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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิต	 ที่มีความเช่ียวชาญทั้งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติควบคู่กัน	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตนักปฏิบัติ	ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มหาวิทยาลัยฯ	จึงได้จัดให้มีระบบการศึกษา

รูปแบบสหกิจศึกษาข้ึน	 ตั้งแต่ปี	 2546	 	 เป็นต้นมา	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ	 มีนโยบายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องผ่านสหกิจศึกษา 

หรือการฝึกประสบการวิชาชีพในรูปแบบอื่น	ตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาชีพก่อนส�าเร็จการศึกษา	

	 สหกิจศึกษา	 (Cooperative	 Education)	 เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยจัดให้มี 

การเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง	 ณ	 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเสมือนหน่ึง 

เป็นพนักงานช่ัวคราว	 เพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหว่างโลกของการศึกษาและโลกของการท�างานจริง	 ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ 

จากการปฏิบัติงาน	 และเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต	 ให้มีคุณภาพตรงตามความประสงค์ของสถานประกอบการมากที่สุด	 ซึ่งสหกิจศึกษา 

เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย	คือ	สถานประกอบการ	นักศึกษา		และมหาวิทยาลัยฯ	

	 คู ่มือสหกิจศึกษาและการฝ ึกประสบการณ์ วิชาชีพเล ่ม น้ี 	 จัดท�าขึ้นเพื่อประโยชน ์ ในการสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ 

และใช้เป็นแนวทางประสานงานระหว่าง	 สถานประกอบการ	 นักศึกษา	 และคณาจารย์ที่ปรึกษา	 โดยได้รวบรวมรายละเอียด 

เกี่ยวกับ	 แนวความคิด	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	 ตลอดจนเอกสารประกอบ 

การบริหารจัดการงานธุรการ	 ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง	 สหกิจศึกษา 

มหาวทิยาลยัขอขอบคุณทกุท่าน	ทีม่ส่ีวนในการจัดท�าจนส�าเร็จเป็นรปูเล่มสมบรูณ์	และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อืสหกจิศกึษาฯ	เล่มนี	้จะเป็นประโยชน์ 

ต่อสถานประกอบการ	นักศึกษา	คณาจารย์	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

  

ส�านักสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                      

 



ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ีได้เหน็ความส�าคญักบัคณุภาพและพฒันามาตรฐานการจดัการศกึษาให้เป็นทีย่อมรบัอย่างต่อ

เนือ่ง	โดยพัฒนามหาวทิยาลยัมุง่สู	่มหาวิทยาลยัแห่งการสร้างบัณฑติ	นกัปฏิบัตมิอือาชพีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม	ซึง่หมายถงึ	

มหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นการผลติบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่คีวามเป็นมอือาชพีมคีวามเชีย่วชาญช�านาญการมทีกัษะขัน้

สูง	มีความสามารถในการ	คิดเป็น	ท�าเป็น	สร้างเป็น	แก้ปัญหาเป็น	สื่อสารเป็น

  (Determination)
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   (Vision)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน�า	ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับ

ประเทศและระดับสากล

     (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ	ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

     (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

  (Mission)
1.	จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย	4.0

2.	สร้างงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ

3.	ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย	เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

4.	ท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะ-วัฒนธรรม	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.	พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

6.	จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เอื้อต่อนโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง

1.		 การผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

2.		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรม	เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

3.		 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

4.		 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน	และเศรษฐกิจเมืองใหม่

5.		 การอนุรักษ์	สืบสาน	ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	และสิ่งแวดล้อม

6.	 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย	4.0	และมหาวิทยาลัยในก�ากับ
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 ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	

เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์หรือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาของทุกภาคส่วน	 รวมทั้งได้ก�าหนดมาตรการหลัก

ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา	ให้เกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ได้แก่	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสหกิจศึกษาการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงานสหกิจศึกษา	 การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย	 การส่งเสริมและสนับสนุน

สหกิจศึกษานานาชาติ	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ได้เล็งเห็นประโยชน์	และให้ความส�าคัญกับระบบสหกิจศึกษา	รวมทั้งการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในรูปแบบต่างๆ	ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์	ในการปฏิบัติงานจริง	มีโอกาสสร้างความเข้าใจและฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็น

ต่อการท�างาน	 สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะทางอาชีพให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ	 และพร้อมท�างานได้ทนัที

ภายหลงัส�าเรจ็การศกึษา	จงึได้สนบัสนนุให้มกีารจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร	รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในหลักสูตรอื่นที่สมาคมวิชาชีพได้ก�าหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้แล้ว	

	 จากการด�าเนินงานจนประสบความส�าเร็จ	 ด้วยรางวัลด้านสหกิจศึกษาระดับชาติต่างๆ	 จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา	

อนัได้แก่	รางวลัผูป้ฏิบตังิานสหกจิศกึษาดเีด่นระดบัชาต	ิปี	2556	รางวลัสถานศึกษาด�าเนนิงานสหกิจศกึษาดีเด่น	ระดับชาติ	ปี	2557	รางวัลสถาน

ศึกษาด�าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น	ระดับชาติ	ปี	2559	และ	รางวัลสถาบันที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาการ

เรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตสู่ศตวรรษที่	 21	 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	

มหาวทิยาลยัมุง่หน้าทีจ่ะพฒันาระบบงานสหกิจศกึษาไปพร้อมกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในรปูแบบต่างๆ	ด้วยการพฒันา	ระเบยีบ	ประกาศ	

แนวปฏิบัติ	ให้เกิดมาตรฐานยิ่งขึ้น	พร้อมกันนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษา	เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ	

ด้วยงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	

ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

(รองศาสตราจารย์	ดร.ประเสริฐ		ปิ่นปฐมรัฐ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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บทที่ 1 
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

 

1.1  การจัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน คืออะไร 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเป็นการผสมกลมกลืน มีจุดร่วม                   

และหลอมรวมกันระหว่างความรู้ทางทฤษฎีที่ ได้จากการเรียนในห้องเรียนกับประสบการณ์ท างาน                    
หรือฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพนอกห้องเรียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรอยู่ในสภาพแวดล้อม              
ของการท างานจริง งานที่ฝึกปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ 

เมื่อน าเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนเราจะเรียกว่า “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ           
กับการท างาน” ภาษาอังกฤษมักใช้ ค าว่า  “Work Integrated Learning”  หรือเขียนโดยย่อว่า  “WIL”           
มีค าภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายใกล้เคียงกัน เช่น Work-related Learning, Work-based Learning, 
Professional Learning และ Collaborative Learning ยังมีค าในภาษาไทยอีกหลายค าที่ใช้ในลักษณะ
เช่นเดียวกัน  เช่น การจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง การจัดการเรียนการสอนด้วยการท างาน หรือ           
การเรียนควบคู่กับการท างาน การเรียนด้วยการท างาน เป็นต้น 
 

ท าไมต้องจัดการศึกษาเชิงบูรการกับการท างาน  เป็นการสร้างคุณภาพการศึกษาที่มีความ
แตกต่างกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนกับการท างานในเชิงการลงทุนในอนาคตไว้ 4 ประเด็นดังนี้ 

- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเป็นการลงทุนในเชิงความยั่งยืน            
ขององค์กร เนื่องจากบุคลากรในอนาคตต้องเป็นผู้มีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่มั่นใจได้ว่า                   
จะท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งท่ามกลางความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน              
ให้เป็นมืออาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาเฉพาะบุคคล การจัดการศึกษาเพ่ือการเป็นพลเมืองอันมีผลต่อ               
การจ้างงานและการอยู่ร่วมกัน ในสังคมแห่งอนาคต 

- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างความยั่งยืน             
ในการพัฒนาก าลังคนแก่สถาบันอุดมศึกษาองค์กรที่ให้ความร่วมมือ และชุมชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม           
ในการจัดการศึกษา 

- การจัดการศึกษาเชิงบู รณาการกับการท า งานเป็นการลงทุนเพ่ืออนาคตที่ดี          
ของชุมชนและสังคม ในภาพรวม เนื่องจากการบูรณาการทฤษฎีการฝึกปฏิบัติ และความรู้ ในการด ารงชีวิต
เพ่ือพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านนวัตกรรมวิชาชีพ และความเป็นพลเมืองจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงผู้เรียน ทั้งทักษะ ความรู้ และเจตคติด้วยการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
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Kramer และ Usher (2011: 22) ส ารวจความเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี  2,148 คน                 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาช่วงเดือนมกราคม ค.ศ.  2011 ทางระบบออนไลน์ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานแบบมีโครงสร้าง (structured work experiences)            
พบว่าการเรียน แบบสหกิจศึกษา และการฝึกงาน ให้ประโยชน์ดังนี้ 

1. ท าให้เกิดความคิดรวบยอดจากการเรียนในชั้นเรียนและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  
2. ช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา   
3. ช่วยให้เกิดความรู้และทักษะด้านเทคนิคในสาขาวิชาชีพ 
4. ช่วยให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และพฤติกรรมขององค์กรที่ปฏิบัติงาน 
5. ช่วยให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ทักษะการท างานเป็นทีม  
6. ช่วยให้เกิดเป้าหมายของชีวิตในอนาคต 
7. ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้นเม่ือส าเร็จการศึกษา 
8. ช่วยให้หางานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพได้ง่ายขึ้นเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

1.2  แนวทางการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
1.2.1 กรอบแนวคิด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานจัดท าขึ้น          

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง มีทางเลือกเป็นอิสระตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรหรือสาขาวิชา  
ตามบริบทในพ้ืนที่ของสถานศึกษา และสภาพจริงแต่ละแห่งให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้              
ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ เน้นการประกันผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้น                
กับผู้ เรียน (Learning outcomes) ให้ เกิดความเป็นเลิศ ในแต่ละบุคคล ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งกรอบแนวคิดหลักต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบ 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการท างานจริงของสาขาวิชา 
2. ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานตามสาขาวิชา 
3. กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของผู้เรียน 
4. ต้องมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาและงานนั้นต้องสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดได้ 

1.2.2 ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท โดยเรียงล าดับ             

ตามระยะเวลาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่งกลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษากลุ่มบูรณาการระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร                 
กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร และกลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จการศึกษา  แต่ละประเภทยังสามารถ                  
จัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร จัดเป็นรายวิชา และจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่ง
รายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้ 

1. กลุ่มก่อนเข้าศึกษา 
1.1 การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (pre-course experience) 

2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร  
2.1 การเรียนสลับกับการท างาน (sandwich course) 
2.2 สหกิจศึกษา (cooperative education)  
2.3 หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (joint industry university course) 
2.4 การปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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Kramer และ Usher (2011: 22) ส ารวจความเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี  2,148 คน                 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาช่วงเดือนมกราคม ค.ศ.  2011 ทางระบบออนไลน์ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานแบบมีโครงสร้าง (structured work experiences)            
พบว่าการเรียน แบบสหกิจศึกษา และการฝึกงาน ให้ประโยชน์ดังนี้ 

1. ท าให้เกิดความคิดรวบยอดจากการเรียนในชั้นเรียนและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  
2. ช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา   
3. ช่วยให้เกิดความรู้และทักษะด้านเทคนิคในสาขาวิชาชีพ 
4. ช่วยให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และพฤติกรรมขององค์กรที่ปฏิบัติงาน 
5. ช่วยให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ทักษะการท างานเป็นทีม  
6. ช่วยให้เกิดเป้าหมายของชีวิตในอนาคต 
7. ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้นเม่ือส าเร็จการศึกษา 
8. ช่วยให้หางานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพได้ง่ายขึ้นเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

1.2  แนวทางการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
1.2.1 กรอบแนวคิด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานจัดท าขึ้น          

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง มีทางเลือกเป็นอิสระตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรหรือสาขาวิชา  
ตามบริบทในพ้ืนที่ของสถานศึกษา และสภาพจริงแต่ละแห่งให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้              
ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ เน้นการประกันผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้น                
กับผู้ เรียน (Learning outcomes) ให้ เกิดความเป็นเลิศ ในแต่ละบุคคล ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งกรอบแนวคิดหลักต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบ 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการท างานจริงของสาขาวิชา 
2. ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานตามสาขาวิชา 
3. กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของผู้เรียน 
4. ต้องมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาและงานนั้นต้องสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดได้ 

1.2.2 ประเภทการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท โดยเรียงล าดับ             

ตามระยะเวลาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่งกลุ่มบูรณาการก่อนเข้าศึกษากลุ่มบูรณาการระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร                 
กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร และกลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จการศึกษา  แต่ละประเภทยังสามารถ                  
จัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร จัดเป็นรายวิชา และจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหน่ึง
รายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้ 

1. กลุ่มก่อนเข้าศึกษา 
1.1 การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (pre-course experience) 

2. กลุ่มบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร  
2.1 การเรียนสลับกับการท างาน (sandwich course) 
2.2 สหกิจศึกษา (cooperative education)  
2.3 หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (joint industry university course) 
2.4 การปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) 
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3. กลุ่มบูรณาการช่วงท้ายของหลักสูตร
3.1 การฝึกงานที่ เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (cognitive 

apprenticeship or job shadowing)
3.2 การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (placement or practicum)

4. กลุ่มบูรณาการก่อนส าเร็จการศึกษา
4.1 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (new traineeship or apprenticeship) 
4.2 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฏี (post-course internship)

สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานทั้ง 9 ประเภท                  
มาจัดวางในแผนการเรียนระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ ตลอดจน
ความแตกต่าง ในแต่ละประเภทและสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น

แผนผังการจัดประเภทการบูรณาการกับการท างานในแผนการเรยีน 4 ปีการศึกษา

COOP RMUTT
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1.3  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
1.3.1  การเตรียมการก่อนจัดการเรียนรู้ 

แนวทางปฏิบัติของคณาจารย์ 
1) คณาจารย์มีความพร้อมและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน  
1.1)  ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่คณาจารย์ 
1.2)  คณาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน              

โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1.3)  คณาจารย์มีทักษะในการนิเทศงาน สามารถเจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานที่มีคุณภาพ 

กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และให้ค าปรึกษาแนะน าทั้งทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ           
แก่ผู้เรียนและพ่ีเลี้ยงที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 

1.4)  คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน
และสามารถน าไปปฏิบัติได ้

1.5)  สร้างเจตคติที่ดีแก่คณาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน เช่น 
สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อผู้เรียน จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานด้วยความเต็มใจ 

1.6)  คณาจารย์มีภาพลักษณ์ที่น่ าเชื่อถือ มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามลักษณะวิชาชีพ           
พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพจริงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีเหตุผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียนและพ่ีเลี้ยง 

1.7)  คณาจารย์ควรท าหน้าที่ เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) และให้ค าชี้แนะ 
(coaching) แก่ผู้เรียน ผู้เรียนคิดได้และเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

1.8)  คณาจารย์มีความกระตือรือร้น และใฝ่รู้รายละเอียดและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น               
ในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน ามาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

1.9)  คณาจารย์ควรได้รับการอบรมที่เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นส าคัญ เช่น ผู้เข้ารับการอบรม  
มีโอกาสเลือกประเด็นส าคัญ เช่น ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเลือกประเด็นส าคัญของการอบรม มีการบรรยาย
โดยวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญในประเด็นเหล่านั้น แล้วผู้ เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดความรู้ด้วยการ
วิพากษ์วิจารณ์ และน าประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกันจนเป็นภาพใหญ่เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

1.10) คณาจารย์ควรได้รับการรื้อฟ้ืนให้มีคุณลักษณะเท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตามการด าเนินธุรกิจของผู้ใช้บัณฑิต เช่น การให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ                
การฝังตัวในรูปแบบพนักงานของสถานประกอบการหรือการฝังตัวในชุมชน มีระบบคณาจารย์พ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

1.11)  มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกั บการท างาน                 
ของคณาจารย์ ที่ผูกพันกับการพิจารณาความดีความชอบของสถานศึกษา เช่น ประเมินจากผลงานที่แสดงถึง
ความส าเร็จของผู้เรียนในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การด าเนินโครงการ 
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2) คณาจารย์มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง  
2.1)  คณาจารย์รู้และเข้าใจสภาพการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้          

ในสภาพจริงที่ให้ความร่วมมือ 
2.2)  คณาจารย์มีความเข้าใจสายงานแต่ละอาชีพและสามารถวิเคราะห์ลักษณะงานของ            

แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่เหมาะสมกับหลักสูตร/สาขาวิชา 
2.3) คณาจารย์สามารถวิเคราะห์ภาระงานจากต าแหน่งงานลักษณะงานที่จะให้ผู้ เรียน 

รับผิดชอบของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 
2.4) คณาจารย์มีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พ้ืนที่                 

เชิงภูมิประเทศ หรือผู้ท างานบน อินเตอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ในสภาพจริง เพ่ือก าหนดลักษณะงานและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ  

   

แนวทางปฏิบัติของผู้เรียน  
1)  ผู้เรียนมีความพร้อมและมีสมรรถนะในการเรียนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
1.1)  ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ท างานว่าการท างานในสภาพจริงเป็นการเรียนไม่ใช่การทดแทนแรงงานราคาถูก 
1.2)  ผู้เรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้กระบวนการเตรียมความพร้อม

สามารถยืดหยุ่นได้ตามบริบทของสถานศึกษา ตามความต้องการและวัฒนธรรมของสถานประกอบการ ชุมชน 
บุคคลต้นแบบ พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 

1.3)  ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะส าคัญก่อนการท างานในสภาพจริง ดังนี้ 
- ต้องมีทักษะการท างานพ้ืนฐานที่จ าเป็นในสาขาวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน 
- ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
- ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองต้องบรรลุ 
- ผู้ เรียนต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาการอย่าง เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้            

กับสถานการณ์จริง 
- ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของแหล่งเรียนรู้ 

ในสภาพจริง และสามารถปฏิบัติได้จริง 
- ผู้เรียนต้องรักการท างาน รู้จักเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผล รับฟังและให้เกียรติผู้อ่ืน             

ในสังคมการท างานที่มีความแตกต่างกันทั้งคุณวุฒิและ 
- ผู้เรียนต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น  การตรงต่อเวลา  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท างานอย่างเคร่งครัด 
- ผู้ เรี ยนต้องมีความมุ่ งมั่ น ในการท างานที่ ได้ รับมอบหมายให้ ส า เร็จ ไม่ ย่อท้ อ                         

ต่อความยากล าบากสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา 
1.4)  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองถึงลักษณะงานที่สนใจ และสถานศึกษาช่วยเสริมศักยภาพ               

การท างานที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้เรียน 
1.5)  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จและล้มเหลวในการท างานของรุ่นที่ผ่านมา                 

ให้ผู้เรียนรุ่นน้องได้เรียนรู้ 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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1.3  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
1.3.1  การเตรียมการก่อนจัดการเรียนรู้ 

แนวทางปฏิบัติของคณาจารย์ 
1) คณาจารย์มีความพร้อมและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน  
1.1)  ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่คณาจารย์ 
1.2)  คณาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน              

โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1.3)  คณาจารย์มีทักษะในการนิเทศงาน สามารถเจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานที่มีคุณภาพ 

กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และให้ค าปรึกษาแนะน าทั้งทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ           
แก่ผู้เรียนและพ่ีเลี้ยงที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 

1.4)  คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน
และสามารถน าไปปฏิบัติได ้

1.5)  สร้างเจตคติที่ดีแก่คณาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน เช่น 
สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อผู้เรียน จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานด้วยความเต็มใจ 

1.6)  คณาจารย์มีภาพลักษณ์ที่น่ าเชื่อถือ มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามลักษณะวิชาชีพ           
พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพจริงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีเหตุผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียนและพ่ีเลี้ยง 

1.7)  คณาจารย์ควรท าหน้าที่ เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) และให้ค าชี้แนะ 
(coaching) แก่ผู้เรียน ผู้เรียนคิดได้และเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

1.8)  คณาจารย์มีความกระตือรือร้น และใฝ่รู้รายละเอียดและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น               
ในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน ามาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

1.9)  คณาจารย์ควรได้รับการอบรมที่เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นส าคัญ เช่น ผู้เข้ารับการอบรม  
มีโอกาสเลือกประเด็นส าคัญ เช่น ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเลือกประเด็นส าคัญของการอบรม มีการบรรยาย
โดยวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญในประเด็นเหล่านั้น แล้วผู้ เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดความรู้ด้วยการ
วิพากษ์วิจารณ์ และน าประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกันจนเป็นภาพใหญ่เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

1.10) คณาจารย์ควรได้รับการรื้อฟ้ืนให้มีคุณลักษณะเท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตามการด าเนินธุรกิจของผู้ใช้บัณฑิต เช่น การให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ                
การฝังตัวในรูปแบบพนักงานของสถานประกอบการหรือการฝังตัวในชุมชน มีระบบคณาจารย์พ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

1.11)  มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกั บการท างาน                 
ของคณาจารย์ ที่ผูกพันกับการพิจารณาความดีความชอบของสถานศึกษา เช่น ประเมินจากผลงานที่แสดงถึง
ความส าเร็จของผู้เรียนในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การด าเนินโครงการ 
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2) คณาจารย์มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง  
2.1)  คณาจารย์รู้และเข้าใจสภาพการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้          

ในสภาพจริงที่ให้ความร่วมมือ 
2.2)  คณาจารย์มีความเข้าใจสายงานแต่ละอาชีพและสามารถวิเคราะห์ลักษณะงานของ            

แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่เหมาะสมกับหลักสูตร/สาขาวิชา 
2.3) คณาจารย์สามารถวิเคราะห์ภาระงานจากต าแหน่งงานลักษณะงานที่จะให้ผู้ เรียน 

รับผิดชอบของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 
2.4) คณาจารย์มีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พ้ืนที่                 

เชิงภูมิประเทศ หรือผู้ท างานบน อินเตอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ในสภาพจริง เพ่ือก าหนดลักษณะงานและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ  

   

แนวทางปฏิบัติของผู้เรียน  
1)  ผู้เรียนมีความพร้อมและมีสมรรถนะในการเรียนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
1.1)  ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ท างานว่าการท างานในสภาพจริงเป็นการเรียนไม่ใช่การทดแทนแรงงานราคาถูก 
1.2)  ผู้เรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้กระบวนการเตรียมความพร้อม

สามารถยืดหยุ่นได้ตามบริบทของสถานศึกษา ตามความต้องการและวัฒนธรรมของสถานประกอบการ ชุมชน 
บุคคลต้นแบบ พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 

1.3)  ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะส าคัญก่อนการท างานในสภาพจริง ดังนี้ 
- ต้องมีทักษะการท างานพ้ืนฐานที่จ าเป็นในสาขาวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน 
- ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
- ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองต้องบรรลุ 
- ผู้ เรียนต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาการอย่าง เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้            

กับสถานการณ์จริง 
- ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของแหล่งเรียนรู้ 

ในสภาพจริง และสามารถปฏิบัติได้จริง 
- ผู้เรียนต้องรักการท างาน รู้จักเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผล รับฟังและให้เกียรติผู้อ่ืน             

ในสังคมการท างานที่มีความแตกต่างกันทั้งคุณวุฒิและ 
- ผู้เรียนต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น  การตรงต่อเวลา  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท างานอย่างเคร่งครัด 
- ผู้ เรี ยนต้องมีความมุ่ งมั่ น ในการท างานที่ ได้ รับมอบหมายให้ ส า เร็จ ไม่ ย่อท้ อ                         

ต่อความยากล าบากสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา 
1.4)  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองถึงลักษณะงานที่สนใจ และสถานศึกษาช่วยเสริมศักยภาพ               

การท างานที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้เรียน 
1.5)  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จและล้มเหลวในการท างานของรุ่นที่ผ่านมา                 

ให้ผู้เรียนรุ่นน้องได้เรียนรู้ 
 
 

COOP RMUTT
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1.6)  เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 
1.7)  เตรียมความพร้อมผู้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อการท างาน

ร่วมกับชาวอาเซียนที่อยู่ในสภาพจริงได้ 
1.8)  คณาจารย์ควรมอบหมายงานที่ช่วยเพิ่มทักษะจ าเป็น ในการท างานจริงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1.9)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ  พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ 

หรือการท างานบนอินเตอร์เน็ตก่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน แล้วสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาให้สอดรับ  
กับลักษณะงานที่ผู้เรียนมีความสนใจ 

1.10)  ควรเชิญผู้แทนสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้ นแบบ พ้ืนที่ เชิงภูมิประเทศ                 
หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ตก่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน แล้วสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหา ให้สอดรับ
กับลักษณะงานที่ผู้เรียนมีความสนใจ 

1.11)  ฝึกผู้เรียนให้รู้จักการสะท้อนคิดเชิงวิจารณ์ตนเอง (critical reflection) เมื่อได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตน 

1.12)  สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมในการท างานของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในสภาพจริง 
 

2) ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนแบบรายบุคคลและภาพรวม 
2.1)  ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในส่วนที่หลักสูตรคาดหวัง  ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง 

และผู้เรียนคาดหวัง  
2.2)  การเลือกการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานประเภทใดขึ้นอยู่กับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เนื่องจากแต่ละประเภทมีจุดเน้นแตกต่างกัน 
2.3)  ควรมีผลลัพธ์ การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สอดคล้องตามหน้าที่ ต าแหน่งงาน 

