่ ดั ใหแกนกั ศึกษาทีเ่ ขารับการปฏิบตั สิ หกิจ
ศึกษา ทัง้ นี้ จะตองระบุรายการเหลานีไ้ วในแบบเสนองานสหกิจศึกษา
(แบบ สก.มช. 1) (ภาคผนวกที่ ก-1)
4) คาวัสดุอุปกรณเฉพาะที่ใชในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและไมปะปน
กับทีใ่ ชในการประกอบกิจการปกติของสถานประกอบการ โดยจะตอง
ระบุรายการจํานวนและราคาของวัสดุอุปกรณเหลานั้นใหชัดเจน
5) คาวิทยากรภายนอกที่จางมาเฉพาะเพื่อฝกอบรมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา
5.1.2 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร
เมื่อดําเนินการยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงานเรียบรอยแลว
สถานประกอบการมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด. 50) โดยบันทึกคาใชจาย
ดังนี้
1) บันทึกคาใชจา ยในอัตรา 1 เทาในรายการที่ 8 (รายจายในการขาย
และบริหาร) ขอ 23 “รายจายอื่นที่นอกเหนือจาก 1 ถึง 22”
2) บันทึกคาใชจายในอัตรา 1 เทาในรายการที่ 10 (รายไดที่ไดรับ
ยกเว น ภาษี เ งิ น ได ห รื อ รายจ า ยที่ มี สิ ท ธิ์ หั ก ได เ พิ่ ม ขึ้ น ) ข อ 2.3
“รายจายในการสงลูกจางเขารับการศึกษาและฝกอบรม” และเก็บ
รั ก ษาเอกสารค า ใช จ  า ย เพื่ อ ขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี ต าม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้
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หนังสือรับทราบจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
สําเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา
(แบบ สก.มช. 1)
ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยเลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ใบเสร็จรับเงิน
คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติ

ใบสําคัญรับเงิน
คาสวัสดิการ

ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ย
ประกันอุบัติเหตุ
ใบเสร็จรับเงิน
คาวิทยากรภายนอก

