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กระบวนการสหกิจศึกษา

กระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน

ป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน

งานมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกัน

เกิดความร่วมมอือย่างย่ังยืน

ความส าคัญของ

การติดตามและ

ประสานงาน



 ก ำหนดนโยบำย และผูป้ระสำนงำนสหกจิศกึษำ 

จดัผูน้เิทศงำน ก ำหนดงำน ทรพัยำกรสนบัสนุน

ประสำนงำนภำยในองค์กร และ คดัเลอืกนกัศกึษำ

 จดัรำยงำนตวั ปฐมนเิทศ และส่งเขำ้แผนกงำน

 ก ำหนดแผนกำรปฏบิตังิำน 16 สปัดำห์ 

 ตดิตำมควำมก้ำวหนำ้กำรปฏบิตังิำน

 ดูแลกำรนเิทศงำน

 กำรน ำเสนอผลกำรปฏบิตังิำน

 ประเมนิผลนกัศกึษำ

กระบวนการ ระหว่าง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สถานประกอบการ



กำรเขำ้รำยงำนตวัและรบักำร
ปฐมนเิทศ ณ สถำนประกอบกำร

1. เตรยีมหนงัสอืส่งตวั

2. เอกสำร แบบฟอร์มต่ำงๆ 

ก ำหนดนกัศกึษำส่งแผนกำร
ปฏบิตังิำนและขอ้มูลตำมปฏทินิ
สหกจิศกึษำ

ระหว่าง
กระบวนการ มาตรฐาน
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ตัวอย่างเอกสาร : ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. ปฏิทินสหกิจศึกษา 

2. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน และ

พนักงานท่ีปรึกษา

3. แบบแจ้งข้อมลูท่ีพกั

4. แบบแจ้งโครงร่างรายงานสหกิจ 

5. บันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

6. รายงานสหกิจศึกษา
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1. ปฏิทินสหกิจศึกษา 
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1. ปฏิทินสหกิจศึกษา 
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1. ปฏิทินสหกิจศึกษา 
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2. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา
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2. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา
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3.แบบแจ้งข้อมลูท่ีพกั
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4.แบบแจ้งโครงร่างรายงานสหกิจ 
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+



+



 กำรจดัประสบกำรณ์ให้นกัศกึษำ        
ในระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน

ระหว่าง
กระบวนการ มาตรฐาน

มาตรฐานข้ันต ่า

• ก ำหนดช่วงเวลำกำรปฏบิตั ิ       

สหกจิศกึษำไม่ต ่ำกว่ำ 16 สปัดำห์

อย่ำงต่อเน ือ่ง โดยต้องเป็นกำร

ปฏบิตังิำนเตม็เวลำ และไม่สำมำรถ

ลงทะเบยีนเรยีนรำยวชิำอืน่ใดได้

ในช่วงปฏบิตัสิหกจิศกึษำ 



 กำรรบัรำยงำนตวั กำรปฐมนเิทศ 
เย ีย่มชม และส่งตวัเขำ้แผนกต่ำงๆ 

ระหว่าง

กระบวนการ มาตรฐาน

มาตรฐานข้ันต ่า
 ต้องมกีำรปฐมนเิทศ สอนงำน 
และจดัให้นกัศกึษำ เหน็ภำพ
รวมกำรด ำเนนิงำนของสถำน
ประกอบกำร กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั



มาตรฐานส่งเสริม

•ควรมกีำรอบรมเสรมิทกัษะเฉพำะ 

ทีเ่ก ีย่วขอ้งในกำรปฏบิตังิำน

ระหว่าง
กระบวนการ มาตรฐาน

 กำรรบัรำยงำนตวั กำรปฐมนเิทศ
เย ีย่มชม และส่งตวัเขำ้แผนกต่ำงๆ 



 กำรจดัประสบกำรณ์ให้นกัศกึษำใน
ระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน

ระหว่าง
กระบวนการ มาตรฐาน

มาตรฐานข้ันต ่า

• นกัศกึษำต้องได้รบักำรปฏบิตั ิ

เสมอืนเป็นพนกังำนช ัว่ครำว

เตม็เวลำของสถำนประกอบกำร

• ต้องมกีำรก ำหนดภำระงำน 

หรอืหวัขอ้โครงงำน ทีต่รงกบั

วชิำชพีและเนน้ประสบกำรณ์ 

กำรท ำงำน



มาตรฐานส่งเสริม

•ควรจดักจิกรรมให้นกัศกึษำม ี

โอกำสเผชญิปญัหำทีท่้ำทำย ได้

ไตร่ตรอง ได้สร้ำงควำมรู้ใหม่ 

และประยุกต์ใชใ้นสภำพกำร

ปฏบิตังิำนจรงิได้

ระหว่าง
กระบวนการ มาตรฐาน

 กำรจดัประสบกำรณ์ให้นกัศกึษำ
ในระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน   