และภาระงานที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลรับผิดชอบ 
 

แนวทางปฏิบัติของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง  
1)  แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เช่น สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิ

ประเทศหรือการท างานบนอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างานเพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
1.1)  มีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ  พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ 

หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

1.2)  เปิดโอกาสให้แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงจัดท ามาตรฐานวิชาชีพตามความต้องการของตน แล้ว
สถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานตามบริบทของสถานศึกษา 

1.3)  บุคลากรในสภาพจริงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน และสามารถมอบหมายงานที่ท้าท้าย เหมาะสมกับระดับการศึกษา และระดับความสามารถของผู้เรียน 

1.4)  แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงต้องมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการท างานของผู้เรียน  
1.5)  ในกรณีผู้เรียนท างานในสถานประกอบการจัดค่าตอบแทนและ/หรือสวัสดิการให้แก่ผู้เรียน

ตามที่กฎหมายแรงงานก าหนดและมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในระหว่างการท างาน 
1.6)  มีการจัดท าแผนก ากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดระยะเวลา                

การท างานที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 
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2)  บุคลากรในสถานประกอบการการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ หรือ 
การท างานบนอินเทอร์เน็ตในสภาพจริงที่ เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจ                
ในการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการท างานและสามารถก ากับติดตาม
และดูแลผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 

2.1)  มีการก าหนดคุณสมบัติของพ่ีเลี้ยง และให้ความรู้แก่พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่ก าหนด 
เช่น การฝึกอบรมการศึกษาด้วยตนเอง การด าเนินการข้ึนอยู่กับบริบทของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแต่ละแห่ง 

2.2)  พ่ีเลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจหลักการ รูปแบบ กระบวนการของการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบโครงงานในสภาพจริง 

2.3)  พ่ีเลี้ยงร่วมกับคณาจารย์และผู้เรียนก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ 
ผู้เรียนจากประสบการณ์ท างาน ร่วมกันวัดผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามที่ก าหนด 

2.4)  ต้องก าหนดให้การเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากร และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาค่าตอบแทนจากบุคลากรทั่วไปของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 

 

1.3.2  ระหว่างการจัดการเรียนรู้  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
1)  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.1)  สถานศึกษาต้องเป็นหุ้นส่วน (Partner) อย่างจริงจังกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง             

ที่มีลักษณะการด าเนินงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน 
1.2)  ลักษณะงานที่ให้ผู้ เรียนท าต้องเป็นงานที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพ สามารถ

พัฒนาการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียน และเกิดประโยชน์ต่อแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง ที่ผู้เรียนท างาน  
1.3)  งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนท าในสภาพจริงต้องมีความหลากหลายและลึกซึ้งพอเหมาะ             

กับสาขาวิชาชีพ และเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
1.4)  งานที่ผู้เรียนท าต้องให้เกิดการบูรณาการความรู้หลายวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดทักษะตามที่

สถานประกอบการชุมชน บุคคลต้นแบบ พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ตตามต้องการ 
1.5)  มีการให้ความรู้แก่ผู้เรียนในระหว่างการท างานเพ่ือให้สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 

และสร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                 
(e-learning)  

1.6)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาหรือเรียนในสภาพจริงได้               
ในกรณีความรู้ของผู้เรียนยังไม่เพียงพอต่อการท างานให้ส าเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1.7)  พ่ีเลี้ยงในสภาพจริงควรมีการสอนงานสั้นๆ เป็นระยะเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะงานที่ท า 
เห็นความส าคัญและความเกี่ยวข้องหรือผลกระทบกับงานอ่ืนในภาพรวม และเห็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้
ทางวิชาการกับงานที่ท า 

 

2)  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
2.1)  ต้องเน้นคุณธรรมจริยธรรมในบทบาทและความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนที่อยู่ในอาชีพนั้น ๆ  
2.2)  คณาจารย์มีการวางแผนร่วมกับพ่ีเลี้ยงในสภาพจริงเพ่ือก าหนดลักษณะงานที่มีคุณภาพ

และประเด็นปัญหาที่ท้าทายให้ผู้เรียนท า 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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1.6)  เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 
1.7)  เตรียมความพร้อมผู้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อการท างาน

ร่วมกับชาวอาเซียนที่อยู่ในสภาพจริงได้ 
1.8)  คณาจารย์ควรมอบหมายงานที่ช่วยเพิ่มทักษะจ าเป็น ในการท างานจริงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1.9)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ  พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ 

หรือการท างานบนอินเตอร์เน็ตก่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน แล้วสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาให้สอดรับ  
กับลักษณะงานที่ผู้เรียนมีความสนใจ 

1.10)  ควรเชิญผู้แทนสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้ นแบบ พ้ืนที่ เชิงภูมิประเทศ                 
หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ตก่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน แล้วสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหา ให้สอดรับ
กับลักษณะงานที่ผู้เรียนมีความสนใจ 

1.11)  ฝึกผู้เรียนให้รู้จักการสะท้อนคิดเชิงวิจารณ์ตนเอง (critical reflection) เมื่อได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตน 

1.12)  สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมในการท างานของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในสภาพจริง 
 

2) ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนแบบรายบุคคลและภาพรวม 
2.1)  ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในส่วนที่หลักสูตรคาดหวัง  ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง 

และผู้เรียนคาดหวัง  
2.2)  การเลือกการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานประเภทใดขึ้นอยู่กับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เนื่องจากแต่ละประเภทมีจุดเน้นแตกต่างกัน 
2.3)  ควรมีผลลัพธ์ การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สอดคล้องตามหน้าที่ ต าแหน่งงาน 

และภาระงานที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลรับผิดชอบ 
 

แนวทางปฏิบัติของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง  
1)  แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เช่น สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิ

ประเทศหรือการท างานบนอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างานเพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
1.1)  มีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ  พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ 

หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

1.2)  เปิดโอกาสให้แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงจัดท ามาตรฐานวิชาชีพตามความต้องการของตน แล้ว
สถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานตามบริบทของสถานศึกษา 

1.3)  บุคลากรในสภาพจริงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน และสามารถมอบหมายงานที่ท้าท้าย เหมาะสมกับระดับการศึกษา และระดับความสามารถของผู้เรียน 

1.4)  แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงต้องมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการท างานของผู้เรียน  
1.5)  ในกรณีผู้เรียนท างานในสถานประกอบการจัดค่าตอบแทนและ/หรือสวัสดิการให้แก่ผู้เรียน

ตามที่กฎหมายแรงงานก าหนดและมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในระหว่างการท างาน 
1.6)  มีการจัดท าแผนก ากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดระยะเวลา                

การท างานที่แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 
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2)  บุคลากรในสถานประกอบการการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ หรือ 
การท างานบนอินเทอร์เน็ตในสภาพจริงที่ เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจ                
ในการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการท างานและสามารถก ากับติดตาม
และดูแลผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 

2.1)  มีการก าหนดคุณสมบัติของพ่ีเลี้ยง และให้ความรู้แก่พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่ก าหนด 
เช่น การฝึกอบรมการศึกษาด้วยตนเอง การด าเนินการข้ึนอยู่กับบริบทของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงแต่ละแห่ง 

2.2)  พ่ีเลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจหลักการ รูปแบบ กระบวนการของการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบโครงงานในสภาพจริง 

2.3)  พ่ีเลี้ยงร่วมกับคณาจารย์และผู้เรียนก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ 
ผู้เรียนจากประสบการณ์ท างาน ร่วมกันวัดผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามที่ก าหนด 

2.4)  ต้องก าหนดให้การเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากร และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาค่าตอบแทนจากบุคลากรทั่วไปของแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง 

 

1.3.2  ระหว่างการจัดการเรียนรู้  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
1)  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.1)  สถานศึกษาต้องเป็นหุ้นส่วน (Partner) อย่างจริงจังกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง             

ที่มีลักษณะการด าเนินงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน 
1.2)  ลักษณะงานที่ให้ผู้ เรียนท าต้องเป็นงานที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพ สามารถ

พัฒนาการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียน และเกิดประโยชน์ต่อแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง ที่ผู้เรียนท างาน  
1.3)  งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนท าในสภาพจริงต้องมีความหลากหลายและลึกซึ้งพอเหมาะ             

กับสาขาวิชาชีพ และเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
1.4)  งานที่ผู้เรียนท าต้องให้เกิดการบูรณาการความรู้หลายวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดทักษะตามที่

สถานประกอบการชุมชน บุคคลต้นแบบ พ้ืนที่เชิงภูมิประเทศ หรือการท างานบนอินเทอร์เน็ตตามต้องการ 
1.5)  มีการให้ความรู้แก่ผู้เรียนในระหว่างการท างานเพ่ือให้สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 

และสร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                 
(e-learning)  

1.6)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาหรือเรียนในสภาพจริงได้               
ในกรณีความรู้ของผู้เรียนยังไม่เพียงพอต่อการท างานให้ส าเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1.7)  พ่ีเลี้ยงในสภาพจริงควรมีการสอนงานสั้นๆ เป็นระยะเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะงานที่ท า 
เห็นความส าคัญและความเกี่ยวข้องหรือผลกระทบกับงานอ่ืนในภาพรวม และเห็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้
ทางวิชาการกับงานที่ท า 

 

2)  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
2.1)  ต้องเน้นคุณธรรมจริยธรรมในบทบาทและความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนที่อยู่ในอาชีพนั้น ๆ  
2.2)  คณาจารย์มีการวางแผนร่วมกับพ่ีเลี้ยงในสภาพจริงเพ่ือก าหนดลักษณะงานที่มีคุณภาพ

และประเด็นปัญหาที่ท้าทายให้ผู้เรียนท า 
 
 

COOP RMUTT
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2.3)  เน้นให้ผู้เรียนน าประสบการณ์จากการท างานในสภาพจริงมาสนับสนุนความรู้ที่เรียน            
จากสถานศึกษาและน าความรู้จากสถานศึกษาไปพิสูจน์ด้วยการลงมือท า 

2.4)  ผู้เรียนต้องมีสิทธิ์เสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่น าไปสู่ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากเป็น อยากได้ หรืออยาก
ประสบความส าเร็จ (passion-driven) ด้วยการใช้ความคิด (idea-based) ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(personalized) และ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพิสูจน์ความสามารถดังกล่าวว่าเป็นจริงหรือไม่ ด้วยการประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์จริงด้วยรูปแบบต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

2.5)  ผู้ เรียนต้องมีระยะเวลาการท างานที่ เพียงพอในการน าความรู้จากสถานศึกษา                     
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและเรียนรู้ประสบการณ์ในสภาพจริงจนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 

2.6)  ผู้เรียนต้องลงมือท างานด้วยตนเองในสภาพจริง ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ              
เพ่ือขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบไปสู่ความส าเร็จด้วยความกระตือรือร้น (active learning)  

2.7)  เน้นให้ผู้เรียนท างานหรือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบโครงงานที่เน้นสมรรถนะ 
ทักษะ การพัฒนาตนเอง และเน้นผลงานหรือชิ้นงานที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

2.8)  คณาจารย์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนประเด็นปัญหาในสภาพจริงที่มีความหลากหลายและ
ซับซ้อนให้เป็นวิธีท าท่ีผู้เรียนได้ประโยชน์ 

2.9)  ผู้เรียนต้องตระหนักในคุณค่าตนเองและสังคมเพ่ือสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  
โดยท าให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปหรือไม่สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นซ้ า หรือไม่เป็นแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

2.10) ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการเขียนรายงานตามองค์ประกอบทางวิชาการ  เช่น 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการท างาน แผนการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานอย่างชันเจน  

2.11)  ต้องจัดให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดเชิงวิจารณ์ (critical reflection) ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในขณะท างานจากแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง  

 

1.3.3  หลังการเรียนรู้  แนวทางการการประมวลผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี:้ ผู้เรียนต้องแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลลพัธ์การเรยีนรู้จากการบูรณาการกับการท างาน 
1.  ผู้เรียนต้องวิเคราะห์และสะท้อนความเห็นถึงประสบการณ์ที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในสภาพ

จริงกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงด้วยวิธีคิดเชิงระบบ (systematic thinking)  
2.  ผู้เรียนต้องบอกได้ว่าสิ่งใดที่ท าเป็น ท าได้ หรือท าส าเร็จ หลังจากท างานในสภาพจริง  
3.  จัดเวทีให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานและความส าเร็จที่ได้รับจากการท างานในสภาพจริง           

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้มีการต่อยอดหรือปรับวิสัยทัศน์แก่ผู้เรียนและบุคคลผู้เกี่ยงข้องในอนาคต  
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
          1. แนวทางการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้

ต้วบ่งชี้: มีแนวทางการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา 
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง ที่อยู่นอกเหนือการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษา เช่น

สามารถท าในสิ่งที่รู้ได้ สามารถประยุกต์สิ่งที่รู้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถรู้อะไรเพ่ิมเติมหรือมากกว่า
จากสิ่งที่เรียนในบทเรียน สามารถบอกความคิดใหม่ๆ กับคนอื่นได้ และสามารถน าความรู้ไปช่วยคนอ่ืนได้ 
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3. ผู้เรียนต้องแสดงศักยภาพให้ได้ตามสมรรถนะที่ก าหนด โดยผู้เรียนต้องรับทราบสมรรถนะ
เหล่านั้นก่อนเริ่มศึกษาและต้องมีเครื่องมือประเมินที่สามารถแยกระดับสมรรถนะ ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ  

4. วัดประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยเหตุผลพ้ืนฐาน คือแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ผู้เรียน             
เข้าท างานจะจ้างผู้เรียนกลับเข้าไปท างานอีกหรือไม่ และเงินเดือนระดับใด 

5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
6. การวัดและประเมินผลผู้เรียนต้องมาจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งตัวผู้เรียน คณาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพ่ีเลี้ยงในสภาพจริง 
7. สัดส่วนคะแนนในการประเมินผู้เรียนควรยืดหยุ่นตามระยะเวลาที่ท างานในสภาพจริง            

เช่น ระยะเวลาท างานในสภาพจริงช่วงเวลาสั้นๆ ให้น้ าหนักการประเมินที่คณาจารย์มากกว่าพ่ีเลี้ยง                
ส่วนระยะเวลาท างานในสภาพจริงยาวนานต่อเนื่องให้น้ าหนักการประเมินของพ่ีเลี้ยงในสภาพจริงมากขึ้น               
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท างานและธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชาชีพ หรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ที่เก่ียวข้องในสภาพจริง 

8. มีแผนการติดตามและประเมินผลการท างานของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ           
เพ่ือลดภาระผู้ที่เก่ียวข้องในสภาพจริง 

9. มีการรายงานผลการท างานของผู้เรียนในสภาพจริงทุกระยะอย่างต่อเนื่องและร่วมกัน
ปรับปรุงการท างานของผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 

10.  มีการจัดการความรู้ที่ เป็นผลจากการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                
เพ่ือเป็นความรู้แก่ผู้เรียนคนอ่ืนและผู้เกี่ยวข้อง 

11. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านการบูรณาการการเรียน          
กับการท างาน เช่น การประเมินสมรรถนะ การประเมินด้วยการสะท้อนความคิดเป็นต้น 

 

2. แนวทางการวัดและประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ต้วบ่งชี้: มีแนวทางการวัดประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

1. หลักสูตรทางวิชาการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของผู้เรียน หรือประสิทธิภาพของชุดวิชา
ในช่วงท้ายของหลักสูตร โดยวัดความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง              
ได้อย่างสร้างสรรค์หรือไม่ เช่น การมอบหมายงาน หรือโครงงานที่ต้องใช้บูรณาการความรู้ตลอดหลักสูตร 
แล้วประเมินความส าเร็จของงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และตามผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

2. หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการมีการประเมินความคิดรวบยอดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
ของผู้เรียนหรือประสิทธิภาพของชุดวิชาในช่วงท้ายของหลักสูตร โดยวัดสมรรถนะและทักษะตามที่หลักสูตร
ก าหนดและสอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือเชิงเทคนิคในศาสตร์ของสาขาวิชานั้น ๆ            
เช่น การมอบหมายงานหรือโครงการที่ต้องใช้การบูรณาการความรู้และทักษะตลอดหลักสูตรแล้วประเมิน
ความส าเร็จของงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และตามลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.2  

3. มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร              
เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ที่ต้องใช้ในการท างานจริง 

4. มีการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตถึงความพร้อมในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามลักษณะสาขาวิชาชีพและผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.2  

5. มีการประเมินระยะเวลาการได้งานท าของผู้เรียน ที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตร 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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2.3)  เน้นให้ผู้เรียนน าประสบการณ์จากการท างานในสภาพจริงมาสนับสนุนความรู้ที่เรียน            
จากสถานศึกษาและน าความรู้จากสถานศึกษาไปพิสูจน์ด้วยการลงมือท า 

2.4)  ผู้เรียนต้องมีสิทธิ์เสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่น าไปสู่ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากเป็น อยากได้ หรืออยาก
ประสบความส าเร็จ (passion-driven) ด้วยการใช้ความคิด (idea-based) ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(personalized) และ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพิสูจน์ความสามารถดังกล่าวว่าเป็นจริงหรือไม่ ด้วยการประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์จริงด้วยรูปแบบต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

2.5)  ผู้ เรียนต้องมีระยะเวลาการท างานที่ เพียงพอในการน าความรู้จากสถานศึกษา                     
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและเรียนรู้ประสบการณ์ในสภาพจริงจนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 

2.6)  ผู้เรียนต้องลงมือท างานด้วยตนเองในสภาพจริง ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ              
เพ่ือขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบไปสู่ความส าเร็จด้วยความกระตือรือร้น (active learning)  

2.7)  เน้นให้ผู้เรียนท างานหรือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบโครงงานที่เน้นสมรรถนะ 
ทักษะ การพัฒนาตนเอง และเน้นผลงานหรือชิ้นงานที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

2.8)  คณาจารย์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนประเด็นปัญหาในสภาพจริงที่มีความหลากหลายและ
ซับซ้อนให้เป็นวิธีท าท่ีผู้เรียนได้ประโยชน์ 

2.9)  ผู้เรียนต้องตระหนักในคุณค่าตนเองและสังคมเพ่ือสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา  
โดยท าให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปหรือไม่สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นซ้ า หรือไม่เป็นแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

2.10) ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการเขียนรายงานตามองค์ประกอบทางวิชาการ  เช่น 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการท างาน แผนการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานอย่างชันเจน  

2.11)  ต้องจัดให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดเชิงวิจารณ์ (critical reflection) ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในขณะท างานจากแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง  

 

1.3.3  หลังการเรียนรู้  แนวทางการการประมวลผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี:้ ผู้เรียนต้องแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลลพัธ์การเรยีนรู้จากการบูรณาการกับการท างาน 
1.  ผู้เรียนต้องวิเคราะห์และสะท้อนความเห็นถึงประสบการณ์ที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในสภาพ

จริงกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงด้วยวิธีคิดเชิงระบบ (systematic thinking)  
2.  ผู้เรียนต้องบอกได้ว่าสิ่งใดที่ท าเป็น ท าได้ หรือท าส าเร็จ หลังจากท างานในสภาพจริง  
3.  จัดเวทีให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานและความส าเร็จที่ได้รับจากการท างานในสภาพจริง           

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้มีการต่อยอดหรือปรับวิสัยทัศน์แก่ผู้เรียนและบุคคลผู้เกี่ยงข้องในอนาคต  
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
          1. แนวทางการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้

ต้วบ่งชี้: มีแนวทางการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา 
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง ที่อยู่นอกเหนือการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษา เช่น

สามารถท าในสิ่งที่รู้ได้ สามารถประยุกต์สิ่งที่รู้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถรู้อะไรเพ่ิมเติมหรือมากกว่า
จากสิ่งที่เรียนในบทเรียน สามารถบอกความคิดใหม่ๆ กับคนอื่นได้ และสามารถน าความรู้ไปช่วยคนอ่ืนได้ 
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3. ผู้เรียนต้องแสดงศักยภาพให้ได้ตามสมรรถนะที่ก าหนด โดยผู้เรียนต้องรับทราบสมรรถนะ
เหล่านั้นก่อนเริ่มศึกษาและต้องมีเครื่องมือประเมินที่สามารถแยกระดับสมรรถนะ ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ  

4. วัดประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยเหตุผลพ้ืนฐาน คือแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ผู้เรียน             
เข้าท างานจะจ้างผู้เรียนกลับเข้าไปท างานอีกหรือไม่ และเงินเดือนระดับใด 

5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
6. การวัดและประเมินผลผู้เรียนต้องมาจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งตัวผู้เรียน คณาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพ่ีเลี้ยงในสภาพจริง 
7. สัดส่วนคะแนนในการประเมินผู้เรียนควรยืดหยุ่นตามระยะเวลาที่ท างานในสภาพจริง            

เช่น ระยะเวลาท างานในสภาพจริงช่วงเวลาสั้นๆ ให้น้ าหนักการประเมินที่คณาจารย์มากกว่าพ่ีเลี้ยง                
ส่วนระยะเวลาท างานในสภาพจริงยาวนานต่อเนื่องให้น้ าหนักการประเมินของพ่ีเลี้ยงในสภาพจริงมากขึ้น               
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท างานและธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชาชีพ หรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ที่เก่ียวข้องในสภาพจริง 

8. มีแผนการติดตามและประเมินผลการท างานของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ           
เพ่ือลดภาระผู้ที่เก่ียวข้องในสภาพจริง 

9. มีการรายงานผลการท างานของผู้เรียนในสภาพจริงทุกระยะอย่างต่อเนื่องและร่วมกัน
ปรับปรุงการท างานของผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 

10.  มีการจัดการความรู้ที่ เป็นผลจากการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                
เพ่ือเป็นความรู้แก่ผู้เรียนคนอ่ืนและผู้เกี่ยวข้อง 

11. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านการบูรณาการการเรียน          
กับการท างาน เช่น การประเมินสมรรถนะ การประเมินด้วยการสะท้อนความคิดเป็นต้น 

 

2. แนวทางการวัดและประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ต้วบ่งชี้: มีแนวทางการวัดประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

1. หลักสูตรทางวิชาการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของผู้เรียน หรือประสิทธิภาพของชุดวิชา
ในช่วงท้ายของหลักสูตร โดยวัดความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง              
ได้อย่างสร้างสรรค์หรือไม่ เช่น การมอบหมายงาน หรือโครงงานที่ต้องใช้บูรณาการความรู้ตลอดหลักสูตร 
แล้วประเมินความส าเร็จของงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และตามผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

2. หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการมีการประเมินความคิดรวบยอดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
ของผู้เรียนหรือประสิทธิภาพของชุดวิชาในช่วงท้ายของหลักสูตร โดยวัดสมรรถนะและทักษะตามที่หลักสูตร
ก าหนดและสอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือเชิงเทคนิคในศาสตร์ของสาขาวิชานั้น ๆ            
เช่น การมอบหมายงานหรือโครงการที่ต้องใช้การบูรณาการความรู้และทักษะตลอดหลักสูตรแล้วประเมิน
ความส าเร็จของงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และตามลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.2  

3. มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร              
เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ที่ต้องใช้ในการท างานจริง 

4. มีการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตถึงความพร้อมในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามลักษณะสาขาวิชาชีพและผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.2  

5. มีการประเมินระยะเวลาการได้งานท าของผู้เรียน ที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตร 

COOP RMUTT
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การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
          1. แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ต้วบ่งชี้: มีการก ากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและบุคคลผู้ เกี่ยวข้อง               
ในสภาพจริงอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ควรจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

2. มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้              
อย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการด า เนินงาน                 
อย่างต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาต้องน าเสนอผลลัพธ์จากการด าเนินงานในเชิงข้อเท็จจริงหรือธรรมชาติของแต่ละแห่ง
อย่างแท้จริง โดยปราศจากการปรุงแต่งเพ่ือการตรวจประเมิน 

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
           

          2. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ต้วบ่งชี้:  มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของ ผู้เรียน สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน

สภาพจริง 
แนวปฏิบัติส ำหรับผู้เรียน:  

1.  เติมเต็มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การมอบหมายงานและการจัดกิจกรรมหรือเสนอแนะแหล่งความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้ 

2.  จัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน              
เพ่ือการเข้าสู่ งานและอาชีพในอนาคตของผู้ เรียน เช่น การทบทวนประวัติย่อเพ่ือใช้สมัครงานจริง                    
การสะท้อนคิด การจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

3. ทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ความคาดหวังของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

4.  รวบรวมผลงานของผู้เรียนที่เป็นผลจากการท างานที่โดดเด่น โดยส่งเข้าประกวดในกิจกรรม
ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยระดับชาติ หรือการประกวดอ่ืนๆ            
ที่เก่ียวข้อง 
แนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำ:  

1.  ประมวลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม แล้วมาปรังปรุงวิธีการเรียน
การสอน เนื้อหา และรายละเอียดของหลักสูตร 

2.  น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ            
กับการท างานในปีถัดไป   

3.  ปรับปรุงและก าหนดเป้าหมายของแผนงานปีถัดไปให้สูงขึ้น 
4.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพ่ีเลี้ยงในสภาพ