เก็บไวที่สถานประกอบการ
เพื่อรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
5.1.3 สิทธิประโยชนจากการนับจํานวนผูรับการฝก
พระราชบัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ.2545 ไดกาํ หนด
ใหสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป จะตองจัดฝกอบรมฝมือแรงงาน
ในอัตรารอยละ 50 ของจํานวนลูกจางเฉลี่ยในรอบป (นับตามจํานวนผูรับการฝกถาคน
หนึ่งเขาฝกอบรมหลายครั้งหลายหลักสูตรก็ใหนับเปน 1 คน) หากไมจัดฝกอบรมหรือ
จัดไมถึงรอยละ 50 แลว จํานวนที่ขาดไปนั้นจะตองถูกคํานวณจายเปนเงินสมทบเขา
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
สถานประกอบการทีร่ บั นิสติ นักศึกษาเขาปฏิบตั สิ หกิจศึกษาในสถาน
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)
สําหรับสถานประกอบการทีร่ บั นักเรียน นิสติ นักศึกษา เขาปฏิบตั งิ าน
ในลักษณะที่เปนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated
Learning : WIL) ไมวาจะเปนรูปแบบใด ไดแกระบบปฏิบัติงาน (Apprentice) หรือ
ระบบทวิภาคี (Dual Training) หรือระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
หรือระบบฝกหัด (Internship) สามารถขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีและสิทธิประโยชน
จากการนับจํานวนผูร บั การฝกตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ.
2545 ไดทั้งหมด โดยตองมีระยะเวลาการฝกในแตละหลักสูตรตอเนื่องกันไมนอยกวา
30 ชั่วโมง
5.2 สิทธิประโยชนทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อสงเสริมใหเกิด
การบูรณาการทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2547 และ
พระราชกฤษฎีกาฯฉบับที่ 476 พ.ศ. 2551
สถานประกอบการที่บริจาคเงินและทรัพยสินเพื่อการสงเสริมใหเกิดการ
บูรณาการทางการศึกษาใหแกสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององคการ
สถานศึกษาของรัฐบาล (รายชือ่ สถานศึกษาดูไดจากเว็บไซตกรมสรรพากร www.rd.go.
th) จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดวยการหักคาใชจายได 2 เทาของคาใชจา ยที่จาย
ไป แตตองไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือ
เพื่อการสาธารณประโยชนและเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 วัตถุประสงคของการบริจาค
สถานประกอบการจะตองบริจาคเงินหรือทรัพยสนิ โดยไมมลี กั ษณะเปนสัญญา
ตางตอบแทนและบริจาคเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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1) บริจาคเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําหรือจัดสรางอาคาร อาคาร
พรอมที่ดิน หรือที่ดิน
2) บริจาคเปนคาใชจายสําหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา
แบบเรียน ตําราหนังสือทางวิชาการ สือ่ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ตลอดจนวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
3) บริจาคเปนคาใชจา ยสําหรับการจัดหาครู อาจารย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ทางการศึ ก ษาหรื อ เป น ทุ น การศึ ก ษา การประดิ ษ ฐ การพั ฒ นา
การคนควา หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษา
การบริจาคตามขอ 3 นี้ จะตองเปนการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน
ให แ ก ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ประโยชน ที่ จ ะตกแก นั ก ศึ ก ษาโดยตรงเท า นั้ น เช น
ทุนการศึกษาที่ใหแกนักศึกษาทุนการวิจัยที่ดําเนินงานโดยนักศึกษา ทุนการประดิษฐ
ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษา เปนตน
5.2.2 การจัดเตรียมเอกสาร
1) สถานประกอบการจะตองยื่นความจํานงบริจาคเงินหรือทรัพยสิน
ใหแกสถาบันอุดมศึกษา โดยระบุวตั ถุประสงคของการบริจาคจํานวน
เงินและทรัพยสนิ ทีบ่ ริจาคอยางชัดเจน (ตามตัวอยางแบบแสดงความ
จํานงการบริจาค ภาคผนวกที่ ง-1)
2) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต อ งออกใบสํ า คั ญ แสดงการรั บ เงิ น หรื อ
ทรัพยสิน (ตามตัวอยางภาคผนวกที่ ง-2)
3) สถานประกอบการเก็บรักษาสําเนาเอกสารขอ 1 และตนฉบับ
เอกสารขอ 2 เพื่อรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
4) สถานประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ตอกรมสรรพากร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย
ก-1
ก-2
ก-3
ก-4
ก-5
ก-6
ก-7
ก-8
ก-9

แบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 1)
แบบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 2)
แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(แบบ สก.มช. 3)
แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา (แบบ สก.มช. 4)
แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 5)
แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6)
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 7)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.8)
แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 9)
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$1&;,0 1-C9'.1' 20 21.0*4+1 7 % #$ +'2
5=.,1 '/.1' & &1& &#%   
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.>18$.80-)0 '-0,< '+3&C 
:'*0#C :',1'    
.9B;-B'1)A10*4+15=.1&1,1) 
'-0, '/>10)  $1)21
 /

<B'1&10)8#5=.8B1 2021,-2*4+18'3&'B.&9(B)8%5=.)03=  85.  #* 
'1&(/8.3&83=&)03=#0'/-)A1 2021,-2*4+1
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3=.&7A!7B3=,1%1'2A.<B;'3682 
3=.&7A8(3=    .&  >1(9)
.>18$.8  0-)0  '-0,< '+3&C 
:'*0#C  :',1'   

 *2# 


0*4+1,-2*4+1
%(2 

 *2#  ,70"7 7#,


3&."6 
%(2 
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1*
=$$=G,6+-4<38+6# C6=2#F6#(#56#"8A%,906 1C62,5$1!6#%,43$6,