การประชมุเช้าด้านความปลอดภัย



 กำรตดิตำมควำมก้ำวหนำ้

กระบวนการ มาตรฐาน
มาตรฐานข้ันต ่า

• ต้องตดิตำมควำมก้ำวหนำ้ของ
นกัศกึษำ ประเมนิผล และให้
ขอ้เสนอแนะ

• ตดิตำมผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น

โทรศพัท์ ส ือ่อเิลก็ทรอนกิส์

• ตดิตำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหนำ้ 

อย่ำงสม ่ำเสมอ

• ตดิตำมนกัศกึษำ ผูน้เิทศงาน

ระหว่าง

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.west.cat.net.th/westcat/images/facebook.png&imgrefurl=http://www.west.cat.net.th/westcat/&usg=__aTmfgu1pI1ECbVk_X8Lslqq9-lU=&h=256&w=256&sz=22&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=rym56W7jTcM04M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/search?q=facebook&hl=th&biw=1010&bih=599&gbv=2&tbm=isch&ei=19rlTbDREsvirAewu-GVCA




 กำรตดิตำม และประเมนิผล

กระบวนการ มาตรฐาน
ระหว่าง

มาตรฐานข้ันต ่า

• ต้องบนัทกึรำยงำนกำรปฏบิตังิำน

ประจ ำวนัหรอืประจ ำสปัดำห์

• ต้องจดัท ำรำยงำน โดยรำยงำน

ต้องมมีำตรฐำนเดยีวกบัรำยงำน

ทำงวชิำกำรท ัว่ไป
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5.บันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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5.บันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา



6. ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา



6. ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา



6. ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา



 กำรตดิตำม และประเมนิผล

กระบวนการ มาตรฐาน
ระหว่าง

มาตรฐานข้ันต ่า

• ส่งรำยงำนควำมก้ำวหนำ้ต่อ 

คณำจำรย์นเิทศและผูน้เิทศงำน    

ไม่ชำ้กว่ำสปัดำห์ที ่๑๐

ของกำรปฏบิตังิำน



 กำรตดิตำม และประเมนิผล

กระบวนการ มาตรฐาน
ระหว่าง

มาตรฐานข้ันต ่า

• ส่ง(ร่ำง)รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ให้แก่ 

คณำจำรย์นเิทศและผูน้เิทศงำนก่อน

สิ้นสุดกำรปฏบิตังิำนและต้องแก้ไข

ตำมขอ้แนะน ำ 

• ต้องส่งรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ด้รบั

อนุญำตให้เผยแพร่



 เขำ้ร่วมรบัฟังกำรน ำเสนอผลกำร
ปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำของ
นกัศกึษำ ณ สถำนประกอบกำร

กระบวนการ มาตรฐาน
ระหว่าง

มาตรฐานส่งเสริม

• คณำจำรย์นเิทศควรเขำ้รบัฟัง

กำรน ำเสนอควำมก้ำวหนำ้ในกำร

ปฏบิตังิำนของนกัศกึษำ ร่วมกบั

ผูน้เิทศงำน 

ช่วงเวลำกึง่กลำงของกำรปฏบิตังิำน



 กำรน ำเสนอผลกำรปฏบิตังิำน

ระหว่างกระบวนการ มาตรฐานส่งเสริม
 อำจำรย์ควรเขำ้ร่วมรบัฟังกำร

น ำเสนอผลกำรปฏบิตังิำนของ

นกัศกึษำและให้ขอ้เสนอแนะ

 นกัศกึษำควรน ำเสนอผล  

กำรปฏบิตังิำนต่อผูน้เิทศงำนและ

ผูบ้รหิำรสถำนประกอบกำร

มาตรฐาน



 กำรเขำ้ร่วมรบัฟังกำรน ำเสนอผล
กำรปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำของ
นกัศกึษำ ณ สถำนประกอบกำร

กระบวนการ มาตรฐาน
ระหว่าง

มาตรฐานส่งเสริม

• คณำจำรย์นเิทศควรเขำ้รบัฟัง

กำรน ำเสนอผลกำรปฏบิตังิำน

ของนกัศกึษำ ร่วมกบัผูน้เิทศ

งำน และผูบ้รหิำรองค์กร 

พร้อมท ัง้ประเมนิผลงำน 



การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน

นักศึกษาแลกเปล่ียน WACEISO@SUT                                           

At Western digital (Thailand) Ltd.
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แลกเปล่ียนความเห็น 

และตอบข้อค าถาม 

39

เอกราช แก้วเขียว