จริงที่ร่วมจัดการเรียนการสอน 
5. จัดการความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
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แนวปฏิบัติส ำหรับแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง 
1.  จัดประชุมทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน             

เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน 
2.  น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ             

กับการท างานขององค์กรในปีถัดไป   
3.  ก าหนดเป้าหมายของแผนงานปีถัดไปให้สูงขึ้น 
5. จัดการความรู้ที่ เกิดขึ้นจากผลงานของผู้ เรียนระหว่างท างาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์                

ในการด าเนินงานขององค์กร 
  

1.4 การออกแบบหลักสตูร และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
การออกแบบหลักสูตร ต้องเริ่มต้นจากการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน แล้วจึงก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้และก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้ ให้
เหมาะสมกับผลลัพธ์ การเรียนรู้และแนวทางการประเมินผล การออกแบบหลักสูตร มีดังนี ้

 

1.4.1 ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการท างานควรมีระยะเวลา

ท างานในสภาพจริงอย่างเพียงพอที่ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถจัดได้
ตั้งแต่เวลาตลอดหลักสูตรโดยการเรียนสลับกับการท างานหรือการผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน               
เพ่ือให้มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาเรียน ตลอดหลักสูตร หรือ 1 ปีการศึกษา             
ขึ้นไป ทั้งนี้จะจัดได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างรายวิชาที่ก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพหรือก าหนด              
โดยองค์กรวิชาชีพควบคุมต่างๆ หรือข้อก าหนดของมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)                          
ในแต่ละประเภทสามารถจัดเวลายืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

การก าหนดระยะเวลาท างานในสภาพจริง และจ านวนหน่วยกิจของการบูรณาการกับการท างานแต่ละประเภท 
ประเภทของกำรบูรณำกำร ระยะเวลำท ำงำนในสภำพจริง จ ำนวนหน่วยกิต (ทวิภำค) 

1) การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 
2) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือ การติดตาม

พฤติกรรมการท างาน 

1 วัน ถึง 2 สัปดาห์ เป็ น กิ จ ก ร ร ม ใน ร า ย วิ ช า ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3) การปฏิบัติงานภาคสนาม ครั้งละ 2 สัปดาห์  ถึง 2 เดือน 
หรือ 1 ภาคการศึกษา 

เป็นกิจกรรมในรายวิชาภาคปฏิบัติ
หรือรายวิชาการฝึกงานหรือการฝึก
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4) สหกิจศึกษา 
5) การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง 
6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
7) การฝึกปฏบิัติจริงภายหลงัส าเร็จการเรียนทฤษฎี 

1  ภาคการศึกษาขึ้นไป เป็นรายวิชาการปฏิบัติ งาน การ
ฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 

8) การเรียนสลับกับการท างาน ตลอดหลักสูตรหรืออย่างน้อย 1 
ปีการศึกษา 

เป็ น ห ลั ก สู ต รท างวิ ช า ชีพ ห รื อ
ปฏิบัติการที่มีรายวิชาภาคปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
          1. แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ต้วบ่งชี้: มีการก ากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและบุคคลผู้ เกี่ยวข้อง               
ในสภาพจริงอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ควรจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

2. มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้              
อย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการด า เนินงาน                 
อย่างต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาต้องน าเสนอผลลัพธ์จากการด าเนินงานในเชิงข้อเท็จจริงหรือธรรมชาติของแต่ละแห่ง
อย่างแท้จริง โดยปราศจากการปรุงแต่งเพ่ือการตรวจประเมิน 

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
           

          2. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ต้วบ่งชี้:  มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของ ผู้เรียน สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน

สภาพจริง 
แนวปฏิบัติส ำหรับผู้เรียน:  

1.  เติมเต็มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การมอบหมายงานและการจัดกิจกรรมหรือเสนอแนะแหล่งความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้ 

2.  จัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน              
เพ่ือการเข้าสู่ งานและอาชีพในอนาคตของผู้ เรียน เช่น การทบทวนประวัติย่อเพ่ือใช้สมัครงานจริง                    
การสะท้อนคิด การจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

3. ทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ความคาดหวังของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

4.  รวบรวมผลงานของผู้เรียนที่เป็นผลจากการท างานที่โดดเด่น โดยส่งเข้าประกวดในกิจกรรม
ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยระดับชาติ หรือการประกวดอ่ืนๆ            
ที่เก่ียวข้อง 
แนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำ:  

1.  ประมวลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม แล้วมาปรังปรุงวิธีการเรียน
การสอน เนื้อหา และรายละเอียดของหลักสูตร 

2.  น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ            
กับการท างานในปีถัดไป   

3.  ปรับปรุงและก าหนดเป้าหมายของแผนงานปีถัดไปให้สูงขึ้น 
4.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในสถานศึกษาและพ่ีเลี้ยงในสภาพ

จริงที่ร่วมจัดการเรียนการสอน 
5. จัดการความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
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แนวปฏิบัติส ำหรับแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง 
1.  จัดประชุมทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน             

เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน 
2.  น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ             

กับการท างานขององค์กรในปีถัดไป   
3.  ก าหนดเป้าหมายของแผนงานปีถัดไปให้สูงขึ้น 
5. จัดการความรู้ที่ เกิดขึ้นจากผลงานของผู้ เรียนระหว่างท างาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์                

ในการด าเนินงานขององค์กร 
  

1.4 การออกแบบหลักสตูร และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
การออกแบบหลักสูตร ต้องเริ่มต้นจากการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน แล้วจึงก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้และก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้ ให้
เหมาะสมกับผลลัพธ์ การเรียนรู้และแนวทางการประเมินผล การออกแบบหลักสูตร มีดังนี ้

 

1.4.1 ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิดการบูรณาการการเรียนกับการท างานควรมีระยะเวลา

ท างานในสภาพจริงอย่างเพียงพอที่ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถจัดได้
ตั้งแต่เวลาตลอดหลักสูตรโดยการเรียนสลับกับการท างานหรือการผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน               
เพ่ือให้มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาเรียน ตลอดหลักสูตร หรือ 1 ปีการศึกษา             
ขึ้นไป ทั้งนี้จะจัดได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างรายวิชาที่ก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพหรือก าหนด              
โดยองค์กรวิชาชีพควบคุมต่างๆ หรือข้อก าหนดของมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)                          
ในแต่ละประเภทสามารถจัดเวลายืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

การก าหนดระยะเวลาท างานในสภาพจริง และจ านวนหน่วยกิจของการบูรณาการกับการท างานแต่ละประเภท 
ประเภทของกำรบูรณำกำร ระยะเวลำท ำงำนในสภำพจริง จ ำนวนหน่วยกิต (ทวิภำค) 

1) การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 
2) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือ การติดตาม

พฤติกรรมการท างาน 

1 วัน ถึง 2 สัปดาห์ เป็ น กิ จ ก ร ร ม ใน ร า ย วิ ช า ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3) การปฏิบัติงานภาคสนาม ครั้งละ 2 สัปดาห์  ถึง 2 เดือน 
หรือ 1 ภาคการศึกษา 

เป็นกิจกรรมในรายวิชาภาคปฏิบัติ
หรือรายวิชาการฝึกงานหรือการฝึก
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4) สหกิจศึกษา 
5) การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง 
6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน 
7) การฝึกปฏบิัติจริงภายหลงัส าเร็จการเรียนทฤษฎี 

1  ภาคการศึกษาขึ้นไป เป็นรายวิชาการปฏิบัติ งาน การ
ฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 

8) การเรียนสลับกับการท างาน ตลอดหลักสูตรหรืออย่างน้อย 1 
ปีการศึกษา 

เป็ น ห ลั ก สู ต รท างวิ ช า ชีพ ห รื อ
ปฏิบัติการที่มีรายวิชาภาคปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

COOP RMUTT
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การก าหนดระยะเวลาท างานในสภาพจริง และจ านวนหน่วยกิจของการบูรณาการกับการท างานแต่ละประเภท 
(ต่อ) 

 
ประเภทของกำรบูรณำกำร ระยะเวลำท ำงำนในสภำพจริง จ ำนวนหน่วยกิต (ทวิภำค) 

8.1) แซนด์วิชแบบบาง(thin sandwich) สลับการเรียนกับการท างานในแต่
ละสัปดาห์  เช่น ใน 1 สัปดาห์
เรียนในสถานศึกษาภาคทฤษฎี 2-
4 วัน สลับกับการท างาน 2-4 วัน
ควบคู่กับการเรียนวิชาภาคปฏิบัติ 
หรือสลับการเรียนกับการท างาน
ระ ห ว่ า งสั ป ด าห์  เ ช่ น  เรี ย น
ภาคทฤษฎี 1-2 สัปดาห์ สลับกับ
การท างานควบคู่กับการเรียนวิชา
ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้อง
แบ่ ง เวล า ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ศึ กษ า
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 

 

8.2) แซนด์วิชแบบหนา (thick sandwich) สลับภาคการเรียนวิชาภาคทฤษฎี
กับภาคการท างานควบคู่กับการ
เรียนวิชาภาคปฏิบั ติ ในระบบ          
ไตรภาค หรือจตุรภาค ทั้งนี้ต้อง
แบ่ ง เวล า ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ศึ กษ า
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 

 

9) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ขึน้อยู่กับข้อตกลงร่วมกัน เป็ น ห ลั ก สู ต รท างวิ ช า ชีพ ห รื อ
ปฏิบัติการที่มีรายวิชาภาคปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
1.4.2 การจัดภาคการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานสามารถจัดได้ทั้งระบบทวิภาค ไตรภาค 
หรือจตุรภาค หรือระบบอ่ืนๆ เช่น จัดเป็นหน่วยการเรียน (module) จัดแบบให้เรียนจบเนื้อหาเป็นรายวิชา 
(block course) หรือโปรแกรมการเรียนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes program) สิ่งที่ต้อง
พิจารณาในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้สอดคล้องกับประเภทการบูรณาการกับการท างาน ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง ลักษณะการประกอบการกิจการของแหล่งเรียนรู้ 
หรือลักษณะการท างานของผู้เรียนในสภาพจริง เป็นต้น 
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1.4.3 เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานในแต่ละหลักสูตร 
ทุกกลุ่มวิชาชีพสามารถน าการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานทุกประเภทไป

ประยุกต์ใช้ในหลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
1. ธรรมชาติการท างานของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ มีการใช้สถานที่ท างานในสภาพจริงแตกต่างกัน 

เช่น โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจการค้าและบริการ การเรียนรู้กับบุคคลต้นแบบที่ เป็นศิลปิน             
หรือผู้บริหารระดับสูง การเรียนรู้ในชุมชนที่มีประเด็นปัญหาหรือใช้เป็นกรณีศึกษา สภาพพ้ืนที่ป่า ภูเขา              
และแหล่งท างานทางธรรมชาติต่างๆ  

2. ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพที่ควบคุมด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ต้องจัดการเรียน          
การสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพก าหนด ส าหรับการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ            
ในรูปแบบหลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอ่ืนที่ ไม่ ใช่สถาบันอุดมศึกษา                     
ต้องมีการก าหนดสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนตามความต้องการของหน่วยงานร่วมผลิต และมีการ             
บูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเฉพาะเจาะจงและเพียงพอให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ การปฏิบัติงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การท าหลักสูตรร่วมผลิตดังกล่าวจะช่วยให้                
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นทั้ งเรื่องสถานที่เรียน คุณสมบัติ             
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

3. บริบทเชิงพ้ืนที่ของแต่ละสถานศึกษา สถานศึกษาอาจมีข้อจ ากัดในการเลือกประเภท              
ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรการกับการท างาน เนื่องจากระยะทางระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้
ในสภาพจริง เช่น สถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนสลับกับการท างานหรือแซนด์วิชแบบบางต้องอยู่ใกล้
แหล่งท างานในสภาพจริง 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง สถานประกอบการ ชุมชน 
บุคคลต้นแบบ หรือบุคคลในพ้ืนที่ เชิงภูมิประเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเชิง -              
บูรณาการกับการท างานเป็นอย่างดี สถานศึกษาจะจัดได้มากหรือน้อยในหลักสูตร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

การจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานยังสามารถจัดกลุ่ม                           
ได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1.  จัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ได้แก่  
 1.1  การเรียนสลับกับการท างาน (sandwich course) 
 1.2  สหกิจศึกษา (cooperative education) 
 1.3  หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (joint industry university course) 
2.  จัดเป็นรายวิชา ได้แก่ 
 2.1  สหกิจศึกษา  (cooperative education) 
 2.2  การปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) 
 2.3  การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or practicum) 
 2.4 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (new traineeship or apprenticeship) 
 2.5 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (post-course internship) 
3. จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา ได้แก่  
 3.1  การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (pre-course experience) 
 3.2  การปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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การก าหนดระยะเวลาท างานในสภาพจริง และจ านวนหน่วยกิจของการบูรณาการกับการท างานแต่ละประเภท 
(ต่อ) 

 
ประเภทของกำรบูรณำกำร ระยะเวลำท ำงำนในสภำพจริง จ ำนวนหน่วยกิต (ทวิภำค) 

8.1) แซนด์วิชแบบบาง(thin sandwich) สลับการเรียนกับการท างานในแต่
ละสัปดาห์  เช่น ใน 1 สัปดาห์
เรียนในสถานศึกษาภาคทฤษฎี 2-
4 วัน สลับกับการท างาน 2-4 วัน
ควบคู่กับการเรียนวิชาภาคปฏิบัติ 
หรือสลับการเรียนกับการท างาน
ระ ห ว่ า งสั ป ด าห์  เ ช่ น  เรี ย น
ภาคทฤษฎี 1-2 สัปดาห์ สลับกับ
การท างานควบคู่กับการเรียนวิชา
ภาคปฏิบัติ 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้อง
แบ่ ง เวล า ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ศึ กษ า
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 

 

8.2) แซนด์วิชแบบหนา (thick sandwich) สลับภาคการเรียนวิชาภาคทฤษฎี
กับภาคการท างานควบคู่กับการ
เรียนวิชาภาคปฏิบั ติ ในระบบ          
ไตรภาค หรือจตุรภาค ทั้งนี้ต้อง
แบ่ ง เวล า ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ศึ กษ า
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 

 

9) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ขึน้อยู่กับข้อตกลงร่วมกัน เป็ น ห ลั ก สู ต รท างวิ ช า ชีพ ห รื อ
ปฏิบัติการที่มีรายวิชาภาคปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
1.4.2 การจัดภาคการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานสามารถจัดได้ทั้งระบบทวิภาค ไตรภาค 
หรือจตุรภาค หรือระบบอ่ืนๆ เช่น จัดเป็นหน่วยการเรียน (module) จัดแบบให้เรียนจบเนื้อหาเป็นรายวิชา 
(block course) หรือโปรแกรมการเรียนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes program) สิ่งที่ต้อง
พิจารณาในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้สอดคล้องกับประเภทการบูรณาการกับการท างาน ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง ลักษณะการประกอบการกิจการของแหล่งเรียนรู้ 
หรือลักษณะการท างานของผู้เรียนในสภาพจริง เป็นต้น 
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1.4.3 เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานในแต่ละหลักสูตร 
ทุกกลุ่มวิชาชีพสามารถน าการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานทุกประเภทไป

ประยุกต์ใช้ในหลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
1. ธรรมชาติการท างานของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ มีการใช้สถานที่ท างานในสภาพจริงแตกต่างกัน 

เช่น โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจการค้าและบริการ การเรียนรู้กับบุคคลต้นแบบที่ เป็นศิลปิน             
หรือผู้บริหารระดับสูง การเรียนรู้ในชุมชนที่มีประเด็นปัญหาหรือใช้เป็นกรณีศึกษา สภาพพ้ืนที่ป่า ภูเขา              
และแหล่งท างานทางธรรมชาติต่างๆ  

2. ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพที่ควบคุมด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ต้องจัดการเรียน          
การสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพก าหนด ส าหรับการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ            
ในรูปแบบหลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอ่ืนที่ ไม่ ใช่สถาบันอุดมศึกษา                     
ต้องมีการก าหนดสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนตามความต้องการของหน่วยงานร่วมผลิต และมีการ             
บูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเฉพาะเจาะจงและเพียงพอให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ การปฏิบัติงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การท าหลักสูตรร่วมผลิตดังกล่าวจะช่วยให้                
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นทั้ งเรื่องสถานที่เรียน คุณสมบัติ             
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

3. บริบทเชิงพ้ืนที่ของแต่ละสถานศึกษา สถานศึกษาอาจมีข้อจ ากัดในการเลือกประเภท              
ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรการกับการท างาน เนื่องจากระยะทางระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้
ในสภาพจริง เช่น สถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนสลับกับการท างานหรือแซนด์วิชแบบบางต้องอยู่ใกล้
แหล่งท างานในสภาพจริง 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง สถานประกอบการ ชุมชน 
บุคคลต้นแบบ หรือบุคคลในพ้ืนที่ เชิงภูมิประเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเชิง -              
บูรณาการกับการท างานเป็นอย่างดี สถานศึกษาจะจัดได้มากหรือน้อยในหลักสูตร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

การจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานยังสามารถจัดกลุ่ม                           
ได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1.  จัดเป็นระบบการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ได้แก่  
 1.1  การเรียนสลับกับการท างาน (sandwich course) 
 1.2  สหกิจศึกษา (cooperative education) 
 1.3  หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (joint industry university course) 
2.  จัดเป็นรายวิชา ได้แก่ 
 2.1  สหกิจศึกษา  (cooperative education) 
 2.2  การปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) 
 2.3  การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or practicum) 
 2.4 พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (new traineeship or apprenticeship) 
 2.5 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (post-course internship) 
3. จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา ได้แก่  
 3.1  การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (pre-course experience) 
 3.2  การปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) 

บรูณาการกับการท�างาน

COOP RMUTT
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 3.3 การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive 
apprenticeship or job shadowing) 

หรืออาจจัดแบบผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการท างาน           
ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น จัดให้ผู้เรียนฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างานควบคู่หรือ                
อยู่ในช่วงท้ายของสหกิจศึกษา การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง หรือกับการเรียนสลับ                
กับการท างานจัดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานภาคสนามควบคู่กับการเรียนสลับกับการท างานหรือกับพนักงาน              
ฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน จัดผู้เรียนบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่งสอดแทรกในหลักสูตร 
ร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมเป็นต้น 

 
จัดเป็นระบบการเรียน 
การสอนท้ังหลักสูตร 

จัดเป็นรายวิชา 
จัดเป็นกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีสอดแทรกอยู่ในรายวิชา 

1. การเรียนสลับกับการท างาน 
(sandwich course) 

2. สหกิจศึกษา (cooperative 
education) 

3. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม (joint industry 
university course) 

 

1. สหกิจศึกษา (cooperative 
education) 

2. การปฏิบัติงานภาคสนาม 
(fieldwork) 

3. การบรรจุให้ท างานหรือการฝึก
เฉพาะต าแหน่ง (Placement 
or practicum) 

4. พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงาน
ฝึกงาน (new traineeship or 
apprenticeship) 

5. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลัง
ส าเร็จการเรียนทฤษฎี (post-
course internship) 

1. การก าหนดประสบการณ์ก่อน
การศึกษา (pre-course 
experience) 

2.  การปฏิบัติงานภาคสนาม 
(fieldwork) 

3. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตามพฤติกรรมการ
ท างาน (Cognitive 
apprenticeship or job 
shadowing) 

 

 
ที่มาจาก : คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน จัดท าโดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560  
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บทที่ 2 
สหกิจศึกษา 

2.1 สหกิจศึกษา คืออะไร 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่าง 

การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ                   
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงาน                 
ในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย     
กับสภาพการท างานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านสังคม                
ก่อนส าเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนในสถานศึกษากับการท างานในสถานประกอบการ 

 

2.1.1  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในรูปแบบของสหกิจศึกษาเป็นการมุ่ งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ           

โดยจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีโอกาส
ได้สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับการท างานในสถานประกอบการท าให้นักศึกษาได้มาซึ่งการเรียนรู้และการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสถานประกอบ ส่งผลให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการท าให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานประกอบการก็ได้นักศึกษา
เข้าไปร่วมปฏิบัติงานเพ่ือแบ่งเบาภาระงานของพนักงานประจ า นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรี ยบเสมือนผู้ที่
สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 

 

2.1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และทางสังคมอย่างมีระบบตรงตาม            

ความต้องการของสถานประกอบการ 
2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพโดยการเสริมทักษะและประสบการณ์

ในการท างานให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
3. เพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการ พัฒนาตนเองของนักศึกษา                   

ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การวิจัยและนวัตกรรม 
5. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทั นสมัย ได้มาตรฐานและตรงกับ               

ความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 
6. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษา         

สหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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 3.3 การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive 
apprenticeship or job shadowing) 

หรืออาจจัดแบบผสมผสานแต่ละประเภทเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการท างาน           
ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น จัดให้ผู้เรียนฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างานควบคู่หรือ                
อยู่ในช่วงท้ายของสหกิจศึกษา การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง หรือกับการเรียนสลับ                
กับการท างานจัดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานภาคสนามควบคู่กับการเรียนสลับกับการท างานหรือกับพนักงาน              
ฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน จัดผู้เรียนบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่งสอดแทรกในหลักสูตร 
ร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมเป็นต้น 

 
จัดเป็นระบบการเรียน 
การสอนท้ังหลักสูตร 

จัดเป็นรายวิชา 
จัดเป็นกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีสอดแทรกอยู่ในรายวิชา 

1. การเรียนสลับกับการท างาน 
(sandwich course) 

2. สหกิจศึกษา (cooperative 
education) 

3. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม (joint industry 
university course) 

 

1. สหกิจศึกษา (cooperative 
education) 

2. การปฏิบัติงานภาคสนาม 
(fieldwork) 

3. การบรรจุให้ท างานหรือการฝึก
เฉพาะต าแหน่ง (Placement 
or practicum) 

4. พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงาน
ฝึกงาน (new traineeship or 
apprenticeship) 

5. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลัง
ส าเร็จการเรียนทฤษฎี (post-
course internship) 

1. การก าหนดประสบการณ์ก่อน
การศึกษา (pre-course 
experience) 

2.  การปฏิบัติงานภาคสนาม 
(fieldwork) 

3. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตามพฤติกรรมการ
ท างาน (Cognitive 
apprenticeship or job 
shadowing) 

 

 
ที่มาจาก : คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน จัดท าโดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560  
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บทที่ 2 
สหกิจศึกษา 

2.1 สหกิจศึกษา คืออะไร 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่าง 

การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ                   
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงาน                 
ในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย     
กับสภาพการท างานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านสังคม                
ก่อนส าเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนในสถานศึกษากับการท างานในสถานประกอบการ 

 

2.1.1  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในรูปแบบของสหกิจศึกษาเป็นการมุ่ งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ           

โดยจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีโอกาส
ได้สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับการท างานในสถานประกอบการท าให้นักศึกษาได้มาซึ่งการเรียนรู้และการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสถานประกอบ ส่งผลให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการท าให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานประกอบการก็ได้นักศึกษา
เข้าไปร่วมปฏิบัติงานเพ่ือแบ่งเบาภาระงานของพนักงานประจ า นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรี ยบเสมือนผู้ที่
สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 

 

2.1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และทางสังคมอย่างมีระบบตรงตาม            

ความต้องการของสถานประกอบการ 
2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพโดยการเสริมทักษะและประสบการณ์

ในการท างานให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
3. เพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการ พัฒนาตนเองของนักศึกษา                   

ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การวิจัยและนวัตกรรม 
5. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทั นสมัย ได้มาตรฐานและตรงกับ               

ความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 
6. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษา         

สหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

COOP RMUTT



คู่มือสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์วิชาชพี  
 16  

2.1.3  ความส าคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา 
ปัจจุบันนี้สหกิจศึกษาทวีความส าคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ประเทศใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางจัดการศึกษาในเกือบทุกสาขาวิชาโดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริม
คุณภาพบัณฑิตให้ได้รับประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรง
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของสถานประกอบการถือเป็นส่วนส าคัญของ
การเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา  

ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย          
ของสถาบันอดุมศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) นักศึกษา 
  - ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
  - มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
  - เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น 
  - เกิดทักษะการสื่อสารและการรายงานข้อมูล 
  - มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
  - เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง 
  - ได้รับค่าตอบแทนขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  - เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการท างานสูง 
 2) สถาบันการศึกษา 
  - เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 
  - ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  - ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
 3) สถานประกอบ 
  - มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 
  - พนักงานประจ ามีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มากขึ้น 
  - ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  - มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 
  - เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  - เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร 
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2.1.4  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย มีดังนี้ 
คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา และสาขาวิชา เทคโนโลยีสนเทศการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาการผลิตพืช 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวิชาการ             
สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ
การจัดการสินค้า 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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2.1.3  ความส าคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา 
ปัจจุบันนี้สหกิจศึกษาทวีความส าคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ประเทศใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางจัดการศึกษาในเกือบทุกสาขาวิชาโดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริม
คุณภาพบัณฑิตให้ได้รับประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรง
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของสถานประกอบการถือเป็นส่วนส าคัญของ
การเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา  

ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย          
ของสถาบันอดุมศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) นักศึกษา 
  - ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
  - มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
  - เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น 
  - เกิดทักษะการสื่อสารและการรายงานข้อมูล 
  - มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
  - เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง 
  - ได้รับค่าตอบแทนขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  - เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการท างานสูง 
 2) สถาบันการศึกษา 
  - เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 
  - ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  - ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 
 3) สถานประกอบ 
  - มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 
  - พนักงานประจ ามีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มากขึ้น 
  - ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  - มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 
  - เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  - เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร 
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2.1.4  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย มีดังนี้ 
คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา และสาขาวิชา เทคโนโลยีสนเทศการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาการผลิตพืช 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวิชาการ             
สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ
การจัดการสินค้า 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 

COOP RMUTT
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา สาขาวิชาเครื่องหนัง 
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาหัตถกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและ
ศิลปะสิ่งทอ และสาขาวิชาดนตรีสสากล 

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (5 ปี)  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา                     
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาสุขภาพความงามและสปา 

 

2.1.5  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.  ส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ 0-2549-3621-22 โทรสาร 0-2549-3623   
E-mail coop@mail.rmutt.ac.th  Website http://www.coop.rmutt.ac.th   

2.  งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3565, 0869771118 โทรสาร 0-2549-3406   
E-mail coop.en@hotmail.com   Website http://www.en.rmutt.ac.th/coop 

3.  งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ 0-2549-3249 โทรสาร. 0-2549-3243  
Website http://www.bus.rmutt.ac.th 

4.  งานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4971 โทรสาร. 0-2549-4971, 0-2577-5017   
Website http://www.larts.rmutt.ac.th 
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5.  งานสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4723  โทรสาร. 0-2577-5049    
Website http://www.teched.rmutt.ac.th 

6.  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 0-2592-1955 ต่อ 2024 , 2026 โทรสาร. 0-2523-8494  
Website http://www.arg.rmutt.ac.th 

7.  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4169, 0-2549-4136 โทรสาร. 0-2549-4119    
Website http://www.sci.rmutt.ac.th/coopsci 

8.  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4507, 0-2549-4520 โทรสาร. 0-2549-4500      
Website http://www.mct.rmutt.ac.th 

9.  งานสหกิจศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 8 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 0-2592-1999 ต่อ 1429 โทรสาร. 0-2529-1900  
Website http://www.tmc.rmutt.ac.th 

10.  งานสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3279 โทรสาร 0-2577-5022  
Website http://www.fa.rmutt.ac.th 

11.  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3159 โทรสาร 0-2577-2358  
Website http://www.het.rmutt.ac.th 

12.  งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4774,0-2549-4777 โทรสาร 0-2549-4775  
Website http://www.arch.rmutt.ac.th 

13.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขท่ี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3122  โทรสาร 0-2549-3123 
 Website http://www.nurse.rmutt.ac.th 
 
 

	 	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 	 สาขาวิชาศิลปะไทย	 สาขาวิชาจิตรกรรม	 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์	 สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์	 สาขาวิชาออกแบบภายใน	 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา	 สาขาวิชาเครื่องหนัง	 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ	์ 

สาขาวิชาหัตถกรรม	สาขาวิชาประติมากรรม	สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ	และสาขาวิชาดนตรีสสากล

	 	 หลักสูตรศึกษาศาสตร์	 (5	 ปี)	 	 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 และสาขาวิชา 

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา																				

	 	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	และสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

	 	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 	สาขาวิชาเคมี	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 สาขาวิชาชีววิทยา	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

คอมพิวเตอร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	สาขาวิชาสถิติ	และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 

	 	 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(5	ปี)		สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

	 	 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต		สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

	 	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต		สาขาสุขภาพความงามและสปา

1.		ส�านักสหกิจศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	

	 	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110

	 	 โทรศัพท์	0-2549-3620-22	โทรสาร	0-2549-3623		

	 	 E-mail	coop@mail.rmutt.ac.th		Website	http://www.coop.rmutt.ac.th		

2.		งานสหกิจศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 	 โทรศัพท์	0-2549-3565,	086-977-1118	โทรสาร	0-2549-3406		

	 	 E-mail	coop@en.rmutt.ac.th		www.facebook.com/coop.en.rmutt

3.		งานสหกิจศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110

	 	 โทรศัพท์	0-2549-3249	โทรสาร.	0-2549-3249,	0-2549-3243	

	 Website	http://www.bus.rmutt.ac.th

4.		งานสหกิจศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-4971	โทรสาร.	0-2549-4971,	0-2577-5017		

	 Website	http://www.larts.rmutt.ac.th

สากล

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา สาขาวิชาเครื่องหนัง 
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาหัตถกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและ
ศิลปะสิ่งทอ และสาขาวิชาดนตรีสสากล 

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (5 ปี)  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา                     
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาสุขภาพความงามและสปา 

 

2.1.5  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.  ส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ 0-2549-3621-22 โทรสาร 0-2549-3623   
E-mail coop@mail.rmutt.ac.th  Website http://www.coop.rmutt.ac.th   

2.  งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3565, 0869771118 โทรสาร 0-2549-3406   
E-mail coop.en@hotmail.com   Website http://www.en.rmutt.ac.th/coop 

3.  งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ 0-2549-3249 โทรสาร. 0-2549-3243  
Website http://www.bus.rmutt.ac.th 

4.  งานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4971 โทรสาร. 0-2549-4971, 0-2577-5017   
Website http://www.larts.rmutt.ac.th 
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5.  งานสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4723  โทรสาร. 0-2577-5049    
Website http://www.teched.rmutt.ac.th 

6.  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 0-2592-1955 ต่อ 2024 , 2026 โทรสาร. 0-2523-8494  
Website http://www.arg.rmutt.ac.th 

7.  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4169, 0-2549-4136 โทรสาร. 0-2549-4119    
Website http://www.sci.rmutt.ac.th/coopsci 

8.  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4507, 0-2549-4520 โทรสาร. 0-2549-4500      
Website http://www.mct.rmutt.ac.th 

9.  งานสหกิจศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 8 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 0-2592-1999 ต่อ 1429 โทรสาร. 0-2529-1900  
Website http://www.tmc.rmutt.ac.th 

10.  งานสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3279 โทรสาร 0-2577-5022  
Website http://www.fa.rmutt.ac.th 

11.  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3159 โทรสาร 0-2577-2358  
Website http://www.het.rmutt.ac.th 

12.  งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-4774,0-2549-4777 โทรสาร 0-2549-4775  
Website http://www.arch.rmutt.ac.th 

13.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขท่ี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2549-3122  โทรสาร 0-2549-3123 
 Website http://www.nurse.rmutt.ac.th 
 
 

5.		งานสหกิจศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-4723		โทรสาร.	0-2577-5049			

	 Website	http://www.teched.rmutt.ac.th

6.		งานสหกิจศึกษา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	2	พหลโยธิน	87	ซอย	2	ต�าบลประชาธิปัตย์		อ�าเภอธัญบุรี		จังหวัดปทุมธานี	12130	

	 โทรศัพท์	0-2592-1955	ต่อ	2024	,	2026	โทรสาร.	0-2523-8494	

	 Website	http://www.agr.rmutt.ac.th

7.		งานสหกิจศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-4169,	0-2549-4136	โทรสาร.	0-2549-4119			

	 Website	http://www.sci.rmutt.ac.th/coopsci

8.		งานสหกิจศึกษา	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-4507,	0-2549-4520	โทรสาร.	0-2549-4500					

	 Website	http://www.mct.rmutt.ac.th

9.		งานสหกิจศึกษา	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	8	พหลโยธิน	87	ซอย	2	ต�าบลประชาธิปัตย์		อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12130	

	 โทรศัพท์	0-2592-1999	ต่อ	1429	โทรสาร.	0-2529-1900	

	 Website	http://www.tmc.rmutt.ac.th

10.		งานสหกิจศึกษา	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที	่39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-3279	โทรสาร	0-2577-5022	

	 Website	http://www.fa.rmutt.ac.th

11.		งานสหกิจศึกษา	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-3159	โทรสาร	0-2577-2358	

	 Website	http://www.het.rmutt.ac.th

12.		งานสหกิจศึกษา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-4774,0-2549-4777	โทรสาร	0-2549-4775	

	 Website	http://www.arch.rmutt.ac.th

13.		คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 เลขที่	39	หมู่	1	ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลคลองหก	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110	

	 โทรศัพท์	0-2549-3122		โทรสาร	0-2549-3123

	 	Website	http://www.nurse.rmutt.ac.th
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2.1.6  บุคลากรด้านสหกิจศึกษา 
 1. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา คือ บุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลประสานงาน
และอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ               
สหกิจศึกษาในส่วนต่างๆ 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา คือ อาจารย์ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอ 
 3. อาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ณ สถานประกอบการ โดยเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาของนักศึกษา มีประสบการณ์การสอนไม่น้ อยกว่า            
1 ปีการศึกษา และเคยผ่านการอบรมการนิเทศงาน 
 4. ผู้นิเทศงาน คือ บุคลากรที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษาและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ               
โดยมีคุณวุฒิตรงกับสาขาท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน หรือมีความเชี่ยวชาญในงานที่นักศึกษาปฏิบัติ 
 

2.2  บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
2.2.1  บทบาทและหน้าที่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
คุณสมบัตินักศึกษำสหกิจศึกษำ  ภาควิชา/สาขาวิชา จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

-  นักศึกษาผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วโดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง          
ของจ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรนั้น 

-  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 3.00 ในระดับบัณฑิตศึกษา 
-  ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชา/สาขาวิชา ต้นสังกัดของนักศึกษา ตามเกณฑ์ที่

คณะ/วิทยาลัย ก าหนด 
-  มีความพร้อมทางด้านร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
-  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา 

หน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
-  ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย ตลอดเวลา 
-  เข้ารับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามท่ีหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย ก าหนด 
-  ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตรประจ าตัวนักศึกษา

และรับค าแนะน าจากสถานประกอบการ  
-  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
-  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
-  ประสานงานกับหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือติดต่อส่งเอกสาร                 

ตามก าหนดเวลา และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเอง กับหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

-  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่           
สหกิจศึกษาโดยทันที 

-  หมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
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ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
-  ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
-  เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจใน

ตนเองมากขึน้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  
-  ได้พบกับปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงในการท างาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง 
-  ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามาก

ขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
-  เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill) 
-  สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 
-  ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างาน และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่

ส าเร็จการศึกษา 
 

2.2.2  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ของนักศึกษาที่ไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและประสานงานระหว่ างเจ้าหน้าที่            
สหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ อีกต าแหน่งหนึ่ง นอกเหนือจากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
และมีหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาภายในภาควิชา/สาขาวิชา ให้ค าแนะน า
ปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน ร่วมกับเจ้าที่สหกิจศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ในการ
จัดหางานส าหรับนักศึกษา รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบ ปะสานงานการจัด
กิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายในภาควิชา/สาขาวิชา 
 

2.2.3  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศ 
อาจารย์นิเทศ เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ท าหน้าที่ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจ ศึกษา 
ช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการ 
และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ           
สถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ซึ่งกันและกันประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 

ขั้นตอนกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ ประกอบด้วย  
-  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตรจัด

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละรายและก าหนดแผนการนิเทศ
โดยภาควิชา/สาขาวิชา แจ้งผลดังกล่าวให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ านวนครั้งในการนิเทศให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย 

-  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าภาควิชาหรือประจ าคณะประสานงานกับสถานประกอบการ
เพ่ือนัดหมายการเข้าไปนิเทศงานของอาจารย์นิเทศและเตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศงาน 

-  อาจารย์นิเทศศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และงานที่ปฏิบัติของนักศึกษา 

น้อยกว่า

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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2.1.6  บุคลากรด้านสหกิจศึกษา 
 1. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา คือ บุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลประสานงาน
และอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ               
สหกิจศึกษาในส่วนต่างๆ 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา คือ อาจารย์ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอ 
 3. อาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ณ สถานประกอบการ โดยเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาของนักศึกษา มีประสบการณ์การสอนไม่น้ อยกว่า            
1 ปีการศึกษา และเคยผ่านการอบรมการนิเทศงาน 
 4. ผู้นิเทศงาน คือ บุคลากรที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษาและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ               
โดยมีคุณวุฒิตรงกับสาขาท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน หรือมีความเชี่ยวชาญในงานที่นักศึกษาปฏิบัติ 
 

2.2  บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
2.2.1  บทบาทและหน้าที่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
คุณสมบัตินักศึกษำสหกิจศึกษำ  ภาควิชา/สาขาวิชา จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

-  นักศึกษาผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วโดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง          
ของจ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรนั้น 

-  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 3.00 ในระดับบัณฑิตศึกษา 
-  ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชา/สาขาวิชา ต้นสังกัดของนักศึกษา ตามเกณฑ์ที่

คณะ/วิทยาลัย ก าหนด 
-  มีความพร้อมทางด้านร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
-  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา 

หน้ำที่ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
-  ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย ตลอดเวลา 
-  เข้ารับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามท่ีหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย ก าหนด 
-  ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตรประจ าตัวนักศึกษา

และรับค าแนะน าจากสถานประกอบการ  
-  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
-  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
-  ประสานงานกับหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือติดต่อส่งเอกสาร                 

ตามก าหนดเวลา และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเอง กับหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

-  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่           
สหกิจศึกษาโดยทันที 

-  หมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
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ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
-  ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
-  เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจใน

ตนเองมากขึน้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  
-  ได้พบกับปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงในการท างาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง 
-  ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามาก

ขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
-  เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการท างานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill) 
-  สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 
-  ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างาน และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่

ส าเร็จการศึกษา 
 

2.2.2  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ของนักศึกษาที่ไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและประสานงานระหว่ างเจ้าหน้าที่            
สหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ อีกต าแหน่งหนึ่ง นอกเหนือจากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
และมีหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาภายในภาควิชา/สาขาวิชา ให้ค าแนะน า
ปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน ร่วมกับเจ้าที่สหกิจศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ในการ
จัดหางานส าหรับนักศึกษา รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบ ปะสานงานการจัด
กิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายในภาควิชา/สาขาวิชา 
 

2.2.3  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศ 
อาจารย์นิเทศ เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ท าหน้าที่ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจ ศึกษา 
ช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการ 
และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ           
สถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ซึ่งกันและกันประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 

ขั้นตอนกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ ประกอบด้วย  
-  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตรจัด

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละรายและก าหนดแผนการนิเทศ
โดยภาควิชา/สาขาวิชา แจ้งผลดังกล่าวให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ านวนครั้งในการนิเทศให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย 

-  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าภาควิชาหรือประจ าคณะประสานงานกับสถานประกอบการ
เพ่ือนัดหมายการเข้าไปนิเทศงานของอาจารย์นิเทศและเตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศงาน 

-  อาจารย์นิเทศศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และงานที่ปฏิบัติของนักศึกษา 

หน้าทีส่หกจิศกึษาของคณะ/วทิยาลยั	ในการ

ระหว่างเจ้าหน้าที่

ประสานงานการจดั

COOP RMUTT
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-  อาจารย์นิ เทศเดินทางไปนิเทศตามก าหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ 
ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประการมอบหมาย โดยอาจารย์นิเทศต้องส่งแบบบันทึกการ
นิเทศงานและแบบประเมินผลให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หลังการนิเทศงาน 

 

2.3 บทบาทของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการ เป็นองค์กรที่มีความส าคัญ ที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษา  

ให้เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
พนักงานที่ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศงาน ซึ่งเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ประสบความส าเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

1. เสนอรายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติจริงและข้อก าหนดเบื้องต้น              
ของสถานประกอบการต่อหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย ทราบล่วงหน้าก่อน 1 ภาคการศึกษา 

2. ด าเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษา
ความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงานและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 

3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา หรือผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ เพ่ือท างานการสอนงาน
และแนะน าการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 

2.3.1  หน้าที่ของผู้นิเทศงาน 
ผู้นิเทศงาน หมายถึงบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้าน
ปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรดังนั้นพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่
จะท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาส าเร็จไปด้วยดี โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

ก ำหนดลักษณะงำน (Job Description) และแผนกำรปฏิบัติงำน (Coop Work Plan) 
ก าหนดลักษณะงานขอบข่ายหน้าที่งานของนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติและแจ้งให้นักศึกษารับทราบถึงงานที่
ได้รับมอบหมายโดยลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาและมีการก าหนดแผนงานการปฏิบัติราย
สัปดาห์ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 

กำรให้ค ำปรึกษำ ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการท างานและการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษา 

แนะน ำกำรจัดท ำรำยงำนสหกิจศึกษำ นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน 1 ฉบับ เสนอต่อ สถาน
ประกอบการ และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รายงาน  อาจประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 

1) โครงงานหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงงานและงานวิจัยตามรูปแบบของคณะ/วิทยาลัย 

2) ในกรณีที่งานได้รับมอบหมายเป็นงานประจ า เช่น งานในสายการผลิตงานระบบคุณภาพ            
งานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังนี้ 
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 -  รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วน 
 -  รายงานหัวข้อพิเศษ เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการ สนใจในลักษณะโครงงานหรือปัญหา

พิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ รวบรวมไว้เป็นเล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่
สัมพันธ์กันกับงานประจ าของนักศึกษาก็ได้ 

 เมื่อผู้นิเทศก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาต้องจัดท าแบบเสนอหัวข้อรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดโดยหารือกับผู้นิเทศงาน แล้วจัดส่งให้งานสหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย  เพ่ือส่งมอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ให้ความเห็นชอบ ลักษณะรายงานจะมีรูปแบบรายงานตาม
รายงานวิชาการ  นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานให้เรียบร้อย และส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและ
ประเมินผล อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
  

2.3.2  การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการนิเทศนักศึกษา 
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย ท าหน้าที่

ประสานงานกับอาจารย์นิเทศเพ่ือขอนัดหมายเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจะมี
หัวข้อการหารือ กับผู้บริหารสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ผู้นิเทศงาน ดังนี้ 
  -  ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจริง  
  -  แผนการปฏิบัติตลอดระยะเวลาการออกสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์) 
  -  หัวข้อรายงานสหกิจศึกษารายงานความก้าวหน้า 
  -  การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

-  ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
  -  ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

2.3.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
1. ผู้นิ เทศงานต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ผู้นิเทศงานต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาและประเมินผลเนื้อหา และการเขียนรายงาน

ภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยเนื้อหาในรายงานต้องเป็นเนื้อหาที่สามารถเปิดเผยได้ 
และแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ก่อนกลับมหาวิทยาลัย 

3. แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ้งนักศึกษาทราบจากนั้น           
มอบผลการประเมินให้นักศึกษาน าส่ง หรือจัดส่งให้กับ อาจารย์นิเทศ ทราบโดยตรงต่อไป 
 

2.3.4  การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ 
1. ก าหนดงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดแผนการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา หรือผู้นิเทศงาน 
3. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4. แนะน าหรือจัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ในกรณีท่ีบ้านพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ไกลจากสถานประกอบการ  
5. พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทนในอัตราที่สมควร และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
6. พร้อมที่จะดูแลนักศึกษา ให้ค าแนะน า และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานให้เต็มศักยภาพ

ที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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-  อาจารย์นิ เทศเดินทางไปนิเทศตามก าหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ 
ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประการมอบหมาย โดยอาจารย์นิเทศต้องส่งแบบบันทึกการ
นิเทศงานและแบบประเมินผลให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หลังการนิเทศงาน 

 

2.3 บทบาทของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการ เป็นองค์กรที่มีความส าคัญ ที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษา  

ให้เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
พนักงานที่ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศงาน ซึ่งเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้สนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ประสบความส าเร็จสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

1. เสนอรายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติจริงและข้อก าหนดเบื้องต้น              
ของสถานประกอบการต่อหน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย ทราบล่วงหน้าก่อน 1 ภาคการศึกษา 

2. ด าเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษา
ความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงานและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 

3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา หรือผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ เพ่ือท างานการสอนงาน
และแนะน าการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 

2.3.1  หน้าที่ของผู้นิเทศงาน 
ผู้นิเทศงาน หมายถึงบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้าน
ปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรดังนั้นพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่
จะท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาส าเร็จไปด้วยดี โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

ก ำหนดลักษณะงำน (Job Description) และแผนกำรปฏิบัติงำน (Coop Work Plan) 
ก าหนดลักษณะงานขอบข่ายหน้าที่งานของนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติและแจ้งให้นักศึกษารับทราบถึงงานที่
ได้รับมอบหมายโดยลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาและมีการก าหนดแผนงานการปฏิบัติราย
สัปดาห์ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 

กำรให้ค ำปรึกษำ ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการท างานและการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษา 

แนะน ำกำรจัดท ำรำยงำนสหกิจศึกษำ นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน 1 ฉบับ เสนอต่อ สถาน
ประกอบการ และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รายงาน  อาจประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 

1) โครงงานหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงงานและงานวิจัยตามรูปแบบของคณะ/วิทยาลัย 

2) ในกรณีที่งานได้รับมอบหมายเป็นงานประจ า เช่น งานในสายการผลิตงานระบบคุณภาพ            
งานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังนี้ 
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 -  รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วน 
 -  รายงานหัวข้อพิเศษ เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการ สนใจในลักษณะโครงงานหรือปัญหา

พิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ รวบรวมไว้เป็นเล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่
สัมพันธ์กันกับงานประจ าของนักศึกษาก็ได้ 

 เมื่อผู้นิเทศก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาต้องจัดท าแบบเสนอหัวข้อรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดโดยหารือกับผู้นิเทศงาน แล้วจัดส่งให้งานสหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย  เพ่ือส่งมอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ให้ความเห็นชอบ ลักษณะรายงานจะมีรูปแบบรายงานตาม
รายงานวิชาการ  นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานให้เรียบร้อย และส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและ
ประเมินผล อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
  

2.3.2  การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการนิเทศนักศึกษา 
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย ท าหน้าที่

ประสานงานกับอาจารย์นิเทศเพ่ือขอนัดหมายเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจะมี
หัวข้อการหารือ กับผู้บริหารสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ผู้นิเทศงาน ดังนี้ 
  -  ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจริง  
  -  แผนการปฏิบัติตลอดระยะเวลาการออกสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์) 
  -  หัวข้อรายงานสหกิจศึกษารายงานความก้าวหน้า 
  -  การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

-  ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
  -  ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

2.3.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
1. ผู้นิ เทศงานต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ผู้นิเทศงานต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาและประเมินผลเนื้อหา และการเขียนรายงาน

ภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยเนื้อหาในรายงานต้องเป็นเนื้อหาที่สามารถเปิดเผยได้ 
และแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ก่อนกลับมหาวิทยาลัย 

3. แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ้งนักศึกษาทราบจากนั้น           
มอบผลการประเมินให้นักศึกษาน าส่ง หรือจัดส่งให้กับ อาจารย์นิเทศ ทราบโดยตรงต่อไป 
 

2.3.4  การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ 
1. ก าหนดงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดแผนการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา หรือผู้นิเทศงาน 
3. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4. แนะน าหรือจัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ในกรณีท่ีบ้านพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ไกลจากสถานประกอบการ  
5. พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทนในอัตราที่สมควร และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
6. พร้อมที่จะดูแลนักศึกษา ให้ค าแนะน า และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานให้เต็มศักยภาพ

ที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 
 

COOP RMUTT
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2.4  กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 
2.4.1  การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น               
โดยนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพิจารณาคุณสบัตินักศึกษาสหกิจศึกษายื่นต่อเจ้ าหน้าที่               
สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย ตามก าหนดการที่ก าหนดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละ                    
ภาคการศึกษาจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติขั้นต้น และคณะกรรมการ           
สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

2.4.2  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน 
 1. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียน

ล่วงหน้า ก่อนสิ้นภาคการศึกษา (ดูก าหนดการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจ าภาคศึกษานั้นๆ)                    
โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัดก่อน 
  2. กำรอบรมสัมมนำนักศึกษำสหกิจศึกษำก่อนออกปฏิบัติงำน คณะ/วิทยาลัย จะจัดให้มี
การฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา            
เพ่ือเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานโดยมีหัวข้อที่จะอบรมเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้ กระบวนการสหกิจศึกษา ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ           
ทักษะการสัมภาษณ์งานอาชีพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม การใช้กฎหมายแรงงานในงานอาชีพ การน า
กฎหมายประกันสังคมไปใช้งานในอาชีพ การปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส การด าเนินงานระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ และการปลอดภัยในการท างาน การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการเขียนรายงาน 
การน าเสนอทักษะการวางแผน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ 
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยสามารถด าเนินการเป็น
ลักษณะของโครงการฝึกอบรมนักศึกษา หรือเป็นรายวิชาหลักสูตร 
 

2.4.3  การเลือกสมัครงานและการจัดเข้าคู่ (Matching) 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สามารถสมัครงานได้ตามงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ                   

ซึ่งคณะ/วิทยาลัย จะท าการประชาสัมพันธ์งานที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของ
สาขาวิชาแล้วให้นักศึกษาทราบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ด าเนินการสมัครงานโดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร
เช่นเดียวกับการสมัครเข้าท างาน และส่งใบสมัครให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย 
 

2.4.4  การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ และการแจ้งผล 
สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะน าใบสมัครงานของนักศึกษาเสนอต่อสถานประกอบการ 