2*6+<-6#
       

=$$=G  ,6+-4<38 + 6# C 6 =2#F  6#
(#56#"8A%,906
4 *26.7"+6-5+<8+?2*F

C68B= F/CL<I;R?4,4=:?*?*4=;7Q??*.P?3$=2;?7@(3?6>3F!A3I;2QG6=:'?*,4=<+?4F,T*J,H%37?2F4A3+4R<3G6=2A
,4=:@()@1?/ BI4Q<7?24D$?- ER4>+- @%!<+:;@ 8B9?G6=;4C</*>?*(AL,4B9?%EG6?4,#@+>&@?*<*>8B9?:;@ 8B9? >%(N?R<2E6&N?G;*Q?*
6>9$=?*&?2G++0<4S2:2! *AM
3@G>%,1F-5$:# DDDDDDDDDD6#'E6+DDDDDDDDDDD4*26.7"+6-5+<8+?2*F
)6+?#15%62H=,36,%7$5 76#3#5/906 %R73 > <+/4=D$3@L
 :A3=-4"8A3+;F31!6#%,43$6,
:'?*,4=<+?4 1?9?J(3
1?9?<>59 
(AL<3EQ H,4%4=+D(AL<3EQ&?2:'?*(AL(AL*>8B9?,#@+>&@?*F/CL<,4=<+?4F%@*(?J,*@F(8?**>8B9?(AL'E&R<
(AL<3EQF6(AL  '**  "<3  &N?+6G7
<N?F1<F& >;7>%  4;>:J,49$A3S 
H(48>/(S  H(4:?4   
 &;G56,"5A.@%&;G56,>,6#=-4&;G@G,5$*3$2*6+?2G%,416#6#
!CL<- ER >%?4:'?*,4=<+?4
&N?G;*Q 
H(48>/(S  H(4:?4   
?4&@%&Q<,4=:?*?*>+2;?7@(3?6>3 ?4*@F(8?**>8B9?G6=<CL*K<2<+I;R
 &@%&Q<>+- ER >%?4H%3&4
 2<+;2?3I;R+D6&Q<J,*AM,4=:?*?*G(*
!CL<*?2:D6 
&N?G;*Q  G- *.P?3 
H(48>/(S  H(4:?4   
 (#56#"8A%,906   
!CL<*?2:D6 
&N?G;*Q  G- *.P?3 
H(48>/(S  H(4:?4   
 6#"8A*3$2*6+#5/906
!CL<*>8B9? 
&N?G;*Q?*(AL*>8B9?,#@+>&@   
6>9$=?*(AL*>8B9?,#@+>&@   


6!CL<  - ERI;RR<2E6


&N?G;*Q 
7>*(AL 
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ข-1
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ปกนอก
ปกใน
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(ข-1)
(ปกนอก : ตัวอยาง)

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
โดย

นาย/นางสาว..................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา....................................................
สาขา...............................คณะ/วิทยาลัย........................
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาคการศึกษา...................ปการศึกษา...........................
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(ข-2)
(ปกใน : ตัวอยาง)

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
โดย

นาย/นางสาว..................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา....................................................
สาขา...............................คณะ/วิทยาลัย........................
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาคการศึกษา...................ปการศึกษา...........................
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ภาคผนวก ค
แบบฟอรมที่ยื่นตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ค-1
ค-2
ค-3
ค-4
ค-5
ค-6
ค-7
ค-8
ค-9

คําขอรับทราบการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการสงมา
ฝกเขาเปนผูรับการฝกตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (แบบ ฝง 1)
เอกสารแนบ (รายชื่อหลักสูตร)
ตัวอยางการแบงกลุมสาขาอาชีพ เพื่อกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ (ค-2)
หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ
บุคคลที่ทางราชการสงมาฝกเขาเปนผูรับการฝก
ทะเบียนประวัติผูรับการฝก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทาง
ราชการสงมาฝก
สัญญารับนักเรียน นิสติ นักศึกษาจากสถานศึกษา หรือบุคคลทีท่ างราชการสง
มาฝกเขาเปนผูรับการฝก (แบบ ฝง 2)
แบบแจงผูสําเร็จการฝกกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทาง
ราชการสงมาฝกตามมาตรา 18 แหงราชพระบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 (แบบ ฝง 3)
ทะเบียนรายชื่อผูสําเร็จการฝก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคล
ที่ทางราชการสงมาฝก
แบบแสดงการสงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (สท.2)
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ภาคผนวก ง
เอกสารที่เกี่ยวของกับกรมสรรพากร
ง-1
ง-2

หนังสือยื่นความจํานงบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อสงเสริมใหเกิดการบูรณา
การทางการศึกษา
หลักฐานจากสถานศึกษาที่แสดงการรับเงินบริจาคจากสถานประกอบการ
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