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บทที่  4 
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 

 
4.1 การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 

เพ่ือให้การเตรียมการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนักศึกษามี
คุณภาพมีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการคณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา
และสาขาวิชาได้ก าหนดระเบียบการที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ไว้ดังนี้ 

4.1.1 การรับสมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชายื่นแบบ 
ฟอร์มแจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพ่ือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาตาม
ระยะเวลาที่โครงการสหกิจศึกษาก าหนดการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นความ
รับผิดชอบของสาขาวิชา โดยยึดหลักการและเงื่อนไขตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

4.1.2 การแจ้งความจ านงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องส่งแบบส ารวจ
ความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา 
นักศึกษาที่ไม่ส่งแบบส ารวจดังกล่าวถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์การไปสหกิจศึกษา 

4.1.3 การสมัครงาน นักศึกษายื่นใบสมัครงาน ประวัตินักศึกษา เอกสารประกอบการสมัครงานอ่ืนๆ 
โดยยื่นที่สาขานักศึกษาสังกัด นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการที่จะไปปฏิบัติงานได้ 3 อันดับ โดยควร
เลือกสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตรงกับสาขาของนักศึกษา 

4.1.4 การสัมภาษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษาจะสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้
คะแนนประเมินผลการสัมภาษณ์  ดังนั้ นนักศึกษา ต้องเตรียมความพร้อมใน เรื่อง การตรงต่อเวลา  
การแต่งกาย และข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่สนใจรวมทั้งความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ 

4.1.5 การคัดเลือกนักศึกษาให้สถานประกอบการ โดยพิจารณาจากใบสมัครงานและการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ การคัดเลือกจะให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท้ัง 2 ฝ่าย 

4.1.6 การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยซึ่งเมื่อนักศึกษาส่ งใบสมัคร
แล้วขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์งานเป็นระยะๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือก
นักศึกษาให้โครงการสหกิจศึกษาทราบโดยระบุล าดับการเลือกนักศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบการ จะขอสละสิทธิ์ไม่ได้โดยเด็ดขาด 

4.1.7 การจัดเข้าคู่  (Matching)  ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหา
งานและเตรียมความพร้อมนักศึกษา  จะน าผลการคัดเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการ  และล าดับความ
ต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน  (Matching)  โดยจะพยายามจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสอง
ฝ่ายมากที่สุดและน าเสนอขอความเห็นจากหัวหน้าสาขาวิชาจึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบ  
ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อส านักงานโครงการสหกิจศึกษาโดยด่วน
เพ่ือจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็วที่สุดส านักงานจะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตามวันที่ก าหนด
ในปฏิทินสหกิจศึกษา  ภายหลังประกาศผลการคัดเลือกแล้วถือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานจะขอ
สละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด 

4.1.8  ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการก าหนดอย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่งอาจจะให้
ค่าตอบแทนที่ต่ าหรือไม่มีค่าตอบแทนกรณีท่ีสถานประกอบการจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม
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หากนักศึกษาไม่สะดวกเรื่องที่ พักที่จัดให้ให้นักศึกษาหาที่พักเองได้แต่จะน ามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไป
ปฏิบัติงานหรืองดปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ในกรณีที่สถานประกอบการไม่จัดที่พักให้ขอให้นักศึกษา
ประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเพ่ือติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการให้ช่วยจัดหาที่พักที่ปลอดภั ย
และเหมาะสมให้แก่นักศึกษาเช่น  พักรวมกับบุคคลกรของสถานประกอบการหรือพักในละแวกที่พนักงานพัก
อยู่และมีรถของสถานประกอบการรับส่งโดยสะดวก เป็นต้น 

4.1.9 การประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
ท าประกันอุบัติเหตุพร้อมกันกบัการลงทะเบียน เพ่ือให้เป็นสวัสดิการคุ้มครองนักศึกษาขณะศึกษา 
 
4.2 การเตรียมตัวและการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 4.2.1 การเตรียมตัวก่อนเข้าปฏิบัติงาน  