เพ่ือท าการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์
นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์งานเป็นระยะๆ  
หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย
ทราบ โดยจะระบุล าดับการเลือกนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะน าผลการคัดเลือกนักศึกษาของสถาน
ประกอบการและล าดับความต้องการของนักศึกษามาประกาศให้นักศึกษาทราบ ในกรณีนักศึกษา               
ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัยโดยด่วน            
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เพ่ือจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็วที่สุด ภายหลังจากมีการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษา          
ทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานตามก าหนด จะขอสละสิทธิ์การไปท างานไม่ได้ เว้นแต่มีกรณีที่สมควร จะต้อง 
เสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะพิจารณาเป็นรายบุคคล 
 

2.4.5  การรับรองคุณภาพงาน 
งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะรวบรวมงานที่สถานประกอบการเสนอให้กับอาจารย์

ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของภาควิชา/สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สถานที่ประกอบการเสนอ โดยพิจารณา
รับรองคุณภาพจากเงื่อนไข ดังนี้ 

-  เป็นงานที่ตรงตามกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
-  เป็นงานที่นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการปฏิบัติและเป็นงานที่ไม่เกินความสามารถ

ของนักศึกษาที่จะปฏิบัติ 
-  เป็นงานที่นักศึกษาสามารถท าได้ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน                

ณ สถานประกอบการ 
-  มีสวัสดิการที่เหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน 
   ในส่วนของสวัสดิการ สถานประกอบการอาจจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถาน

ประกอบการก าหนด สถานประกอบการอาจจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษา  
ไม่สะดวกในเรื่องที่พักที่จัดให้ สามารถจัดหาที่พักเองได้ แต่จะน ามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือ
เปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ 
 

2.4.6  การปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานที่ประกอบการในวันที่ก าหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสหกิจศึกษาประจ า

คณะ/วิทยาลัย จะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า โดยนักศึกษาต้องไปรายงานตัว               
ในหน่วยงานที่ท างานที่รับผิดชอบด้านการบริหารบุคคลของสถานที่ประกอบการในวันแรกที่ไปปฏิบัติงาน          
หากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนก าหนด หรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างเดินทางท าให้ไม่สามารถ
เดินทางไปถึงได้ตามก าหนดเวลา โปรดติดต่อแจ้งให้สถานที่ประกอบการทราบโดยด่วนที่สุด 

เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการนักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา                 
ที่ท าหน้าที่ เป็นผู้นิเทศงานคอยให้การดูแล และชี้แนะนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน                
เชื่อฟังและให้ความเคารพผู้นิเทศงาน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลขอสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

 

2.4.7  กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นให้กับ  หน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ อาจารย์
นิเทศ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

1.  ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม แจ้งสถานที่
ปฏิบัติงานโดยแนบแผนที่ของสถานประกอบการ ชื่อพนักงานที่ปรึกษาหรือผู้นิเทศงาน งานที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและผู้นิเทศงาน 

2.  ในระหว่างสัปดาห์ที่  2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์มแบบแจ้ง                 
แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษามายัง หน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ อาจารย์นิเทศ 

สมบติั

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี



คู่มือสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์วิชาชพี  
 24  

2.4  กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 
2.4.1  การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น               
โดยนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพิจารณาคุณสบัตินักศึกษาสหกิจศึกษายื่นต่อเจ้ าหน้าที่               
สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย ตามก าหนดการที่ก าหนดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละ                    
ภาคการศึกษาจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติขั้นต้น และคณะกรรมการ           
สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

2.4.2  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน 
 1. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียน

ล่วงหน้า ก่อนสิ้นภาคการศึกษา (ดูก าหนดการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจ าภาคศึกษานั้นๆ)                    
โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัดก่อน 
  2. กำรอบรมสัมมนำนักศึกษำสหกิจศึกษำก่อนออกปฏิบัติงำน คณะ/วิทยาลัย จะจัดให้มี
การฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา            
เพ่ือเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานโดยมีหัวข้อที่จะอบรมเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้ กระบวนการสหกิจศึกษา ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ           
ทักษะการสัมภาษณ์งานอาชีพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม การใช้กฎหมายแรงงานในงานอาชีพ การน า
กฎหมายประกันสังคมไปใช้งานในอาชีพ การปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส การด าเนินงานระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ และการปลอดภัยในการท างาน การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการเขียนรายงาน 
การน าเสนอทักษะการวางแผน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ 
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยสามารถด าเนินการเป็น
ลักษณะของโครงการฝึกอบรมนักศึกษา หรือเป็นรายวิชาหลักสูตร 
 

2.4.3  การเลือกสมัครงานและการจัดเข้าคู่ (Matching) 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สามารถสมัครงานได้ตามงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ                   

ซึ่งคณะ/วิทยาลัย จะท าการประชาสัมพันธ์งานที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของ
สาขาวิชาแล้วให้นักศึกษาทราบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ด าเนินการสมัครงานโดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร
เช่นเดียวกับการสมัครเข้าท างาน และส่งใบสมัครให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย 
 

2.4.4  การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ และการแจ้งผล 
สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะน าใบสมัครงานของนักศึกษาเสนอต่อสถานประกอบการ 

เพ่ือท าการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์
นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์งานเป็นระยะๆ  
หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย
ทราบ โดยจะระบุล าดับการเลือกนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะน าผลการคัดเลือกนักศึกษาของสถาน
ประกอบการและล าดับความต้องการของนักศึกษามาประกาศให้นักศึกษาทราบ ในกรณีนักศึกษา               
ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัยโดยด่วน            
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เพ่ือจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็วที่สุด ภายหลังจากมีการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษา          
ทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานตามก าหนด จะขอสละสิทธิ์การไปท างานไม่ได้ เว้นแต่มีกรณีที่สมควร จะต้อง 
เสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะพิจารณาเป็นรายบุคคล 
 

2.4.5  การรับรองคุณภาพงาน 
งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย จะรวบรวมงานที่สถานประกอบการเสนอให้กับอาจารย์

ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของภาควิชา/สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สถานที่ประกอบการเสนอ โดยพิจารณา
รับรองคุณภาพจากเงื่อนไข ดังนี้ 

-  เป็นงานที่ตรงตามกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
-  เป็นงานที่นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการปฏิบัติและเป็นงานที่ไม่เกินความสามารถ

ของนักศึกษาที่จะปฏิบัติ 
-  เป็นงานที่นักศึกษาสามารถท าได้ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน                

ณ สถานประกอบการ 
-  มีสวัสดิการที่เหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน 
   ในส่วนของสวัสดิการ สถานประกอบการอาจจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถาน

ประกอบการก าหนด สถานประกอบการอาจจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษา  
ไม่สะดวกในเรื่องที่พักที่จัดให้ สามารถจัดหาที่พักเองได้ แต่จะน ามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือ
เปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ 
 

2.4.6  การปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานที่ประกอบการในวันที่ก าหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสหกิจศึกษาประจ า

คณะ/วิทยาลัย จะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า โดยนักศึกษาต้องไปรายงานตัว               
ในหน่วยงานที่ท างานที่รับผิดชอบด้านการบริหารบุคคลของสถานที่ประกอบการในวันแรกที่ไปปฏิบัติงาน          
หากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนก าหนด หรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างเดินทางท าให้ไม่สามารถ
เดินทางไปถึงได้ตามก าหนดเวลา โปรดติดต่อแจ้งให้สถานที่ประกอบการทราบโดยด่วนที่สุด 

เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการนักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา                 
ที่ท าหน้าที่ เป็นผู้นิเทศงานคอยให้การดูแล และชี้แนะนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน                
เชื่อฟังและให้ความเคารพผู้นิเทศงาน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลขอสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

 

2.4.7  กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นให้กับ  หน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ อาจารย์
นิเทศ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

1.  ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม แจ้งสถานที่
ปฏิบัติงานโดยแนบแผนที่ของสถานประกอบการ ชื่อพนักงานที่ปรึกษาหรือผู้นิเทศงาน งานที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและผู้นิเทศงาน 

2.  ในระหว่างสัปดาห์ที่  2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์มแบบแจ้ง                 
แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษามายัง หน่วยงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ อาจารย์นิเทศ 

ของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

COOP RMUTT
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3.  ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งหัวข้อและเค้าโครง
เรื่องรายงานตามแบบฟอร์มเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้ค าแนะน าทั้งนี้นักศึกษา               
จะเริ่มเขียนรายงานได้ทันที โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมระหว่างการไป
นิเทศงานก็ได้  ในกรณีที่พนักงานพ่ีเลี้ยงไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ นักศึกษาอาจจะแก้ไขปัญหา                 
โดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจาแล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลที่รับด้วยตนเอง จากนั้นน าไปให้พนักงานพ่ีเลี้ยงตรวจ
และลงนามรับทราบ หากไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามก าหนดจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ า
คณะ/วิทยาลัย หรือ อาจารย์นิเทศทราบทันที 

4.  ในระหว่างสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า               
ในการปฏิบัติงานให้อาจารย์นิเทศทราบ 

5.  นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะน าให้เสร็จเรียบร้อย และนักศึกษา
ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทันทีที่กลับมาจากสถานประกอบการ  
 

2.4.8  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
จัดให้มีการนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารย์นิเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ

การปฏิบัติการ 8 สัปดาห์  ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

-  เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
-  เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน                  

ทั้งปัญหาด้านวิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง 
-  เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน กับสถานประกอบการ 
-  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
-  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตรจัด

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละราย และก าหนดแผนการนิเทศ
โดยภาควิชา/สาขาวิชา แจ้งผลดังกล่าวให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจ านวนครั้งในการนิเทศให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย  

-  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าภาควิชาหรือประจ าคณะประสานงานกับสถานประกอบการ
เพ่ือนัดหมายการเข้าไปนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ และเตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศงาน 

-  อาจารย์นิเทศศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และงานที่ปฏิบัติของนักศึกษา 
-  อาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ             

ตรวจสอบคุณภาพงาน และหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจารย์นิเทศต้องส่งแบบ
บันทึกการนิเทศงานและแบบประเมินผลให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หลังการนิเทศงาน 
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2.4.9  กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
 1.  นักศึกษาต้องส่งแบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน แนบมาพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ต่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
 2.  เข้ารับสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา โดยอาจารย์จะ
สัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพื่อสอบถามปัญหา ให้ค าปรึกษาหารือ  ข้อเสนอแนะ และ
แนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และท าการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 
 3.  ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา  พัฒนาความสามารถในการน าเสนอและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ หลังจากท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาระส าคัญของสหกิจศึกษา 
 

2.5  ข้อแนะน าและแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 1.  แนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยก าหนดกรอบ
ระเบียบให้นักศึกษาถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ดังนี้ 

-  การขอเลื่อนการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน
ให้ยืนค าร้องขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานต่อคณบดี/ผู้อ านวยการ ก่อนวันประกาศผลการปฏิบัติงานในภาคการศึกษานั้น 

-  เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคนจะลาออกหรือขอเลื่อนการ
ออกปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นมีกรณีจ าเป็นโดยเสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณา 

-  นักศึกษาที่ปฏิบัติงานแล้วจะลาออกหรือขอเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้น
แต่มีกรณีจ าเป็นโดยเสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณา 

-  นักศึกษาจะต้องออกปฏิบัติงานสหกิจอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ตามภาคการศึกษา
มาตรฐานที่ก าหนดตามแผนการศึกษาโดยภาควิชา/สาขาวิชา หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมหลังปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลาที่
หน่วยงานสหกิจศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ก าหนด 

 
 2.  การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็น

ความส าคัญในเรื่องสุขภาพของนักศึกษา จึงได้จัดท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคนเพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่นกศึกษา ดังนี้ 

1)  ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม หรือสูญเสียอวัยวะ
บางส่วนที่ส าคัญของร่างกายรวมทั้งการทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร 

2)  อัตราความคุ้มครองที่ได้รับจะเป็นไปตามบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกัน
ไว้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษา 

 
 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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3.  ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งหัวข้อและเค้าโครง
เรื่องรายงานตามแบบฟอร์มเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้ค าแนะน าทั้งนี้นักศึกษา               
จะเริ่มเขียนรายงานได้ทันที โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมระหว่างการไป
นิเทศงานก็ได้  ในกรณีที่พนักงานพ่ีเลี้ยงไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ นักศึกษาอาจจะแก้ไขปัญหา                 
โดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจาแล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลที่รับด้วยตนเอง จากนั้นน าไปให้พนักงานพ่ีเลี้ยงตรวจ
และลงนามรับทราบ หากไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามก าหนดจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ า
คณะ/วิทยาลัย หรือ อาจารย์นิเทศทราบทันที 

4.  ในระหว่างสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า               
ในการปฏิบัติงานให้อาจารย์นิเทศทราบ 

5.  นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะน าให้เสร็จเรียบร้อย และนักศึกษา
ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทันทีที่กลับมาจากสถานประกอบการ  
 

2.4.8  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
จัดให้มีการนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรืออาจารย์นิเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ

การปฏิบัติการ 8 สัปดาห์  ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

-  เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
-  เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน                  

ทั้งปัญหาด้านวิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง 
-  เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน กับสถานประกอบการ 
-  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
-  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตรจัด

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละราย และก าหนดแผนการนิเทศ
โดยภาควิชา/สาขาวิชา แจ้งผลดังกล่าวให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจ านวนครั้งในการนิเทศให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย  

-  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจ าภาควิชาหรือประจ าคณะประสานงานกับสถานประกอบการ
เพ่ือนัดหมายการเข้าไปนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ และเตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศงาน 

-  อาจารย์นิเทศศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และงานที่ปฏิบัติของนักศึกษา 
-  อาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ             

ตรวจสอบคุณภาพงาน และหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจารย์นิเทศต้องส่งแบบ
บันทึกการนิเทศงานและแบบประเมินผลให้งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย หลังการนิเทศงาน 
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2.4.9  กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
 1.  นักศึกษาต้องส่งแบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน แนบมาพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ต่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
 2.  เข้ารับสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา โดยอาจารย์จะ
สัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพื่อสอบถามปัญหา ให้ค าปรึกษาหารือ  ข้อเสนอแนะ และ
แนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และท าการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 
 3.  ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา  พัฒนาความสามารถในการน าเสนอและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ หลังจากท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาระส าคัญของสหกิจศึกษา 
 

2.5  ข้อแนะน าและแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 1.  แนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยก าหนดกรอบ
ระเบียบให้นักศึกษาถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ดังนี้ 

-  การขอเลื่อนการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน
ให้ยืนค าร้องขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานต่อคณบดี/ผู้อ านวยการ ก่อนวันประกาศผลการปฏิบัติงานในภาคการศึกษานั้น 

-  เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคนจะลาออกหรือขอเลื่อนการ
ออกปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นมีกรณีจ าเป็นโดยเสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณา 

-  นักศึกษาที่ปฏิบัติงานแล้วจะลาออกหรือขอเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้น
แต่มีกรณีจ าเป็นโดยเสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณา 

-  นักศึกษาจะต้องออกปฏิบัติงานสหกิจอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ตามภาคการศึกษา
มาตรฐานที่ก าหนดตามแผนการศึกษาโดยภาควิชา/สาขาวิชา หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมหลังปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลาที่
หน่วยงานสหกิจศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ก าหนด 

 
 2.  การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็น

ความส าคัญในเรื่องสุขภาพของนักศึกษา จึงได้จัดท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคนเพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่นกศึกษา ดังนี้ 

1)  ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม หรือสูญเสียอวัยวะ
บางส่วนที่ส าคัญของร่างกายรวมทั้งการทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร 

2)  อัตราความคุ้มครองที่ได้รับจะเป็นไปตามบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกัน
ไว้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษา 

 
 
 
 

ั

COOP RMUTT
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3)  วิธีเรียกเก็บเงินประกันขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษา
สามารถเรียกเงินประกันคือได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ ดังนี้ 

 -  ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลทุกครั้ง 
 -  น าใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์      

ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษา 
 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษาจะส่งมอบ

เอกสารให้บริษัทประกันภัย เพ่ือขอรับเงินจากบริษัทประกันฯ ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ 
 -  บริษัทประกันภัยจะส่งเช็คจ่ายในนามนักศึกษา 
 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษาจะติดประกาศ

รายชื่อนักศึกษา และให้นักศึกษาไปรับเงิน 
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บทที่ 3 
การเขียนรายงานการปฏบิัติงาน 

 
การเขียนรายงาน ถือเป็นกิจกรรมส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนรายงานทางวิชาการของนักศึกษา และเพ่ือจัดท าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือก าหนด
หัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ทั้งนี้ รายงานอาจจะ
จัดท าเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนได้ แล้วจัดส่งกลับให้คณะ/วิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห์
แรกของการปฏิบัติงาน 

 

3.1  รูปแบบการเขียนรายงาน  
รายงานเป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาจะต้องจัดท าขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษาหรือผู้นิเทศงาน การเขียนรายงานที่ดีจะต้องมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะน าเสนอ รูปแบบ และหัวข้อต่างๆ จะถูกก าหนดไว้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

1.  ส่วนน า เป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้ เพ่ือท าให้ง่ายต่อการ
เข้าสู่เนื้อหาของรายงาน จะประกอบด้วย 

 - ปกนอก 
 - ปกใน 
 - การเขียนบทคัดย่อ 
 - การเขียนกิตติกรรมประกาศ 
 - สารบัญ 
 - สารบัญรูป 
 - สารบัญตาราง 

2.  ส่วนเน้ือเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย 
- บทน า 
- การทบทวนเอกสาร หรือทฤษฎีผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การท าวิจัย หรือการออกแบบโครงงาน 
- ผลการศึกษา ผลการปฏิบัติงาน หรือผลที่ได้จากการทดลอง 
- สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.  ส่วนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อท าให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
 -  บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง 
 -  ภาคผนวก (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเนื้อหารายงานอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพ่ือให้การเขียนรายงานของนักศึกษามีรูปแบบ และเป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานให้นักศึกษาใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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3)  วิธีเรียกเก็บเงินประกันขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษา
สามารถเรียกเงินประกันคือได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ ดังนี้ 

 -  ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลทุกครั้ง 
 -  น าใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์      

ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษา 
 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษาจะส่งมอบ

เอกสารให้บริษัทประกันภัย เพ่ือขอรับเงินจากบริษัทประกันฯ ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ 
 -  บริษัทประกันภัยจะส่งเช็คจ่ายในนามนักศึกษา 
 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษาจะติดประกาศ

รายชื่อนักศึกษา และให้นักศึกษาไปรับเงิน 
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บทที่ 3 
การเขียนรายงานการปฏบิัติงาน 

 
การเขียนรายงาน ถือเป็นกิจกรรมส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนรายงานทางวิชาการของนักศึกษา และเพ่ือจัดท าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือก าหนด
หัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ทั้งนี้ รายงานอาจจะ
จัดท าเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนได้ แล้วจัดส่งกลับให้คณะ/วิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห์
แรกของการปฏิบัติงาน 

 

3.1  รูปแบบการเขียนรายงาน  
รายงานเป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาจะต้องจัดท าขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษาหรือผู้นิเทศงาน การเขียนรายงานที่ดีจะต้องมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะน าเสนอ รูปแบบ และหัวข้อต่างๆ จะถูกก าหนดไว้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

1.  ส่วนน า เป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้ เพ่ือท าให้ง่ายต่อการ
เข้าสู่เนื้อหาของรายงาน จะประกอบด้วย 

 - ปกนอก 
 - ปกใน 
 - การเขียนบทคัดย่อ 
 - การเขียนกิตติกรรมประกาศ 
 - สารบัญ 
 - สารบัญรูป 
 - สารบัญตาราง 

2.  ส่วนเน้ือเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย 
- บทน า 
- การทบทวนเอกสาร หรือทฤษฎีผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การท าวิจัย หรือการออกแบบโครงงาน 
- ผลการศึกษา ผลการปฏิบัติงาน หรือผลที่ได้จากการทดลอง 
- สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.  ส่วนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อท าให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
 -  บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง 
 -  ภาคผนวก (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเนื้อหารายงานอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพ่ือให้การเขียนรายงานของนักศึกษามีรูปแบบ และเป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานให้นักศึกษาใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

COOP RMUTT
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- พิมพ์บนขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาว สุภาพ จะพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ 
- จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษรสุภาพ ขนาดโตเหมาะสม และอ่านง่าย โดยใช้ Font Angsana New 

(Headings CS)หรือ TH Sarabun PSK ขนาด 16 
- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความ

จ าเป็นของข้อมูลที่จะต้องน าเสนอ 
- การเว้นขอบกระดาษก าหนดให้เป็นดังนี้ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว  

ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 

3.2  เนื้อหาของรายงาน   ก าหนดเนื้อหาในส่วนเนื้อเรื่องของรายงาน  ดังนี้ 
 บทน า ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ชื่อและที่ตั้ง         
ของสถานประกอบการ ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักขององค์กร             
รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ พนักงานที่ปรึกษา และต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น วัตถุประสงค์
ของงาน/โครงงาน โดยอาจจะจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญที่สุดไว้ก่อน ขอบเขตของงาน/โครงงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งในส่วนตัวนักศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับ 
 การทบทวนเอกสารหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เนื้อหาที่วางความรู้ทางภาคทฤษฎีที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับการท างาน หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่เป็นการท าวิจัย หรือโครงงานในส่วนที่จะ
กล่าวถึงในงานวิจัย หรือโครงงานที่เคยมีผู้จัดท าหรือท างานวิจัยก่อนหน้านี้ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การท าวิจัย หรือการออกแบบโครงงาน ประกอบไปด้วย 
 -  การเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการออกแบบโครงงาน หรือวิธีการวิจัยของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 -  แผนการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
 -  แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางที่จ าเป็นประกอบค าอธิบาย 
 -  แสดงการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ 
 -  หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลองจะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน 

ผลการศึกษา ผลการปฏิบัติงาน หรือผลที่ได้จากการทดลอง ประกอบด้วย 
 - รวบรวมผล และแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ 
 - วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลที่ได้ และอธิบายผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลหรือผลที่ได้จากการทดลอง 
  สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 - ด าเนินการเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานหรือ
โครงงานที่ได้ก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน การท าวิจัย การท าโครงงาน และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในทางแก้ปัญหา โดยเน้นไปในแง่การน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
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3.3  หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศ วิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง 
 การเขียนกิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนเพ่ือกล่าวขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ความ 
ช่วยเหลือ/สนับสนุน ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ค าปรึกษา ตรวจทาน ผู้ช่วยให้ข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนผู้สนับสนุนแหล่งทุน 
 

ตัวอย่ำง 
กิตติกรรมประกำศ 

 รายงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่านซึ่งไม่
อาจจะน ามากล่าวได้ทั้ งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณคือคุณพานิช 
เจริญรุ่งเรือง หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตระการพืชผล ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าและสอนงานระหว่าง
การปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน และให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานท าให้รายงานฉบับนี้ ออกมา
อย่างสมบูรณ์ที่สุด ท่านที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาต่างๆ              
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ผู้เขียนใคร่
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทรงภูมิ มากความรู้ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  คุณประสาน งานสิบทิศ             
ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ที่อ านวยความสะดวกในการหางานสหกิจศึกษาและแนะน าในการเลือกสถานที่
ปฏิบัติงาน และขอขอบคุณ คุณเจ้าของ กิจการพานิช ประธานบริษัทตระการพืชผล ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการค้นคว้า ขอขอบคุณ นายเพ่ือนชาย แสนดี นางสาวเพ่ือนหญิง ดี
แสน ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ บุคลากรบริษัทตระการพืชผลทุกท่านที่ได้ฝึกสอน ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนในการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม 
 ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ คุณพ่อบังเกิด ขยันเรียน และคุณแม่กราว ขยันเรียน ที่อยู่เบื้องหลังใน
ความส าเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจตลอดมา 
 

นายเกียรตินิยม ขยันเรียน 
 

3.4  การเขียนบทคัดย่อ 
 หลักกำรเขียนบทคัดย่อ 

บทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาส าคัญของเอกสารโดยย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียน
อยู่ต่อจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อมักจะมีลักษณะ ดังนี้คือ 

1. เขียนย่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ โดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านควรได้ทราบจากงานของเรา
โดยควรเรียงล าดับเช่นเดียวกับใบเนื้อหา 

2. เมื่อผู้อ่านอ่านบทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานที่ปฏิบัติทั้งหมด ส่วนรายละเอียด
นั้นผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ในรูปเล่มรายงาน 

3. บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกิน 1/2 หน้ากระดาษ A4 เพราะอาจท าให้เวลาในการอ่านส่วนอื่น
ลดลงในบทคัดย่อไม่มีตาราง รูปภาพ หรือการอ้างอิงใดๆ 

4. ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือแนวคิดอ่ืนที่อยู่นอกเหนือจากในเนื้อหาของรายงาน 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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- พิมพ์บนขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาว สุภาพ จะพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ 
- จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษรสุภาพ ขนาดโตเหมาะสม และอ่านง่าย โดยใช้ Font Angsana New 

(Headings CS)หรือ TH Sarabun PSK ขนาด 16 
- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความ

จ าเป็นของข้อมูลที่จะต้องน าเสนอ 
- การเว้นขอบกระดาษก าหนดให้เป็นดังนี้ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว  

ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 

3.2  เนื้อหาของรายงาน   ก าหนดเนื้อหาในส่วนเนื้อเรื่องของรายงาน  ดังนี้ 
 บทน า ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ชื่อและที่ตั้ง         
ของสถานประกอบการ ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักขององค์กร             
รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ พนักงานที่ปรึกษา และต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น วัตถุประสงค์
ของงาน/โครงงาน โดยอาจจะจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญที่สุดไว้ก่อน ขอบเขตของงาน/โครงงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งในส่วนตัวนักศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับ 
 การทบทวนเอกสารหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เนื้อหาที่วางความรู้ทางภาคทฤษฎีที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับการท างาน หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่เป็นการท าวิจัย หรือโครงงานในส่วนที่จะ
กล่าวถึงในงานวิจัย หรือโครงงานที่เคยมีผู้จัดท าหรือท างานวิจัยก่อนหน้านี้ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การท าวิจัย หรือการออกแบบโครงงาน ประกอบไปด้วย 
 -  การเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการออกแบบโครงงาน หรือวิธีการวิจัยของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 -  แผนการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
 -  แสดงภาพ แผนภูมิ หรือตารางที่จ าเป็นประกอบค าอธิบาย 
 -  แสดงการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ 
 -  หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลองจะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน 

ผลการศึกษา ผลการปฏิบัติงาน หรือผลที่ได้จากการทดลอง ประกอบด้วย 
 - รวบรวมผล และแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ 
 - วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลที่ได้ และอธิบายผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลหรือผลที่ได้จากการทดลอง 
  สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 - ด าเนินการเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานหรือ
โครงงานที่ได้ก าหนด ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน การท าวิจัย การท าโครงงาน และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในทางแก้ปัญหา โดยเน้นไปในแง่การน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
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3.3  หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศ วิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง 
 การเขียนกิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนเพ่ือกล่าวขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ความ 
ช่วยเหลือ/สนับสนุน ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ค าปรึกษา ตรวจทาน ผู้ช่วยให้ข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนผู้สนับสนุนแหล่งทุน 
 

ตัวอย่ำง 
กิตติกรรมประกำศ 

 รายงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่านซึ่งไม่
อาจจะน ามากล่าวได้ทั้ งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณคือคุณพานิช 
เจริญรุ่งเรือง หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตระการพืชผล ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าและสอนงานระหว่าง
การปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน และให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานท าให้รายงานฉบับนี้ ออกมา
อย่างสมบูรณ์ที่สุด ท่านที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาต่างๆ              
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ผู้เขียนใคร่
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทรงภูมิ มากความรู้ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  คุณประสาน งานสิบทิศ             
ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ที่อ านวยความสะดวกในการหางานสหกิจศึกษาและแนะน าในการเลือกสถานที่
ปฏิบัติงาน และขอขอบคุณ คุณเจ้าของ กิจการพานิช ประธานบริษัทตระการพืชผล ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการค้นคว้า ขอขอบคุณ นายเพ่ือนชาย แสนดี นางสาวเพ่ือนหญิง ดี
แสน ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ บุคลากรบริษัทตระการพืชผลทุกท่านที่ได้ฝึกสอน ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนในการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม 
 ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ คุณพ่อบังเกิด ขยันเรียน และคุณแม่กราว ขยันเรียน ที่อยู่เบื้องหลังใน
ความส าเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจตลอดมา 
 

นายเกียรตินิยม ขยันเรียน 
 

3.4  การเขียนบทคัดย่อ 
 หลักกำรเขียนบทคัดย่อ 

บทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาส าคัญของเอกสารโดยย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียน
อยู่ต่อจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อมักจะมีลักษณะ ดังนี้คือ 

1. เขียนย่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ โดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านควรได้ทราบจากงานของเรา
โดยควรเรียงล าดับเช่นเดียวกับใบเนื้อหา 

2. เมื่อผู้อ่านอ่านบทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานที่ปฏิบัติทั้งหมด ส่วนรายละเอียด
นั้นผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ในรูปเล่มรายงาน 

3. บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกิน 1/2 หน้ากระดาษ A4 เพราะอาจท าให้เวลาในการอ่านส่วนอื่น
ลดลงในบทคัดย่อไม่มีตาราง รูปภาพ หรือการอ้างอิงใดๆ 

4. ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือแนวคิดอ่ืนที่อยู่นอกเหนือจากในเนื้อหาของรายงาน 
 
 

COOP RMUTT
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 ประเภทของบทคัดย่อ บทคัดย่อมี 2 ประเภท คือ 
1. บทคัดย่อประเภทให้ข้อมูลควำมรู้  (Informative Abstract) เขียนเพ่ือรายงานผล

การศึกษาหรือบทสรุปที่ผู้ใช้ต้องการอย่างเพียงพอ เพ่ือหลีกเลี่ยงความจ าเป็นในการอ่านเอกสารต้นฉบับ 
2. บทคัดย่อประเภทพรรณนำ (Indicative of Descriptive Abstract) เขียนเพ่ือชี้แนะ

ข้อเท็จจริงที่ส าคัญที่สุดในเอกสาร โดยปราศจากรายงานถึงผลการศึกษา ค้นคว้า หรือสรุป เพ่ือให้ผู้อ่านใช้
ประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องอ่านหรือศึกษาเอกสารต้นฉบับหรือไม่ โดยทั่วไปนิยมใช้เขียนเพ่ือสรุปเอกสารที่
น าเสนอหรือทัศนคติที่กว้างขวาง เช่น เอกสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทวิจารณ์ เป็นต้น 

กำรเขียนบทคัดย่อมีหลักส ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้  
1. มีควำมสั้น กะทัดรัด และกระชับ คือ เลือกเฉพาะสาระที่เป็นใจความส าคัญของเอกสาร โดย

ใช้ส านวนที่กระทัดรัด มีความกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ค าหรือประโยคที่มีความยาว หรือมีความซ้ าซ้ อน ความ
ยาวของบทคัดย่อไม่มีก าหนดไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสารนั้นๆ ว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 
โดยทั่วไปบทคัดย่อจะมีเพียง 1 ย่อหน้า แต่ส าหรับเอกสารงานวิจัยมีได้มากกว่า 

2. มีควำมถูกต้อง คือ สามารถถ่ายทอดประเด็นส าคัญของเอกสารได้อย่างถูกต้องตาม
ความหมายเดิมของเอกสารต้นฉบับ ไม่ควรมีการตีความหรือแสดงความคิดเห็นใดอันท าให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของ
เอกสารต้นฉบับผิดไป 

3. มีควำมชัดเจน การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือเสนอในบทคัดย่อจะต้องสื่อความหมายให้เข้าใจ
ชัดเจนโดยใช้รูปประโยคท่ีสมบูรณ์ ไม่ใช่เขียนกระท่อนกระแท่นเป็นค า 

 

กำรเขียนบทคัดย่อส ำหรับงำนสหกิจศึกษำ 
การเขียนบทคัดย่อส าหรับงานสหกิจศึกษา เป็นการเขียนบทคัดย่อประเภทให้ความรู้ (Informative 

Abstract) ควรมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ 
1. จุดประสงค์  เป็นการอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานว่ามุ่งในเรื่องใดบ้างและ

หากจ าเป็นต้องกล่าวถึงปัญหาส าคัญของการศึกษาวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้องก็อาจกล่าวไว้โดยย่อ 
2. วิธีการ เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีที่ส าคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยย่อ 
3. ผลและบทสรุป เป็นการกล่าวถึงผลการปฏิบัติงานโดยการเขียนอย่างกะทัดรัด และให้ความรู้

ความเข้าใจมากที่สุด หากกล่าวถึงสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะ การ
ประเมินผล และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ 
 
 

 

ตัวอย่ำงบทคัดย่อ 
โครงงำน: ผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดธรรมชาติต่อการป้องกันนก
กินข้าวในนาหว่าน 
 

บทค้ดย่อ: การศึกษาของการดัดแปลงสี รสชาติและกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติต่อการ
ป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลง พบการทดลองพบว่านกที่กินข้าว
ในนาหว่าน และพบมากที่สุด คือ นกพิราบ และนกกระจอกบ้าน โดยนกทั้งสองชนิดนี้ ได้ท าความเสียหายแก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากนกจะมาจิกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาหว่าน ท าให้ข้าวที่ได้ มีจ านวน
น้อยลง และจากการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสีจากธรรมชาติ ในการย้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่อการกินของ
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นก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ย้อมสีจากธรรมชาติ จ านวน 5 สี ได้แก่ สีเหลือง (ขมิ้น) สีเขียว (ใบเตย) สีแดง 
(กระเจี๊ยบ) สีส้มแดง (แครอท) สีน้ าเงิน (อัญชัน) มีผลต่อการกินข้าวของนกต่างกัน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ย้อมสี
ผสมอาหารสีส้มแดง ให้ผลดีที่สุดคือ ส่งผลให้นกพิราบกินเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงร้อยละ 6.20±1.92 และ
นกกระจอกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 0.60±0.89 ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารสกัดจากพืชรสชาติ
ต่างๆในการชุบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่อการกินของนก พบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวชุบสารสกัดจากพืชรสชาติต่างๆ 
จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ บอระเพ็ด (รสขม) อ้อย (รสหวาน) มะนาว (รสเปรี้ยว) และเกลือแกง NaCI (รสเค็ม) มีผล
ต่อการกินของนกแตกต่างกัน โดยสารสกัดจากบอระเพ็ดซึ่งให้รสขมได้ผลดีที่สุด คือ ส่งผลให้นกพิราบกินเมล็ด
พันธุ์ข้าวเพียงร้อยละ 19.20±0.83 และนกกระจอกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 0.00±0.00 จากการศึกษา
เปรียบเทียบชนิดของน้ ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Rutaceae ในการชุบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่อการกินของนก 
พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชุบกลิ่นน้ ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Rutaceae จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ส้ม มะนาว และ
มะกรูด มีผลต่อการกินของนกต่างกัน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวชุบกลิ่นน้ ามันหอมระเหยจากมะกรูดให้ผลดีที่สุด คือ 
ส่งผลให้นกพิราบกินเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงร้อยละ 4.20±0.83 และนกกระจอกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 
13.00±1.22 จากนั้นเมื่อท าการทดลองใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลงในนาหว่านสภาพจริง พบว่า สามารถป้องกัน
นกกินเมล็ดพันธุ์ในนาหว่านได้จริง มีประสิทธิภาพ และไม่มีผลข้างเคียงในด้านประสิทธิภาพการงอกแต่อย่างใด 
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3.5 รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาที่น ามาเขียนเรียบเรียงปัจจุบัน
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ  
 การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78) คือ 

1. ระบบนาม – ปี (Author - date) เป็นระบบที่มีชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายใน
วงเล็บ ดังตัวอย่าง  

 (ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง) 
2. ระบบหมายเลข (Number System) เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบนาม – ปี แต่ระบบนี้จะใช้

หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสารอ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ  
 2.1 ให้หมายเลขตามล าดับของการอ้างอิง 
 2.2 ให้หมายเลขตามล าดับอักษรผู้แต่ง 

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของเอกสารต่างๆ รวมไปถึงทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ท ารายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และ
ส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายแนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 

บทคดัย่อ

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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 ประเภทของบทคัดย่อ บทคัดย่อมี 2 ประเภท คือ 
1. บทคัดย่อประเภทให้ข้อมูลควำมรู้  (Informative Abstract) เขียนเพ่ือรายงานผล

การศึกษาหรือบทสรุปที่ผู้ใช้ต้องการอย่างเพียงพอ เพ่ือหลีกเลี่ยงความจ าเป็นในการอ่านเอกสารต้นฉบับ 
2. บทคัดย่อประเภทพรรณนำ (Indicative of Descriptive Abstract) เขียนเพ่ือชี้แนะ

ข้อเท็จจริงที่ส าคัญที่สุดในเอกสาร โดยปราศจากรายงานถึงผลการศึกษา ค้นคว้า หรือสรุป เพ่ือให้ผู้อ่านใช้
ประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องอ่านหรือศึกษาเอกสารต้นฉบับหรือไม่ โดยทั่วไปนิยมใช้เขียนเพ่ือสรุปเอกสารที่
น าเสนอหรือทัศนคติที่กว้างขวาง เช่น เอกสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทวิจารณ์ เป็นต้น 

กำรเขียนบทคัดย่อมีหลักส ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้  
1. มีควำมสั้น กะทัดรัด และกระชับ คือ เลือกเฉพาะสาระที่เป็นใจความส าคัญของเอกสาร โดย

ใช้ส านวนที่กระทัดรัด มีความกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ค าหรือประโยคที่มีความยาว หรือมีความซ้ าซ้ อน ความ
ยาวของบทคัดย่อไม่มีก าหนดไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสารนั้นๆ ว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 
โดยทั่วไปบทคัดย่อจะมีเพียง 1 ย่อหน้า แต่ส าหรับเอกสารงานวิจัยมีได้มากกว่า 

2. มีควำมถูกต้อง คือ สามารถถ่ายทอดประเด็นส าคัญของเอกสารได้อย่างถูกต้องตาม
ความหมายเดิมของเอกสารต้นฉบับ ไม่ควรมีการตีความหรือแสดงความคิดเห็นใดอันท าให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของ
เอกสารต้นฉบับผิดไป 

3. มีควำมชัดเจน การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือเสนอในบทคัดย่อจะต้องสื่อความหมายให้เข้าใจ
ชัดเจนโดยใช้รูปประโยคท่ีสมบูรณ์ ไม่ใช่เขียนกระท่อนกระแท่นเป็นค า 

 

กำรเขียนบทคัดย่อส ำหรับงำนสหกิจศึกษำ 
การเขียนบทคัดย่อส าหรับงานสหกิจศึกษา เป็นการเขียนบทคัดย่อประเภทให้ความรู้ (Informative 

Abstract) ควรมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ 
1. จุดประสงค์  เป็นการอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานว่ามุ่งในเรื่องใดบ้างและ

หากจ าเป็นต้องกล่าวถึงปัญหาส าคัญของการศึกษาวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้องก็อาจกล่าวไว้โดยย่อ 
2. วิธีการ เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีที่ส าคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยย่อ 
3. ผลและบทสรุป เป็นการกล่าวถึงผลการปฏิบัติงานโดยการเขียนอย่างกะทัดรัด และให้ความรู้

ความเข้าใจมากที่สุด หากกล่าวถึงสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะ การ
ประเมินผล และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ 
 
 

 

ตัวอย่ำงบทคัดย่อ 
โครงงำน: ผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดธรรมชาติต่อการป้องกันนก
กินข้าวในนาหว่าน 
 

บทค้ดย่อ: การศึกษาของการดัดแปลงสี รสชาติและกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติต่อการ
ป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลง พบการทดลองพบว่านกที่กินข้าว
ในนาหว่าน และพบมากที่สุด คือ นกพิราบ และนกกระจอกบ้าน โดยนกทั้งสองชนิดนี้ ได้ท าความเสียหายแก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากนกจะมาจิกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาหว่าน ท าให้ข้าวที่ได้ มีจ านวน
น้อยลง และจากการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสีจากธรรมชาติ ในการย้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่อการกินของ
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นก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ย้อมสีจากธรรมชาติ จ านวน 5 สี ได้แก่ สีเหลือง (ขมิ้น) สีเขียว (ใบเตย) สีแดง 
(กระเจี๊ยบ) สีส้มแดง (แครอท) สีน้ าเงิน (อัญชัน) มีผลต่อการกินข้าวของนกต่างกัน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ย้อมสี
ผสมอาหารสีส้มแดง ให้ผลดีที่สุดคือ ส่งผลให้นกพิราบกินเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงร้อยละ 6.20±1.92 และ
นกกระจอกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 0.60±0.89 ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารสกัดจากพืชรสชาติ
ต่างๆในการชุบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่อการกินของนก พบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวชุบสารสกัดจากพืชรสชาติต่างๆ 
จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ บอระเพ็ด (รสขม) อ้อย (รสหวาน) มะนาว (รสเปรี้ยว) และเกลือแกง NaCI (รสเค็ม) มีผล
ต่อการกินของนกแตกต่างกัน โดยสารสกัดจากบอระเพ็ดซึ่งให้รสขมได้ผลดีที่สุด คือ ส่งผลให้นกพิราบกินเมล็ด
พันธุ์ข้าวเพียงร้อยละ 19.20±0.83 และนกกระจอกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 0.00±0.00 จากการศึกษา
เปรียบเทียบชนิดของน้ ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Rutaceae ในการชุบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่อการกินของนก 
พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชุบกลิ่นน้ ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ Rutaceae จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ส้ม มะนาว และ
มะกรูด มีผลต่อการกินของนกต่างกัน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวชุบกลิ่นน้ ามันหอมระเหยจากมะกรูดให้ผลดีที่สุด คือ 
ส่งผลให้นกพิราบกินเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงร้อยละ 4.20±0.83 และนกกระจอกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 
13.00±1.22 จากนั้นเมื่อท าการทดลองใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลงในนาหว่านสภาพจริง พบว่า สามารถป้องกัน
นกกินเมล็ดพันธุ์ในนาหว่านได้จริง มีประสิทธิภาพ และไม่มีผลข้างเคียงในด้านประสิทธิภาพการงอกแต่อย่างใด 
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3.5 รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาที่น ามาเขียนเรียบเรียงปัจจุบัน
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ  
 การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78) คือ 

1. ระบบนาม – ปี (Author - date) เป็นระบบที่มีชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายใน
วงเล็บ ดังตัวอย่าง  

 (ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง) 
2. ระบบหมายเลข (Number System) เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบนาม – ปี แต่ระบบนี้จะใช้

หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสารอ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ  
 2.1 ให้หมายเลขตามล าดับของการอ้างอิง 
 2.2 ให้หมายเลขตามล าดับอักษรผู้แต่ง 

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของเอกสารต่างๆ รวมไปถึงทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ท ารายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และ
ส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายแนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 

	 		 บรรณานุกรม	 (Bibliography)	 หมายถึง	 รายการของเอกสารต ่าง	 ๆ	 รวมไปถึงทรัพยากร 

สารสนเทศทั้งหมดที่ผู ้ท�ารายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน	 ท้ังท่ีปรากฏชัดเจนโดยอ้างอิงไว้	 และ 

ส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน	แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายแนว	แล้วน�ามาเรียบเรียงใหม่

	 ทัง้นี	้การเขยีนอ้างองิ	และบรรณานุกรมให้ด�าเนินการตามรูปแบบที่คณะ/วิทยาลยั	หรอืภาควชิาก�าหนดไว้

เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน

COOP RMUTT
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ล ำดับ ประเภทบรรณำนุกรม 
1. ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย 
2. ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
3. ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 
4. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ 
5. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร 
6. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร 
7. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 
8. ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ 
9. ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. บรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย  

แบบ ก  
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, / ปีที่พิมพ์. 
แบบ ข 
ชื่อ / ชื่อสกุล. //(ปีที่พิมพ์).  // ชื่อเรื่อง. // ครั้งที่พิมพ์. // เมืองที่พิมพ์/ : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 

ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 กิตติกร มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์, 2544. 
 แบบ ข 
 กิตติกร มีทรัพย์. (2544). จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์. 
2. บรรณำนุกรมหนังสือภำษำอังกฤษ 
 แบบ ก  
 ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง (ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ / เมืองที่พิมพ์ /:/ ผู้รับผิดชอบในการ

พิมพ์./ / ปีที่พิมพ์ 
 แบบ ข 
 ชื่อสกุล./อักษรย่อชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี). / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ 

/ : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 Hartley, Eric Key. Childhood and Society. 2 nd ed. New York : Mc Graw – Hill, 1989. 
 แบบ ข 
 Hartley, E.K. (1989).  Childhood and society. 2 nd ed. New York : MC Graw – Hill. 
3. บรรณำนุกรมวิทยำนิพนธ์  
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ์. / / ชื่อเมืองที่พิมพ์ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย, /ปีที่พิมพ์. 
 แบบ ข  

ชื่อผู้เขียน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ์, / ชื่อสาขา / คณะ / ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 ภัคพร กอบพึ่งตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล 
  นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.   
 แบบ ข 
 ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540). การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์  

จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารพยาบาล 
  บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   
 4. บรรณำนุกรมบทควำมจำกหนังสือ 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / / “ชื่อตอนหรือบทความ” / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาธิการ 
 (ถ้ามี). / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, / ปีที่พิมพ์. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) (ถ้ามี). / / 
 ชื่อหนังสือ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 สมจิตร หนุเจริญกุล และประคอง อินทรสมบัติ. “การประเมินผลการพยาบาล”  ใน 
   เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8–15. 
   หน้า 749-781. มยุรา กาญจนางกูร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.  
 แบบ ข 
 สมจิตร หนุเจริญกุล และประคอง อินทรสมบัติ. (2536). การประเมินผลการพยาบาล 
   มยุรา กาญจนางกูร (บรรณาธิการ). ในเอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ 
   กระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8–15. (หน้า 749-781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
5. บรรณำนุกรมบทควำมจำกวำรสำร 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / / “ชื่อบทความ” / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที)่ / : / เลขหน้า; / วัน 
 (ถ้ามี) / เดือน / ปี. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่ม (ฉบับที)่, / เลขหน้า. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 วิทยาคม ยาพิศาล. “การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตาม 
   แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46 (3) 
    : 142-153 : กรกฎาคม-กันยายน 2547. 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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ล ำดับ ประเภทบรรณำนุกรม 
1. ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย 
2. ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
3. ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 
4. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ 
5. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร 
6. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร 
7. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 
8. ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ 
9. ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. บรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย  

แบบ ก  
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, / ปีที่พิมพ์. 
แบบ ข 
ชื่อ / ชื่อสกุล. //(ปีที่พิมพ์).  // ชื่อเรื่อง. // ครั้งที่พิมพ์. // เมืองที่พิมพ์/ : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 

ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 กิตติกร มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์, 2544. 
 แบบ ข 
 กิตติกร มีทรัพย์. (2544). จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์. 
2. บรรณำนุกรมหนังสือภำษำอังกฤษ 
 แบบ ก  
 ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง (ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ / เมืองที่พิมพ์ /:/ ผู้รับผิดชอบในการ

พิมพ์./ / ปีที่พิมพ์ 
 แบบ ข 
 ชื่อสกุล./อักษรย่อชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี). / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ 

/ : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 Hartley, Eric Key. Childhood and Society. 2 nd ed. New York : Mc Graw – Hill, 1989. 
 แบบ ข 
 Hartley, E.K. (1989).  Childhood and society. 2 nd ed. New York : MC Graw – Hill. 
3. บรรณำนุกรมวิทยำนิพนธ์  
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ์. / / ชื่อเมืองที่พิมพ์ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย, /ปีที่พิมพ์. 
 แบบ ข  

ชื่อผู้เขียน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ์, / ชื่อสาขา / คณะ / ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 ภัคพร กอบพึ่งตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล 
  นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.   
 แบบ ข 
 ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540). การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์  

จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารพยาบาล 
  บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   
 4. บรรณำนุกรมบทควำมจำกหนังสือ 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / / “ชื่อตอนหรือบทความ” / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาธิการ 
 (ถ้ามี). / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, / ปีที่พิมพ์. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) (ถ้ามี). / / 
 ชื่อหนังสือ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 สมจิตร หนุเจริญกุล และประคอง อินทรสมบัติ. “การประเมินผลการพยาบาล”  ใน 
   เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8–15. 
   หน้า 749-781. มยุรา กาญจนางกูร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.  
 แบบ ข 
 สมจิตร หนุเจริญกุล และประคอง อินทรสมบัติ. (2536). การประเมินผลการพยาบาล 
   มยุรา กาญจนางกูร (บรรณาธิการ). ในเอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ 
   กระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8–15. (หน้า 749-781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
5. บรรณำนุกรมบทควำมจำกวำรสำร 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / / “ชื่อบทความ” / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที)่ / : / เลขหน้า; / วัน 
 (ถ้ามี) / เดือน / ปี. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่ม (ฉบับที)่, / เลขหน้า. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 วิทยาคม ยาพิศาล. “การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตาม 
   แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46 (3) 
    : 142-153 : กรกฎาคม-กันยายน 2547. 

COOP RMUTT
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 แบบ ข 
วิทยาคม ยาพิศาล. (2547, กรกฎาคม-กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ เชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ .
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46 (3), 142-153. 