- นักศึกษาจะต้องขอรับจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
 - นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่ก าหนดทั้งนี้ส านักงานโครงการสหกิจศึกษาจะ
ประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้าหากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนก าหนดหรือเกิด
เหตุขัดข้องในระหว่างเดินทางท าให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ตามก าหนดเวลาโปรดติดต่อสถานประกอบการ
ทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุดและขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุดเพราะจะไม่
สะดวกในการติดต่อและหาที่พัก 

เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการนักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษาคอยดูแลและ
ชี้แนะนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงานเชื่อฟังและให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือเสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในระหว่างปฏิบัติงาน 

 

4.2.2 กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 
สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จัดเป็นให้กับโครงการสหกิจศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

- ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (CPRU-Co 09)  และแนบแจ้งรายละเอียดงานต าแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา  
(CPRU-Co 10)  แจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน (ชื่อโรงงาน-ที่อยู่)  ชื่อ  Job  Supervisor  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
Job Description หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและ Job   Supervisor   

- ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (CPRU-Co 12) 
เพ่ือแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) มายังส านักงานโครงการสหกิจศึกษา 

- ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3  ของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการ
ปฏิบัติงาน  (CPRU-Co 13) เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้ค าแนะน านักศึกษา
อาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันทีหากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไม่ได้แจ้งแก้ไขหัวข้อหรือเค้าโครงร่างรายงาน
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมระหว่างการไปนิเทศงานก็ได้   

- ในกรณีท่ีพนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ให้นักศึกษาอาจจะแก้ปัญหาโดย
การสอบถามข้อมูลด้วยวาจา แล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลที่รับด้วยตนเองจากนั้นน าไปให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบ
และลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามก าหนดจะต้อง  แจ้งให้
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทางโทรสารหรือจดหมายทันที 

- นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะน าให้เสร็จเรียบร้อย ระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษา
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จะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
เช่น การแต่งกาย เวลาเข้า-ออกงาน วันหยุด และวันลา เป็นต้น 

 

4.2.3 การนิเทศงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยไปนิเทศอย่างน้อย 1  ครั้ง  ระหว่างที่
นักศึกษาในสังกัดสาขาวิชาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ สถานประกอบการโดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศ   
สหกิจศึกษา  ดังนี้ 

- เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษาที่ก าลังปฏิบัติงานโดยล าพัง  ณ  สถาน
ประกอบการซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว  เพื่อน  และคณาจารย์ 

- เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจ
ศึกษา 

- เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน  ทั้ง
ปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง 

- เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในระบบสหกิจศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าซึ่งกันและกัน 

- เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  ประกอบด้วย  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษาจะประสานกับหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือก าหนดแผนการนิเทศ

งานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา  โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 1  
ครั้ง  ในระหว่างปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิเทศงานสหกิจประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือนัดหมายวันและเวลาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา  ณ  สถานประกอบการ 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษารวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษาพร้อมรายละเอียดสถาน
ประกอบการส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันเดินทาง  1-2  วันท าการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดนัดหมายโดยมีหัวข้อการนิเทศ
งาน  คือ  ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมายติดตามผลการปฏิบัติงาน
และความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานของนักศึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งด้าน
วิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- ภายหลังการเดินทางกลับอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการนิเทศงานทั้งสถานประกอบการและ
นักศึกษาตามแบบประเมินผลและส่งมอบคืนส านักงานโครงการสหกิจศึกษา 

 

4.2.4 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
  4.2.4.1 มีการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาโดยอาจารย์จะ
สัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากปฏิบัติงานเพ่ือสอบถามปัญหาให้ค าปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะและแนวคิด
ที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพร้อมส่งรายงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และ
ท าการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 
  4.2.4.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่ งเป็นสิ่ งส าคัญของสหกิจศึกษา  
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โครงการสหกิจศึกษาจึงให้นักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษากันเองภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 
 
4.3 การประเมินผล 

การให้ระดับคะแนนจะเป็นระบบเกรด  A-E  ทั้งนี้กระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลดังนี้ 
- นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ  อบรม  สัมมนาและกิจกรรมสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วน  

เช่น  การสัมภาษณ์หลังกลับจากสถานประกอบการ  การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และในที่สุด
พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมที่ก าหนด
จะต้องชดเชยกิจกรรมโดยการชมวิดีโอหรือเทป และโครงการจะประกาศชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานเพราะขาด
กิจกรรม  1  สัปดาห์  ก่อนก าหนดวันส่งใบสมัคร 

- ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน และรายงานวิชาการในระดับไม่ต่ ากว่า C  
- ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการในระดับไม่ต่ ากว่า C จากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
- เข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงานครบถ้วนได้แก่ การประชุมการสัมภาษณ์สัมมนาและ  

ส่งแบบสอบถาม  
นักศึกษาที่ร่วมการปฐมนิเทศ  อบรม  สัมมนาและกิจกรรมสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนและ

ผ่านการประเมินจากสาขาวิชาเมื่อได้รับคะแนนระดับต่ ากว่า  C  ต้องเข้าปฏิบัติการสหกิจการสหกิจศึกษาใหม่
ทั้งนี้อาจจะมีผลท าให้ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานพนักงานที่ปรึกษาจะ
ประเมินผลนักศึกษาและรายงานวิชาการตามแบบฟอร์มที่โครงการฯ  ก าหนด และให้นักศึกษาน ากลับมายื่น
ต่อส านักงานโครงการสหกิจศึกษาทันทีในวันที่เดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัย 
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4.4  ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
รูปแบบและกิจกรรมในการ

ด าเนินงาน 
 

1. ฝ่ายวางแผนและทะเบียนโครงการสหกิจศึกษา 
-  รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่  3  เข้าโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-  ภาควิชา คัดเลือกนักศึกษาเข้าในโครงการสหกิจศึกษา (CPRU-Co 01) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือสหกิจศึกษาข้อ 2.1 และข้อ 4.1 
 
 

 

 

2. สถานประกอบการ 
-  ให้รายละเอียดของลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติและ
ค่าตอบแทนล่วงหน้าประมาณ  1  ภาคการศึกษา  (CPRU-Co 02) 
 
 

  

 

3.  แผนกทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
  -  แผนกทะเบียนรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคการศึกษา 
 
 

 

 

4.  ฝ่ายฝึกอบรมโครงการสหกิจศึกษา 
  -  การอบรมสัมมนาและปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน  ล่วงหน้า  1  ภาคการศึกษาในหัวข้อ เช่น  ความปลอดภัยใน
โรงงาน 5 ส. ระบบ  ควบคุมคุณภาพ  ISO เป็นต้น 
 

 

 

5.  ฝ่ายวางแผนและทะเบียนโครงการสหกิจศึกษา 
  -  ฝ่ าย วางแผน และท ะ เบี ย น รั บ สมั ค รนั ก ศึ กษ าสห กิ จศึ กษ า          
(CPRU-Co 03) เพ่ือส่งสถานประกอบการ 
 

 

 

6.  ฝ่ายวางแผนและทะเบียนโครงการสหกิจศึกษา 
  -  ฝ่ายวางแผนและทะเบียนส่งใบสมัครงานให้สถานประกอบการคัดเลือก 
  -  สถานประกอบการพิจารณาใบสมัครและส่งผลกลับมายังส านักงาน  
สหกจิศึกษา  พร้อมระบุล าดับการคัดเลือกนักศึกษา 
 

 

 

7.  ฝ่ายวางแผนและทะเบียนโครงการสหกิจศึกษา 
  -  ฝ่ายวางแผนและทะเบียนแจ้งสาขาวิชาเพ่ือประกาศผลการคัดเลือก
นักศึกษาตามวันที่ก าหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา 
 

 

8.  โครงการสหกิจฯประสานงานกับกรรมการประจ าสาขาวิชา 
-  แจ้งนักศึกษาให้เดินทางไปรายงานตัวที่สถานประกอบการ 
-  หากมีเหตุขัดข้องให้โทรศัพท์แจ้งกับทางสถานประกอบการด่วนที่สุด 
-  หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานประกอบการในวันหยุดเพราะจะติดต่อยาก 