6. บรรณำนุกรมคอลัมน์จำกวำรสำร 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / /“ชื่อคอลัมน์ /: / ชื่อเรื่องในคอลัมน์” / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / :  
 เลขหน้า ; / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอมลัมน์. / / ชื่อวารสาร. / / 
 ปีที่หรือ เล่มที่ (ฉบับที)่, / เลขหน้า.    
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก  
 วิทยา นาควัชระ. “คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว” สกุลไทย.  40 (2047) : 
   191-192 ; 26 ตุลาคม 2544. 
 แบบ ข 
 วิทยา นาควัชระ.  (2544, 26 ตุลาคม).  คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว. 
   สกุลไทย. 40 (2047), 191-192. 
7. บรรณำนุกรมคอลัมน์จำกหนังสือพิมพ์ 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียนบทความ. / / “ชื่อคอลัมน์/ : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์” / ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / เดือน / 
 ปี. / / หน้า / เลขหน้า. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียนบทความ. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์. / / ชือ่หนังสือพิมพ์,  
 / หน้า / เลขหน้า. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 นิติภูมิ เนาวรัตน์.  “เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู” ไทยรัฐ.  5 มิถุนายน 2546.  หน้า 2. 
 แบบ ข  
 นิติภูมิ เนาวรัตน์.  (2546, 5 มิถุนายน).  เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู. ไทยรัฐ, หน้า 2. 
8. บรรณำนุกรมโสตทัศนวัสดุ 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้จัดท า,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ชื่อเมือง / : / 
 ผู้รับผิดชอบในการจัดท า, / ปีที่จัดท า. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้จัดท า,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่จัดท า). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]. / / 
 ชื่อเมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการจัดท า. 
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ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 สายหยุด นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก. 
   [เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537. 
 แบบ ข 
 สายหยุด นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. (2537). ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก. 
   [เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
9. บรรณำนุกรมสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
 9.1 ฐำนข้อมูล ซีดี-รอม 
 แบบ ก 
 ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / 
 เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. 
 แบบ ข 
 ผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง / / [ประเภทของสื่อ]. / / 
 รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 นพรัตน์ เพชรพงษ์. จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร. 
   [ซีดี-รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม่, 2545. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547 
 แบบ ข 
 นพรัตน์ เพชรพงษ์. (2545). จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร. 
   [ซีดี-รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการ 
   พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล 
   วิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547.  
 9.2 ฐำนข้อมูลออนไลน์ 
 แบบ ก 
 ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์  (ถ้ามี). / / 
   เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี). 
 แบบ ข 
 ผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/ วัน /เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียด 
   ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / /  
   (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดอืน / ปี). 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 พิมลพรรณ  พิทยานุกูล. วิธีสบืค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : 
   / / www.lib.buu.ac.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546). 
 เรวัติ ยศสุข. “ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย.” ฉลาดซื้อ. [ออนไลน์]. 6(6) ; 

คอลัมน์.

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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 แบบ ข 
วิทยาคม ยาพิศาล. (2547, กรกฎาคม-กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ เชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ .
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46 (3), 142-153. 

6. บรรณำนุกรมคอลัมน์จำกวำรสำร 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียน. / /“ชื่อคอลัมน์ /: / ชื่อเรื่องในคอลัมน์” / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / :  
 เลขหน้า ; / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอมลัมน์. / / ชื่อวารสาร. / / 
 ปีที่หรือ เล่มที่ (ฉบับที)่, / เลขหน้า.    
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก  
 วิทยา นาควัชระ. “คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว” สกุลไทย.  40 (2047) : 
   191-192 ; 26 ตุลาคม 2544. 
 แบบ ข 
 วิทยา นาควัชระ.  (2544, 26 ตุลาคม).  คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว. 
   สกุลไทย. 40 (2047), 191-192. 
7. บรรณำนุกรมคอลัมน์จำกหนังสือพิมพ์ 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้เขียนบทความ. / / “ชื่อคอลัมน์/ : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์” / ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / เดือน / 
 ปี. / / หน้า / เลขหน้า. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้เขียนบทความ. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์. / / ชือ่หนังสือพิมพ์,  
 / หน้า / เลขหน้า. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 นิติภูมิ เนาวรัตน์.  “เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู” ไทยรัฐ.  5 มิถุนายน 2546.  หน้า 2. 
 แบบ ข  
 นิติภูมิ เนาวรัตน์.  (2546, 5 มิถุนายน).  เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู. ไทยรัฐ, หน้า 2. 
8. บรรณำนุกรมโสตทัศนวัสดุ 
 แบบ ก 
 ชื่อผู้จัดท า,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ชื่อเมือง / : / 
 ผู้รับผิดชอบในการจัดท า, / ปีที่จัดท า. 
 แบบ ข 
 ชื่อผู้จัดท า,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่จัดท า). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]. / / 
 ชื่อเมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการจัดท า. 
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ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 สายหยุด นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก. 
   [เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537. 
 แบบ ข 
 สายหยุด นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. (2537). ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก. 
   [เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
9. บรรณำนุกรมสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
 9.1 ฐำนข้อมูล ซีดี-รอม 
 แบบ ก 
 ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / 
 เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. 
 แบบ ข 
 ผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง / / [ประเภทของสื่อ]. / / 
 รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 นพรัตน์ เพชรพงษ์. จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร. 
   [ซีดี-รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย 
   เชียงใหม่, 2545. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547 
 แบบ ข 
 นพรัตน์ เพชรพงษ์. (2545). จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร. 
   [ซีดี-รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการ 
   พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล 
   วิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547.  
 9.2 ฐำนข้อมูลออนไลน์ 
 แบบ ก 
 ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์  (ถ้ามี). / / 
   เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี). 
 แบบ ข 
 ผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/ วัน /เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียด 
   ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / /  
   (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดอืน / ปี). 
ตัวอย่ำง 
 แบบ ก 
 พิมลพรรณ  พิทยานุกูล. วิธีสบืค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : 
   / / www.lib.buu.ac.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546). 
 เรวัติ ยศสุข. “ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย.” ฉลาดซื้อ. [ออนไลน์]. 6(6) ; 
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บทที่ 4   
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา 

4.1  มาตรฐานสหกิจศึกษา หลักสูตร และการเรียนการสอน 
มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตร  

หลักสูตรส าหรับสหกิจศึกษาที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยของ
สถานศึกษาต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสหกิจศึกษา มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ เป็นอย่างดี รวมทั้งให้
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)   การนับหน่วยกิจรายวิชาภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติการฝึกงานและโครงงานให้เทียบกับ
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเทียบหน่วยกิตกับเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
     พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ กำรฝึกงำน / 
กำรฝึกภำคสนำม 

โครงงำน / 
อ่ืนๆ 

เวลาเทียบเท่า 
1 หน่วยกิต (ชั่วโมง) 15 ไม่น้อยกว่า 

30 45 45 

 

ตารางที่ 2 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หลักสูตร จ ำนวนหน่วยกิต 
ขั้นต่ ำ (หน่วยกิต) 

ระยะเวลำกำรศึกษำ 
ส ำหรับกำรลงทะเบียน 

เรียนเต็มเวลำ (ปี) 

ระยะเวลำกำรศึกษำ 
ส ำหรับกำรลงทะเบียน 
เรียนไม่เต็มเวลำ (ปี) 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ปริญญาตรี 5 ปี 

120 
150 

8 
10 

12 
15 

ปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 180 12 18 
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3)  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ 
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
               ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชำ ลักษณะรำยวิชำ จ ำนวน 
หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อ่ืน และ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้เป็นอย่างด ี

ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ          
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได ้

ไม่น้อยกว่า 
84 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตัวเองถนัด หรือ
สนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี 

ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

 
 นอกจากนี้ เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา          
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพควบคุม สถานศึกษาต้องก าหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขา
วิชาชีพควบคุม เช่น วิศวกร ครู เภสัชกร นักบัญชี สัตวแพทย์ นักกฎหมาย แพทย์ พยาบาล สถาปนิก เป็นต้น 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพควบคุมตาม
กฎหมาย อาทิ สภาวิศวกร คุรุสภา และ สภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพควบคุม  ส่วนใหญ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรให้มีหมวดวิชาต่างๆ ดังรายละเอียด แสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์องค์กรวิชาชีพควบคุมตัวอย่าง (สภาวิศวกร คุรุสภา และสภาเภสัชกรรม) 
 

รำยละเอียด 
ข้อก ำหนด วิศวกร ครู เภสัชกร 

องค์กรวิชาชีพ 
ควบคุม 

สภาวิศวกร คุรุสภา สภาเภสัชกรรม 

หมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป 

ไม่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- ฟิสิกส์         ไม่น้อยกว่า 6 
- คณิตศำสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9 
- เคมี            ไม่น้อยกว่า 3 

ไม่มีก าหนด ไม่ก าหนด 

หมวดวิชา 
เฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
- วิศวกรรมพื้นฐำน 
ไม่น้อยกว่า 18 (6 รายวิชา) 
 
- วิศวกรรมควบคุม 
ไม่น้อยกว่า 12 (4 รายวิชา) 
 

ไม่น้อยกว่า 125 
หน่วยกิต 
- วิชาชีพครู 
ไม่น้อยกว่า 50 
 
-วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 75 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25* 
- ด้านผู้ป่วย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30* 
- ด้านสังคมและการบริหาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10* 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

ไม่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 

การฝึกปฏิบัติ 
ทางวิชาชีพ 

ไม่ก าหนด มีการปฏิบัติการสอน 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี 

ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง 
หรือไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

ระยะเวลา 
หลักสูตร 

4 ปี 5 ปี 6 ปี 

 
หมำยเหตุ: *ร้อยละของรายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ที่ศึกษาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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3)  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ 
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
               ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชำ ลักษณะรำยวิชำ จ ำนวน 
หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อ่ืน และ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้เป็นอย่างด ี

ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ          
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได ้

ไม่น้อยกว่า 
84 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตัวเองถนัด หรือ
สนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี 

ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

 
 นอกจากนี้ เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา          
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพควบคุม สถานศึกษาต้องก าหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขา
วิชาชีพควบคุม เช่น วิศวกร ครู เภสัชกร นักบัญชี สัตวแพทย์ นักกฎหมาย แพทย์ พยาบาล สถาปนิก เป็นต้น 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพควบคุมตาม
กฎหมาย อาทิ สภาวิศวกร คุรุสภา และ สภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพควบคุม  ส่วนใหญ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรให้มีหมวดวิชาต่างๆ ดังรายละเอียด แสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์องค์กรวิชาชีพควบคุมตัวอย่าง (สภาวิศวกร คุรุสภา และสภาเภสัชกรรม) 
 

รำยละเอียด 
ข้อก ำหนด วิศวกร ครู เภสัชกร 

องค์กรวิชาชีพ 
ควบคุม 

สภาวิศวกร คุรุสภา สภาเภสัชกรรม 

หมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป 

ไม่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- ฟิสิกส์         ไม่น้อยกว่า 6 
- คณิตศำสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9 
- เคมี            ไม่น้อยกว่า 3 

ไม่มีก าหนด ไม่ก าหนด 

หมวดวิชา 
เฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
- วิศวกรรมพื้นฐำน 
ไม่น้อยกว่า 18 (6 รายวิชา) 
 
- วิศวกรรมควบคุม 
ไม่น้อยกว่า 12 (4 รายวิชา) 
 

ไม่น้อยกว่า 125 
หน่วยกิต 
- วิชาชีพครู 
ไม่น้อยกว่า 50 
 
-วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 75 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25* 
- ด้านผู้ป่วย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30* 
- ด้านสังคมและการบริหาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10* 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

ไม่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

ไม่ก าหนด 

การฝึกปฏิบัติ 
ทางวิชาชีพ 

ไม่ก าหนด มีการปฏิบัติการสอน 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี 

ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง 
หรือไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

ระยะเวลา 
หลักสูตร 

4 ปี 5 ปี 6 ปี 

 
หมำยเหตุ: *ร้อยละของรายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ที่ศึกษาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

COOP RMUTT
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 อนึ่ง สถานศึกษาต้องตรวจสอบกับองค์กรวิชาชีพควบคุมด้วยว่าองค์กรนั้นๆ นับหน่วยกิตรายวิชา          
สหกิจศึกษาให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้วยหรือไม่ โดยรายวิชาสหกิจศึษาต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า            
6 หน่วยกิต และสถานศึกษาต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
หรือ ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 

มาตรฐานการเรียนการสอน 
 มาตรฐานข้ันต่ า 
 1)  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูล และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
 2)  สถานศึกษาต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 3)  สถานศึกษาต้องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 
 4)  สถานศึกษาต้องก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใดในช่วงปฏิบัติ             
สหกิจศึกษา  
 5)  สถานศึกษาต้องจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
และเน้นประสบการณ์ท างาน 
 6)  สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 
 7)  สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ 
 8)  สถานศึกษาต้องท าความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน 
 9)  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ 
 10)  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาคณาจารย์
นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชา 
 11)  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประเมินและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษานั้นๆ 
 มาตรฐานส่งเสริม 
 1)  สถานศึกษาควรให้ข้อมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการ 
 2)  จ านวนต าแหน่งงานควรมากกว่าจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 10 
 3)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการพบกันระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศ 
 4)  สถานศึกษาควรจัดให้มีสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์
สาขาวิชาภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาเพ่ือน าข้อมูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุง การด าเนินงานสหกิจศึกษา
 5)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์
นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา และผู้นิเทศงาน 
 6)  สถานศึกษาควรจัดท า และปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
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4.2  มาตรฐานการนิเทศ 
 มาตรฐานข้ันต่ า 
 1)  คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการ
อบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
 2)  สถานศึกษาต้องจัดระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ ทั้งนี้ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3)  คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 4)  สถานศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศนักศึกษา ณ 
สถานประกอบการ 
 5)  คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา ฯลฯ 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนก าหนดการนิเทศ 
 6)  คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
 7)  สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาไปปฏิบัติงาน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 8)  ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ – หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์
นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 
 9)  คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 10)  คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ
แก่นักศึกษาตามความจ าเป็นของแต่ละสาขาวิชา 
 มาตรฐานส่งเสริม 
 1)  คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
 2)  ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและข้อเสนอแนะ 
 3)  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและให้ข้อเสนอแนะ 
 

4.3 มาตรฐานนักศึกษา 
 1 คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะท าส าเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทาง
วินัยโดยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
  3)  นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 
 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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 อนึ่ง สถานศึกษาต้องตรวจสอบกับองค์กรวิชาชีพควบคุมด้วยว่าองค์กรนั้นๆ นับหน่วยกิตรายวิชา          
สหกิจศึกษาให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้วยหรือไม่ โดยรายวิชาสหกิจศึษาต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า            
6 หน่วยกิต และสถานศึกษาต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
หรือ ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 

มาตรฐานการเรียนการสอน 
 มาตรฐานข้ันต่ า 
 1)  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูล และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
 2)  สถานศึกษาต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 3)  สถานศึกษาต้องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 
 4)  สถานศึกษาต้องก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใดในช่วงปฏิบัติ             
สหกิจศึกษา  
 5)  สถานศึกษาต้องจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
และเน้นประสบการณ์ท างาน 
 6)  สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 
 7)  สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ 
 8)  สถานศึกษาต้องท าความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน 
 9)  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ 
 10)  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาคณาจารย์
นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชา 
 11)  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประเมินและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษานั้นๆ 
 มาตรฐานส่งเสริม 
 1)  สถานศึกษาควรให้ข้อมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการ 
 2)  จ านวนต าแหน่งงานควรมากกว่าจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 10 
 3)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการพบกันระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศ 
 4)  สถานศึกษาควรจัดให้มีสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์
สาขาวิชาภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาเพ่ือน าข้อมูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุง การด าเนินงานสหกิจศึกษา
 5)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์
นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา และผู้นิเทศงาน 
 6)  สถานศึกษาควรจัดท า และปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
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4.2  มาตรฐานการนิเทศ 
 มาตรฐานข้ันต่ า 
 1)  คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการ
อบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
 2)  สถานศึกษาต้องจัดระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ ทั้งนี้ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3)  คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 4)  สถานศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศนักศึกษา ณ 
สถานประกอบการ 
 5)  คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา ฯลฯ 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนก าหนดการนิเทศ 
 6)  คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
 7)  สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาไปปฏิบัติงาน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 8)  ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ – หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์
นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 
 9)  คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 10)  คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ
แก่นักศึกษาตามความจ าเป็นของแต่ละสาขาวิชา 
 มาตรฐานส่งเสริม 
 1)  คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
 2)  ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและข้อเสนอแนะ 
 3)  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและให้ข้อเสนอแนะ 
 

4.3 มาตรฐานนักศึกษา 
 1 คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะท าส าเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทาง
วินัยโดยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
  3)  นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 
 
 
 

COOP RMUTT
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 2 กิจกรรมต่างๆ ระหว่างปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือ สัปดาห์ 
  2)  นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่า 
สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  3)  นักศึกษาต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิ เทศและผู้นิ เท ศงาน              
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะน าให้เรียบร้อย 
  4)  นั กศึกษาต้องส่ งรายงานฉบับสมบู รณ์ ที่ ได้ รับอนุญ าตให้ เผยแพร่ ได้ จา ก                   
สถานประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน 
  มาตรฐานส่งเสริม 
  1)  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ                
ผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานประกอบการ 
 3 คุณภาพรายงานทางวิชาการ 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  รายงานต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป 
 4 การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่าง
คณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 
4.4  มาตรฐานการวัดและประเมินผล 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
  นักศึกษา 

- เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
- ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น การสอบการท ารายงาน 
ด าเนินงาน 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
- การอบรมมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 

 2)  กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์           
การท างาน และตรงกับสาขาวิชา 
      การด าเนินงาน  

- จ านวนงานพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ 
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 3)  กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 
      การด าเนินงาน  

- คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก 
- คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน 
- งานที่นักศึกษาท ามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 4)  กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ 
      การด าเนินงาน 

- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ 
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ 
- เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ 

 5)  กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
      นักศึกษา 

- ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้ 
- การปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
- ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
- การสื่อสารและการน าเสนอผลงาน 
- ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการท างานด้วยตัวเอง 
- การนิเทศงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
การด าเนินงาน  
- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ 
- มีการติดตามการนิเทศงาน 
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อและประสานงานการนิเทศ 

  คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 
- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจ าเป็นของนักศึกษา 
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 6)  กระบวนการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   นักศึกษา 

- คุณภาพของการน าเสนอผลงาน : ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการน าเสนอการตอบค าถาม 
- การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล

รายวิชาสหกิจศึกษา 
    การด าเนินงาน 

- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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 2 กิจกรรมต่างๆ ระหว่างปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือ สัปดาห์ 
  2)  นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่า 
สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  3)  นักศึกษาต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิ เทศและผู้นิ เท ศงาน              
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะน าให้เรียบร้อย 
  4)  นั กศึกษาต้องส่ งรายงานฉบับสมบู รณ์ ที่ ได้ รับอนุญ าตให้ เผยแพร่ ได้ จา ก                   
สถานประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน 
  มาตรฐานส่งเสริม 
  1)  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ                
ผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานประกอบการ 
 3 คุณภาพรายงานทางวิชาการ 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  รายงานต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป 
 4 การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่าง
คณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 
4.4  มาตรฐานการวัดและประเมินผล 
  มาตรฐานข้ันต่ า 
  1)  กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
  นักศึกษา 

- เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
- ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น การสอบการท ารายงาน 
ด าเนินงาน 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
- การอบรมมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 

 2)  กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์           
การท างาน และตรงกับสาขาวิชา 
      การด าเนินงาน  

- จ านวนงานพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ 
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 3)  กระบวนการรับรองคุณภาพงาน 
      การด าเนินงาน  

- คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก 
- คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน 
- งานที่นักศึกษาท ามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 4)  กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ 
      การด าเนินงาน 

- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ 
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ 
- เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ 

 5)  กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
      นักศึกษา 

- ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้ 
- การปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
- ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
- การสื่อสารและการน าเสนอผลงาน 
- ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการท างานด้วยตัวเอง 
- การนิเทศงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
การด าเนินงาน  
- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ 
- มีการติดตามการนิเทศงาน 
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อและประสานงานการนิเทศ 

  คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 
- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจ าเป็นของนักศึกษา 
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 6)  กระบวนการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   นักศึกษา 

- คุณภาพของการน าเสนอผลงาน : ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการน าเสนอการตอบค าถาม 
- การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล

รายวิชาสหกิจศึกษา 
    การด าเนินงาน 

- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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บทที่ 5 
การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

5.1  สถานประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 กรณีที่ 1 รับนักศึกษาเข้าท าการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้แก่นักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา แต่ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าสูงสุด 
 2. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
 3. ค่าสวัสดิการ เช่น เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างจังหวัดและค่าชุดฟอร์มที่
จัดให้แก่นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา 
 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ปกติของสถานประกอบการ โดยต้องระบุรายการ จ านวน และราคาของวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
 5. ค่าวิทยากรภายนอกที่จ้างมาเฉพาะเพ่ือฝึกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
หมำยเหตุ: ในกรณีนี้ รายการค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้  2 

เท่าของที่จ่ายจริง โดยไม่จ ากัดวงเงิน 
5.2  การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณีนี้จะต้องปฏิบัติตามการยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 ยื่นเอกสารค าขอต่อนายทะเบียน (อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) เป็นค าขอรับ นิสิต/นักศึกษา ตาม
แบบ ฝง 1 และมีเอกสารแนบ 
 1. ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน 
 2. หลักสูตรและรายละเอียดการฝึก จ านวน 1 ฉบับ 
 3. สัญญาการฝึก (แบบ ฝง 2) 
 4. ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกของนิสิต / ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยทะเบียนรับทรำบ 

ด ำเนินกำรฝึกสหกิจศึกษำ 

น ำหนังสือรับทรำบและรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

ยื่นขอหักค่ำใช้จ่ำยกับกรมสรรพำกร 

รำยงำนผลของกำรส ำเร็จกำรฝึก 

สหกิจศึกษำให้นำยทะเบียนรับทรำบ ตำมแบบ ฝง 3 
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  7)  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   นักศึกษา 

- ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการท างานโดยสถานศึกษาต้อง
ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 

- ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
- นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแต่การประเมินนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา 
ด าเนินการ 
- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ 
- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม  
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บทที่ 5 
การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

5.1  สถานประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 กรณีที่ 1 รับนักศึกษาเข้าท าการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้แก่นักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา แต่ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าสูงสุด 
 2. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
 3. ค่าสวัสดิการ เช่น เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างจังหวัดและค่าชุดฟอร์มที่
จัดให้แก่นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา 
 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ปกติของสถานประกอบการ โดยต้องระบุรายการ จ านวน และราคาของวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
 5. ค่าวิทยากรภายนอกที่จ้างมาเฉพาะเพ่ือฝึกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
หมำยเหตุ: ในกรณีนี้ รายการค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้  2 

เท่าของที่จ่ายจริง โดยไม่จ ากัดวงเงิน 
5.2  การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณีนี้จะต้องปฏิบัติตามการยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 ยื่นเอกสารค าขอต่อนายทะเบียน (อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) เป็นค าขอรับ นิสิต/นักศึกษา ตาม
แบบ ฝง 1 และมีเอกสารแนบ 
 1. ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน 
 2. หลักสูตรและรายละเอียดการฝึก จ านวน 1 ฉบับ 
 3. สัญญาการฝึก (แบบ ฝง 2) 
 4. ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกของนิสิต / ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยทะเบียนรับทรำบ 

ด ำเนินกำรฝึกสหกิจศึกษำ 

น ำหนังสือรับทรำบและรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

ยื่นขอหักค่ำใช้จ่ำยกับกรมสรรพำกร 

รำยงำนผลของกำรส ำเร็จกำรฝึก 

สหกิจศึกษำให้นำยทะเบียนรับทรำบ ตำมแบบ ฝง 3 
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  7)  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   นักศึกษา 

- ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการท างานโดยสถานศึกษาต้อง
ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 

- ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
- นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแต่การประเมินนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา 
ด าเนินการ 
- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ 
- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม  
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5.3  ที่สถานประกอบการจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบ 
 1. หนังสือรับทราบจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการฝึกนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 2. ส าเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา 
 3. ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
 5. ใบส าคัญรับเงินค่าสวัสดิการที่จ่ายแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 6. ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา 
 7. ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากรภายนอก 
 
 กรณีที่ 2 บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันการศึกษา 
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2547 
และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 476 พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์การบริจาค ดังต่อไปนี้ 
 1. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท า หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน 
 2. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา แบบเรียน ต ารา หนังสือ ทาง
วิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 3. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็น
ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย ส าหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษา 
หมำยเหตุ: ในกรณีนี้ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ ฯลฯ 
 
5.4   เปรียบเทียบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 แบบ 
    
พรบ. ส่งเสริมฯ 2545 + พรฎ. 437 
1. เป็นค่าใช้จ่ายที่แจกแจงรายการชัดเจน ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าสวัสดิการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวิทยากรภายนอก 
2. หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ของที่จ่ายจริงโดยไม่ 
จ ากัดวงเงิน 
 
3. ใช้ได้กับทุกสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
 

พรฎ. 420 + พรฎ. 476 
1. เป็นเงินบริจาคที่จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย  
เพ่ือประโยชน์ที่จะตกแก่นักศึกษาโดยต้องไม่มีสัญญา
ต่างตอบแทน เช่น ทุนการศึกษา 
2. หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10  
ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล 
สาธารณะ ฯลฯ 
3. ใช้ได้เฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐ 
 

   
แหล่งข้อมูล  ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2610-5339 , 0-2610-5442-3 โทรสาร 0-2354-5607 www.mua.go.th 
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5.3  ที่สถานประกอบการจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบ 
 1. หนังสือรับทราบจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการฝึกนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 2. ส าเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา 
 3. ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
 5. ใบส าคัญรับเงินค่าสวัสดิการที่จ่ายแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 6. ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา 
 7. ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากรภายนอก 
 