 

เร่ิม 

ก 

รับนักศึกษาสหกิจศกึษา 
และคัดเลือก 

เสนองานแกน่ักศึกษา 

ลงทะเบียน 
รายวิชาสหกิจศึกษา 

อบรมสัมมนา 
นักศึกษาสหกิจศกึษา 

รับสมัครงาน 
นักศึกษาสหกิจศกึษา 

สถานประกอบการคัดเลือก
นักศึกษาสหกิจศกึษา 

ประกาศผลการคัดเลือก 

การเตรียมตัวและไปปฏิบัติ 
งานสหกิจศกึษา 
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ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
รูปแบบและกิจกรรมในการ

ด าเนินงาน 
9. สถานประกอบการ 
- ฝ่ายบุคคลให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องระเบียบวินัยของสถาน
ประกอบการ 
- ปฐมนิเทศให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งต่างๆ ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมของ
สถานประกอบการและอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น ความปลอดภัย ที่พัก 
- พนักงานที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบนักศึกษา  4  เดือนเต็มจึงเปรียบเสมือน
อาจารย์ของนักศึกษาในสถานประกอบการให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา
ตลอดการฝึกงานการปรับตัวนับว่าเป็นสิ่งส าคัญกับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษามาก 
- พนักงานที่ปรึกษาจะแจ้งรายละเอียดหน้าที่ของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงาน
ให้ทราบ 
- นักศึกษาจัดส่งเอกสาร CPRU-Co 09;  CPRU-Co 10; CPRU-Co 11;  
CPRU-Co 12 และ CPRU-Co 13 กลับมายังส านักงานสหกิจศึกษาสัปดาห์
ที่ 2 ให้นักศึกษาส่ง แจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน (CPRU-Co 
09) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่ ง (CPRU-Co 10)  แบบแจ้ ง
แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (CPRU-Co 11) และแบบแจ้งโครงรายงาน
ปฏิบัติงาน  (CPRU-Co 12) 
 

 

 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
-  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา ออกนิเทศนักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ครั้ง  ต่อการปฏิบัติการสหกิจศึกษาของนักศึกษา 1 คน 
-  ฝ่ายนิเทศประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการเพ่ือ
ก าหนด วัน เวลา  ที่จะไปนิเทศนักศึกษา  (CPRU-Co 07) 
-  ฝ่ายนิเทศนักศึกษารวบรวมประวัติข้อมูลต่างๆ  ของนักศึกษาและ
หน่วยงานมอบให้อาจารย์นิเทศก่อนวันเดินทาง 
-  อาจารย์นิเทศตรวจสอบคุณภาพงานพร้อมทั้งบันทึกรายงานที่สถาน
ประกอบการมอบหมายให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาทางวิชาการ 
-  ส่งแบบประเมินผลทางการนิเทศคืนส านักงานสหกิจศึกษา 

 

 

11. กิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงาน 
-  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา สัมภาษณ์นักศึกษาถึง
ปัญหาต่างๆ เพ่ือมาพิจารณารายงานประกอบ 
-  จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกันจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
-  นักศึกษาส่งแบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติ  (CPRU-Co 15)  และ
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(CPRU-Co 16)  
 

 

นิเทศสหกิจศกึษา 

 

กิจกรรมหลังจากการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ข 

ก 

ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา 
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ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
รูปแบบและกิจกรรมในการ

ด าเนินงาน 
 

12.  การประเมิน 
-  ผลประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา ตามเอกสาร (CPRU-Co 13) และ  
(CPRU-Co 14) 
-  เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  อบรม  สัมมนา สัมภาษณ์หลังจากกลับจาก
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบทุกข้ันตอน 
 

 

 

13.  สรุปผลจากในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษาเพ่ือได้ข้อมูลแล้ว
น าไปปรับปรุงต่อไป 

 

 
   
 
   

การประเมิน 

ข 

สรุปผล 