 กรณีที่ 2 บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันการศึกษา 
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2547 
และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 476 พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์การบริจาค ดังต่อไปนี้ 
 1. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท า หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน 
 2. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา แบบเรียน ต ารา หนังสือ ทาง
วิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 3. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็น
ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย ส าหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษา 
หมำยเหตุ: ในกรณีนี้ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะ ฯลฯ 
 
5.4   เปรียบเทียบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 แบบ 
    
พรบ. ส่งเสริมฯ 2545 + พรฎ. 437 
1. เป็นค่าใช้จ่ายที่แจกแจงรายการชัดเจน ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าสวัสดิการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวิทยากรภายนอก 
2. หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ของที่จ่ายจริงโดยไม่ 
จ ากัดวงเงิน 
 
3. ใช้ได้กับทุกสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
 

พรฎ. 420 + พรฎ. 476 
1. เป็นเงินบริจาคที่จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย  
เพ่ือประโยชน์ที่จะตกแก่นักศึกษาโดยต้องไม่มีสัญญา
ต่างตอบแทน เช่น ทุนการศึกษา 
2. หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10  
ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศล 
สาธารณะ ฯลฯ 
3. ใช้ได้เฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐ 
 

   
แหล่งข้อมูล  ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2610-5339 , 0-2610-5442-3 โทรสาร 0-2354-5607 www.mua.go.th 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารแบบฟอร์มส าหรับการติดต่อประสานงาน 

 
สก 01  แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา 
สก 02 แบบเสนองาน 
สก 03  ใบสมัครงาน 
สก 04  แบบค าร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 
สก 05  แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษา 
สก 06  หนังสือสัญญาการเข้าปฏิบัติงาน 
สก 07  แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
สก 08  แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน 
สก 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
สก 10  แบบขออนุญาตการออกนิเทศ 
สก 12  แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงาน 
สก 13  แบบบันทึกการนิเทศงาน 
สก 14   แบบประเมินผลนักศึกษา 
สก 15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาส าหรับผู้นิเทศงาน 
สก 16   แบบประเมินรายงานนักศึกษาส าหรับอาจารย์นิเทศ 
สก 17   แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 
สก 19  ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สก 18 แบบประเมินอาจารย์นิเทศ (อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

สก 19 ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
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 รายวิชากลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  เริ่มใช้กับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในปี 
พ.ศ.2561 ซึ่งนักศึกษาจะเลือกลงรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รายวิชาที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 

1 (0-2-1) 

2 
สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

6 (0-40-0) 

3 
สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
International Cooperative Education 

6 (0-40-0) 

4 
ฝึกงาน 
Apprenticeship 

3 (0-20-0) 

5 
ฝึกงานต่างประเทศ 
International Apprenticeship 

3 (0-20-0) 

6 
ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 
Workplace Special Problem  3 (0-6-3) 

7 
การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร 
Pre-course Experience 

2 (0-6-3) 

8 
ปฏิบัติงานภาคสนาม  
Filed work 

2 (0-6-3) 

9 
การติดตามพฤติกรรมการท างาน 

Job Shadowing 
2 (0-6-3) 

10 
การฝึกเฉพาะต าแหน่ง 
Practicum 

3 (0-16-8) 

11 
การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี  
Post-course Internship 

6 (0-40-0) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
กำรเตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   1 (0-2-1) 
Preparation for Professional Experience   
วิชำบงัคับก่อน  :    -                        
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล  
 
 
สหกิจศึกษำ     6 (0-40-0) 
Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ของนักศึกษาเพื่ อเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่าง
เต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการ
ท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  
สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ   6 (0-40-0) 
International Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน 
เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
มีหน้าที่ รับผิดชอบแน่นอน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน  มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน 
และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  

 
 
ฝึกงำน     3 (0-20-0) 
Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ฝึกงำนต่ำงประเทศ     3 (0-20-0) 
International Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับ
วิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา  เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานท่ี
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน 
มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ปัญหำพิเศษจำกสถำนประกอบกำร  3 (0-6-3) 
Workplace Special Problem 
วิชำบงัคับก่อน  : วิชำในกลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพที่ออกฝึก
ประสบกำรณ์ภำยนอกมหำวทิยำลัย 
การน าโจทย์ปัญหาที่ ได้จากสถานประกอบการ  ทั้ งภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ  รัฐบาล  หรือ ชุมชน   ที่นั ก ศึกษาได้ออกท าการฝึก
ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ
อื่นๆ เพื่อน ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพของ
นักศึกษา มาท าการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ 
หรือกระบวนการ โดยจัดท าตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วม
จากบุคลากรของ สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น 
 

 

 

 

 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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 รายวิชากลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  เริ่มใช้กับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในปี 
พ.ศ.2561 ซึ่งนักศึกษาจะเลือกลงรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รายวิชาที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 

1 (0-2-1) 

2 
สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

6 (0-40-0) 

3 
สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
International Cooperative Education 

6 (0-40-0) 

4 
ฝึกงาน 
Apprenticeship 

3 (0-20-0) 

5 
ฝึกงานต่างประเทศ 
International Apprenticeship 

3 (0-20-0) 

6 
ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 
Workplace Special Problem  3 (0-6-3) 

7 
การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร 
Pre-course Experience 

2 (0-6-3) 

8 
ปฏิบัติงานภาคสนาม  
Filed work 

2 (0-6-3) 

9 
การติดตามพฤติกรรมการท างาน 

Job Shadowing 
2 (0-6-3) 

10 
การฝึกเฉพาะต าแหน่ง 
Practicum 

3 (0-16-8) 

11 
การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี  
Post-course Internship 

6 (0-40-0) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
กำรเตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   1 (0-2-1) 
Preparation for Professional Experience   
วิชำบงัคับก่อน  :    -                        
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล  
 
 
สหกิจศึกษำ     6 (0-40-0) 
Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ของนักศึกษาเพื่ อเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่าง
เต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการ
ท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  
สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ   6 (0-40-0) 
International Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน 
เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
มีหน้าที่ รับผิดชอบแน่นอน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน  มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน 
และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  

 
 
ฝึกงำน     3 (0-20-0) 
Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ฝึกงำนต่ำงประเทศ     3 (0-20-0) 
International Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับ
วิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา  เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน 
มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ปัญหำพิเศษจำกสถำนประกอบกำร  3 (0-6-3) 
Workplace Special Problem 
วิชำบงัคับก่อน  : วิชำในกลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพที่ออกฝึก
ประสบกำรณ์ภำยนอกมหำวทิยำลัย 
การน าโจทย์ปัญหาที่ ได้จากสถานประกอบการ  ทั้ งภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ  รัฐบาล  หรือชุมชน   ที่นั ก ศึกษาได้ออกท าการฝึก
ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ
อื่นๆ เพื่อน ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพของ
นักศึกษา มาท าการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ 
หรือกระบวนการ โดยจัดท าตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วม
จากบุคลากรของ สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น 
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กำรเตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   1 (0-2-1) 
Preparation for Professional Experience   
วิชำบงัคับก่อน  :    -                        
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล  
 
 
สหกิจศึกษำ     6 (0-40-0) 
Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ของนักศึกษาเพื่ อเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่าง
เต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการ
ท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  
สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ   6 (0-40-0) 
International Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน 
เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
มีหน้าที่ รับผิดชอบแน่นอน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน  มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน 
และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  

 
 
ฝึกงำน     3 (0-20-0) 
Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ฝึกงำนต่ำงประเทศ     3 (0-20-0) 
International Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับ
วิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา  เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน 
มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ปัญหำพิเศษจำกสถำนประกอบกำร  3 (0-6-3) 
Workplace Special Problem 
วิชำบงัคับก่อน  : วิชำในกลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพที่ออกฝึก
ประสบกำรณ์ภำยนอกมหำวทิยำลัย 
การน าโจทย์ปัญหาที่ ได้จากสถานประกอบการ  ทั้ งภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ  รัฐบาล  หรือชุมชน   ที่นั ก ศึกษาได้ออกท าการฝึก
ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ
อื่นๆ เพื่อน ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพของ
นักศึกษา มาท าการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ 
หรือกระบวนการ โดยจัดท าตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วม
จากบุคลากรของ สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น 
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กำรเตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   1 (0-2-1) 
Preparation for Professional Experience   
วิชำบงัคับก่อน  :    -                        
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล  
 
 
สหกิจศึกษำ     6 (0-40-0) 
Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ของนักศึกษาเพื่ อเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่าง
เต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการ
ท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  
สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ   6 (0-40-0) 
International Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน 
เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
มีหน้าที่ รับผิดชอบแน่นอน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน  มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน 
และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  

 
 
ฝึกงำน     3 (0-20-0) 
Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ฝึกงำนต่ำงประเทศ     3 (0-20-0) 
International Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับ
วิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา  เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน 
มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ปัญหำพิเศษจำกสถำนประกอบกำร  3 (0-6-3) 
Workplace Special Problem 
วิชำบงัคับก่อน  : วิชำในกลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพที่ออกฝึก
ประสบกำรณ์ภำยนอกมหำวทิยำลัย 
การน าโจทย์ปัญหาที่ ได้จากสถานประกอบการ  ทั้ งภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ  รัฐบาล  หรือชุมชน   ที่นั ก ศึกษาได้ออกท าการฝึก
ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ
อื่นๆ เพื่อน ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพของ
นักศึกษา มาท าการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ 
หรือกระบวนการ โดยจัดท าตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วม
จากบุคลากรของ สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น 
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กำรเตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   1 (0-2-1) 
Preparation for Professional Experience   
วิชำบงัคับก่อน  :    -                        
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล  
 
 
สหกิจศึกษำ     6 (0-40-0) 
Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ของนักศึกษาเพื่ อเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่าง
เต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการ
ท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  
สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ   6 (0-40-0) 
International Cooperative Education 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือโครงงาน 
เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
มีหน้าที่ รับผิดชอบแน่นอน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน  มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน 
และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
  

 
 
ฝึกงำน     3 (0-20-0) 
Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ฝึกงำนต่ำงประเทศ     3 (0-20-0) 
International Apprenticeship 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งตามที่ตรงกับ
วิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา  เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน 
มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษา
สนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
  
ปัญหำพิเศษจำกสถำนประกอบกำร  3 (0-6-3) 
Workplace Special Problem 
วิชำบงัคับก่อน  : วิชำในกลุ่มฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพที่ออกฝึก
ประสบกำรณ์ภำยนอกมหำวทิยำลัย 
การน าโจทย์ปัญหาที่ ได้จากสถานประกอบการ  ทั้ งภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ  รัฐบาล  หรือชุมชน   ที่นั ก ศึกษาได้ออกท าการฝึก
ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ
อื่นๆ เพื่อน ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพของ
นักศึกษา มาท าการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ 
หรือกระบวนการ โดยจัดท าตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วม
จากบุคลากรของ สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น 
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กำรจัดประสบกำรณ์ต้นหลักสตูร    2 (0-6-3) 
Pre-course Experience  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การจัดให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพช่วงต้นของการศึกษา
ในหลักสูตรก าหนดประเด็นที่ เกี่ ยวข้องในวิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษา
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทของบุคคล
ในวิชาชีพ น าประเด็นที่ได้จากการสังเกต มาท าการสะท้อนความคิด 
แลกเปลี่ยน ระหว่าง นักศึกษาด้วยกนัเองและกบัอาจารย์ สรุปกรอบความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 
 
ปฏิบตัิงำนภำคสนำม      2 (0-6-0) 
Fieldwork 
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การให้นักศึกษาเข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ระยะเวลาสั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ก าหนดเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานภาคสนามที่สอคคล้องกับสาขาวิชาชีพ และเหมาะสมกับ
ความรู้ภาคทฤษฎีของนักศึกษาตามแต่ละชั้นปี ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาผู้เรียนด้านความปลอดภัย การป้องกันโรคติดต่อหรือข้อ
พึงระวัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้น
เรียนกับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยน าวิธีการเรียนรู้
ในลักษณะของ การเรียนโดยใช้งานเป็นฐาน การเรียนจากสภาพสังคม 
การเรียนด้วยการให้บริการชุมชน หรือรูปแบบอื่น 
 
กำรติดตำมพฤติกรรมกำรท ำงำน    2 (0-6-3) 
Job Shadowing  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การก าหนดให้นักศึกษาเพื่อเข้าไปติดตามการท างานของบุคคล มีการ
ก าหนดแผนการติดตาม กิจกรรมที่ต้องติดตาม ด้วยการสังเกต การ
พูดคุย และการท างานร่วมกับผู้ที่ เข้าไปติดตามการท างาน  น ามา
สะท้อนความคิด ทั้งตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาด้วยกันเองและกับ
อาจารย์ในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย 
  
 
 

 
กำรฝึกเฉพำะต ำแหน่ง     3 (0-16-8) 
Practicum 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
การฝึกตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
ทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ  การฝึกเฉพาะต าแหน่งต้องเหมาะสม
กับความรู้ทางทฤษฎีตามชั้นปีของนักศึกษา สามารถด าเนินการควบคู่
กับการเรียน มีผู้นิเทศงาน ผู้สอน หรือครูฝึก ให้ค าปรึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง
การฝึก  
   
กำรฝึกปฏิบตัิจริงภำยหลังส ำเร็จกำรเรยีนทฤษฎี  6 (0-40-0) 
(Post-course Internship) 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบ
ตามหลักสูตรแล้วหรอืเกือบครบตามหลกัสูตร เน้นการฝึกปฏิบัติงาน
ประจ าหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกบัการปฏิบัติงานภายใต้สภาพการ
ท างานจริง ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหวา่งการฝึก
และเมื่อสิ้นสุดการฝึกกบัผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอน 
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กำรจัดประสบกำรณ์ต้นหลักสตูร    2 (0-6-3) 
Pre-course Experience  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การจัดให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพช่วงต้นของการศึกษา
ในหลักสูตรก าหนดประเด็นที่ เกี่ ยวข้องในวิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษา
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทของบุคคล
ในวิชาชีพ น าประเด็นที่ได้จากการสังเกต มาท าการสะท้อนความคิด 
แลกเปลี่ยน ระหว่าง นักศึกษาด้วยกนัเองและกบัอาจารย์ สรุปกรอบความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 
 
ปฏิบตัิงำนภำคสนำม      2 (0-6-0) 
Fieldwork 
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การให้นักศึกษาเข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ระยะเวลาสั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ก าหนดเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานภาคสนามที่สอคคล้องกับสาขาวิชาชีพ และเหมาะสมกับ
ความรู้ภาคทฤษฎีของนักศึกษาตามแต่ละชั้นปี ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาผู้เรียนด้านความปลอดภัย การป้องกันโรคติดต่อหรือข้อ
พึงระวัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้น
เรียนกับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยน าวิธีการเรียนรู้
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กำรติดตำมพฤติกรรมกำรท ำงำน    2 (0-6-3) 
Job Shadowing  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การก าหนดให้นักศึกษาเพื่อเข้าไปติดตามการท างานของบุคคล มีการ
ก าหนดแผนการติดตาม กิจกรรมที่ต้องติดตาม ด้วยการสังเกต การ
พูดคุย และการท างานร่วมกับผู้ที่ เข้าไปติดตามการท างาน  น ามา
สะท้อนความคิด ทั้งตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาด้วยกันเองและกับ
อาจารย์ในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย 
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การฝึกตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
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กำรจัดประสบกำรณ์ต้นหลักสตูร    2 (0-6-3) 
Pre-course Experience  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การจัดให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพช่วงต้นของการศึกษา
ในหลักสูตรก าหนดประเด็นที่ เกี่ ยวข้องในวิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษา
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทของบุคคล
ในวิชาชีพ น าประเด็นที่ได้จากการสังเกต มาท าการสะท้อนความคิด 
แลกเปลี่ยน ระหว่าง นักศึกษาด้วยกนัเองและกบัอาจารย์ สรุปกรอบความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 
 
ปฏิบตัิงำนภำคสนำม      2 (0-6-0) 
Fieldwork 
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การให้นักศึกษาเข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ระยะเวลาสั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ก าหนดเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานภาคสนามที่สอคคล้องกับสาขาวิชาชีพ และเหมาะสมกับ
ความรู้ภาคทฤษฎีของนักศึกษาตามแต่ละชั้นปี ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาผู้เรียนด้านความปลอดภัย การป้องกันโรคติดต่อหรือข้อ
พึงระวัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้น
เรียนกับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยน าวิธีการเรียนรู้
ในลักษณะของ การเรียนโดยใช้งานเป็นฐาน การเรียนจากสภาพสังคม 
การเรียนด้วยการให้บริการชุมชน หรือรูปแบบอื่น 
 
กำรติดตำมพฤติกรรมกำรท ำงำน    2 (0-6-3) 
Job Shadowing  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การก าหนดให้นักศึกษาเพื่อเข้าไปติดตามการท างานของบุคคล มีการ
ก าหนดแผนการติดตาม กิจกรรมที่ต้องติดตาม ด้วยการสังเกต การ
พูดคุย และการท างานร่วมกับผู้ที่ เข้าไปติดตามการท างาน  น ามา
สะท้อนความคิด ทั้งตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาด้วยกันเองและกับ
อาจารย์ในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย 
  
 
 

 
กำรฝึกเฉพำะต ำแหน่ง     3 (0-16-8) 
Practicum 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
การฝึกตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
ทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ  การฝึกเฉพาะต าแหน่งต้องเหมาะสม
กับความรู้ทางทฤษฎีตามชั้นปีของนักศึกษา สามารถด าเนินการควบคู่
กับการเรียน มีผู้นิเทศงาน ผู้สอน หรือครูฝึก ให้ค าปรึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง
การฝึก  
   
กำรฝึกปฏิบตัิจริงภำยหลังส ำเร็จกำรเรยีนทฤษฎี  6 (0-40-0) 
(Post-course Internship) 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบ
ตามหลักสูตรแล้วหรอืเกือบครบตามหลกัสูตร เน้นการฝึกปฏิบัติงาน
ประจ าหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกบัการปฏิบัติงานภายใต้สภาพการ
ท างานจริง ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหวา่งการฝึก
และเมื่อสิ้นสุดการฝึกกบัผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหลังจากการเรียนภาคทฤษฎี 

ครบตามหลกัสตูรแล้วหรอืเกอืบครบตามหลกัสตูร	เน้นการฝึกปฏบิตังิาน 

ประจ�าหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ	 ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ 

ความรู ้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานภายใต ้สภาพ 

การท�างานจริง	 ผู ้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ทั้งระหว่าง 

การฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกกับผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอน

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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กำรจัดประสบกำรณ์ต้นหลักสตูร    2 (0-6-3) 
Pre-course Experience  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การจัดให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพช่วงต้นของการศึกษา
ในหลักสูตรก าหนดประเด็นที่ เกี่ ยวข้องในวิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษา
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทของบุคคล
ในวิชาชีพ น าประเด็นที่ได้จากการสังเกต มาท าการสะท้อนความคิด 
แลกเปลี่ยน ระหว่าง นักศึกษาด้วยกนัเองและกบัอาจารย์ สรุปกรอบความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับวิชาชีพ บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ 
 
ปฏิบตัิงำนภำคสนำม      2 (0-6-0) 
Fieldwork 
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การให้นักศึกษาเข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
ระยะเวลาสั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ก าหนดเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานภาคสนามที่สอคคล้องกับสาขาวิชาชีพ และเหมาะสมกับ
ความรู้ภาคทฤษฎีของนักศึกษาตามแต่ละชั้นปี ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาผู้เรียนด้านความปลอดภัย การป้องกันโรคติดต่อหรือข้อ
พึงระวัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้น
เรียนกับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยน าวิธีการเรียนรู้
ในลักษณะของ การเรียนโดยใช้งานเป็นฐาน การเรียนจากสภาพสังคม 
การเรียนด้วยการให้บริการชุมชน หรือรูปแบบอื่น 
 
กำรติดตำมพฤติกรรมกำรท ำงำน    2 (0-6-3) 
Job Shadowing  
วิชำบงัคับก่อน  :    - 
การก าหนดให้นักศึกษาเพ่ือเข้าไปติดตามการท างานของบุคคล มีการ
ก าหนดแผนการติดตาม กิจกรรมที่ต้องติดตาม ด้วยการสังเกต การ
พูดคุย และการท างานร่วมกับผู้ที่ เข้าไปติดตามการท างาน  น ามา
สะท้อนความคิด ทั้งตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาด้วยกันเองและกับ
อาจารย์ในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย 
  
 
 

 
กำรฝึกเฉพำะต ำแหน่ง     3 (0-16-8) 
Practicum 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
การฝึกตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
ทักษะและสมรรถนะตามวิชาชีพ  การฝึกเฉพาะต าแหน่งต้องเหมาะสม
กับความรู้ทางทฤษฎีตามชั้นปีของนักศึกษา สามารถด าเนินการควบคู่
กับการเรียน มีผู้นิเทศงาน ผู้สอน หรือครูฝึก ให้ค าปรึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง
การฝึก  
   
กำรฝึกปฏิบตัิจริงภำยหลังส ำเร็จกำรเรยีนทฤษฎี  6 (0-40-0) 
(Post-course Internship) 
วิชำบงัคับก่อน  :  เตรยีมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ 
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบ
ตามหลักสูตรแล้วหรอืเกือบครบตามหลกัสูตร เน้นการฝึกปฏิบัติงาน
ประจ าหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกบัการปฏิบัติงานภายใต้สภาพการ
ท างานจริง ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหวา่งการฝึก
และเมื่อสิ้นสุดการฝึกกบัผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอน 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2561 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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รางวัลชนะเลิศ  ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2560 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2561 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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รางวัลชนะเลิศ  ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2560 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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รางวัลชนะเลิศ   ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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รางวัลชนะเลิศ   ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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 100  

  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

 

คู่มือสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์วิชาชพี  
 101  

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
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COOP RMUTT
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คู่มือสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์วิชาชพี  
 103  

 
 

รางวัลชนะเลิศ  ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2558 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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COOP RMUTT



คู่มือสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์วิชาชพี  
 104  

 
 

รางวัลชมเชย  โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2558 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

คู่มือสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์วิชาชพี  
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รางวัลชมเชย ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 
โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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รางวัลชมเชย ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 
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COOP RMUTT



คู่มือสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์วิชาชพี  
 107  

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ   อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด   รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุง้สวรรค ์วรรณสุทธิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
รศ.สุนทรี  ภานุทัต    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

 
คณะผู้ด ำเนินงำน 

ดร.กิตติวัณณ์  นิ่มเกิดผล   ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์ คณะบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  พุทธกาล   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางศิริพร  เจริญศรีวิริยะกุล   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
นายสมพร  วงษ์เพ็ง    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ดร.วสันต์  สอนเขียว    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
นางสาวอุษณา  อารี    คณะศิลปศาสตร์ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัญจลักษณ์  หรีรักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นางสาวเยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นางสาวสรรสุดา  เจียมจิต   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นางสาวลัดดาวัลย์ ชูทอง   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์   คณะพยาบาลศาสตร์ 
นางสาวพัชรา  ข าสา    ส านักสหกิจศึกษา 
นางสาววาสนา  สง่างาม   ส านักสหกิจศึกษา 

  
 
 
 

ส�ำนักสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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นางสาวนวพร	ลาภส่งผล

รศ.ดร.ประเสริฐ		ปิ่นปฐมรัฐ	 	 	 อธิการบดี		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย		ผิวสอาด		 	 	 รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นาถรพี		ชัยมงคล	 	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิวกร		อ่างทอง	 	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิพัทธ์		จงสวัสดิ์	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์		นิยมผล	 	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี		อภิวัฒนศร	 	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา		สุอังคะวาทิน	 	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวจีรวัฒน์		เหรียญอารีย์	 	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ		ไก่ฟ้า	 	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สพ.ญ.รุ้งสวรรค์		วรรณสุทธิ์	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายณัฏฐกฤษฏ	์	ศุภกรพินธคุปต์	 	 	 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 	

รศ.สุนทรี		ภานุทัต	 	 	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพรทิพย์		ตันติวงศ์		 	 	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ดร.กิตติวัณณ์		นิ่มเกิดผล	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักสหกิจศึกษา		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรมงคล		นิ่มจิตต์	 	 คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรินทร์		แหงมงาม	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพรัตน์		พุทธกาล				 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพร		วงษ์เพ็ง	 	 	 	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นางสาวอุษณา		อารี	 	 	 	 คณะศิลปศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัญจลักษณ์		หรีรักษ์	 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางศิริพร		เจริญศรีวิริยะกุล	 	 	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ดร.วสันต์		สอนเขียว	 	 	 	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ดร.นวพร	ลาภส่งผล			 	 	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวสรรสุดา		เจียมจิต		 	 	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พว.ดร.พรภิรมย์		หลงทรัพย์	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์		ชูทอง		 	 	 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

นางสาวพัชรา		ข�าสา	 	 	 	 ส�านักสหกิจศึกษา

นางสาววาสนา		สง่างาม	 	 	 	 ส�านักสหกิจศึกษา

COOP RMUTT



และการฝกประสบการณวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชั้น 4 อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

39 ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

คูมือ
คูมือสหกิจศึกษา และการฝกประสบการณ

วิชาชีพ

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

สหกิจศึกษา

0-2549-3620-22 coop@mail.rmutt.ac.th0-2549-3623

www.coop.rmutt.ac.th
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