
บทบาทและหนาที่ของนสิิตสหกิจศึกษา 
คุณสมบัตนิิสติสหกิจศึกษา 

คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาจะเปนผูพจิารณาคุณสมบัติเบื้องตนของนสิิตที่
สมัครเขารวมโครงการสหกิจศึกษา  โดยท่ัวไปนิสิตสหกจิศึกษามีคณุสมบัติ ดังนี ้

-  เปนนิสิตที่มรีายวิชาสหกิจศึกษาในแผนการศึกษา  
-  มีผลการเรียนเปนไปตามที่คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา และสถานประกอบการกําหนด 
-  มีความประพฤติเรียบรอย และไมเคยตองโทษวินยันิสิต 
-  ไมมีปญหาดานสุขภาพที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
-  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่สถานประกอบการกําหนด 

การสมัครเขารวมโครงการ 
การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา   
 ใหนิสิตชั้นปที่ 3 - 4 ที่สนใจเขารวมโครงการสหกิจศึกษายื่นใบสมัครเขาเปนนิสิตโครงการ     
สหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  การคัดเลือกนิสิตเขารวมโครงการฯ เปนความรับผิดชอบของ
สาขาวิชา โดยยึดหลักการและเงื่อนไขตามที่แตละสาขาวิชากําหนด 

การเลือกสมัครงาน 
 นิสิตสามารถเลือกสมัครงานไดตามตําแหนงงานที่สถานประกอบการเสนอ ซ่ึงมหาวิทยาลัยและ
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาจะประกาศใหนิสิตทราบ  นิสิตจะไดรับการปฏิบัติเสมือนการไปสมัครเขา
ทํางานจริงกับสถานประกอบการนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  นิสิตเลือกสถานประกอบการจากประกาศของมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจมากที่สุดเรียง
ตามลําดับไมเกิน 3 แหง 

2.  สถานประกอบการจะคัดเลือกนิสิตโดยพิจารณาจากใบสมัครและ/หรือการสัมภาษณนิสิต 
3.  สํานักงานสหกิจศึกษารวมกับสาขาวิชาจะจัดนิสิตเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โดย

อาศัยขอมูลจากขอ 1 และขอ 2 ซ่ึงสอดคลองกัน 
 นิสิตควรเลือกสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตรงกับความสนใจของนิสิตเปนหลัก  ไม

ควรคํานึงถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่สถานประกอบการเสนอใหแตเพียงอยางเดียว  ทั้งนี้นิสิต
จะตองเต็มใจไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่นิสิตไดเลือกสมัครไว 

การคัดเลือกนิสิตโดยสถานประกอบการ 
 สถานประกอบการจะคัดเลือกนิสิตไปปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากใบสมัครอยางเดียวหรืออาจจะ
สัมภาษณนิสิตดวย ซ่ึงเมื่อนิสิตสงใบสมัครแลวขอใหตรวจสอบประกาศการสัมภาษณงานเปนระยะๆ 
หลังจากนั้นสถานประกอบการจะสงผลการคัดเลือกนิสิตใหสํานักงานสหกิจศึกษาทราบ โดยจะระบุ
ลําดับการเลือกนิสิต 

 



การคัดเลือกนิสิตเขาปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 
 สํานักงานสหกิจศึกษารวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาจะนําผลการคัดเลือก
นิสิตของสถานประกอบการและลําดับความตองการของนิสิตมาพิจารณา โดยจะพยายามจัดใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของทั้งสองฝายมากที่สุด  แลวประกาศผลการคัดเลือกใหนิสิตทราบ  ในกรณีที่นิสิต
ไมมีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกใหรีบติดตอสํานักงานสหกิจศึกษาหรือคณะ/สาขาวิชาโดยดวน 
เพื่อจัดหาสถานประกอบการใหมโดยเร็วที่สุด  ภายหลังจากการประกาศผลการคัดเลือกแลวถือวานิสิต
ทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการตามเวลาที่กําหนด  

คาตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ 
 ตามปกติสถานประกอบการจะจายคาเบี้ยเล้ียงใหแกนิสิตในอัตราที่สถานประกอบการกําหนด  
อยางไรก็ตามหนวยงานราชการบางแหงอาจจะใหคาตอบแทนที่ต่ํากวาหรืออาจจะไมมีคาตอบแทนให
นิสิต  ในกรณีที่สถานประกอบการหรือหนวยงานเสนองานใหแกนสิิตโดยมีคาตอบแทนต่ําหรือไมมี
คาตอบแทนนัน้ โครงการฯจะรับงานนัน้ใหแกนิสิตหรือไม  ใหเปนไปตามความตองการของนิสิต
โดยมีเหตุอันควร เชน สถานประกอบการนั้นตั้งอยูในภูมิลําเนาของนิสิต นิสิตสนใจลักษณะงานที่
สถานประกอบการเสนอ เปนตน 

กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักใหกับนิสิตถือเปนสวัสดิการเพิ่มเติม  หากนิสิตไมสะดวก
ในเร่ืองที่พักที่จัดให นิสิตสามารถจัดหาที่พักเองได  แตจะนํามาเปนขออางในการไมไปปฏิบัติงาน
หรืองดปฏิบัติงานหรือเปล่ียนสถานที่ไมได  ในกรณีที่สถานประกอบการไมจัดที่พักให ขอใหนิสิต
ประสานกับสาขาวิชาหรือสํานักงานสหกิจศึกษาเพื่อติดตอฝายบุคคลของสถานประกอบการในการ
จัดหาที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสมใหแกนิสิต  เชน พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พัก
ในบริเวณที่พนักงานพักอยูและมีรถของสถานประกอบการรับสงโดยสะดวก เปนตน 

การเตรียมความพรอมของนสิิตกอนออกปฏิบัตงิาน 
 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
      นิสิตที่จะออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา พรอม
ชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยกอนการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 การฝกอบรมนิสิตสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัตงิาน 
 สํานักงานสหกิจศึกษารวมกับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาที่นิสิตสังกัด อาจจัดใหมีการ
ฝกอบรมนิสิตกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหนิสิตในดาน
ตาง ๆ  เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ การนําเสนอโครงการหรือผลงาน ความปลอดภัยในโรงงาน ระบบ 
5 ส  เปนตน 
       นิสิตที่ไมเขารับการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะไมไดรับการพิจารณาใหไป
ปฏิบัติงาน และตองออกจากการเปนนิสิตสหกิจศึกษา  ภายในสองสัปดาหสุดทายกอนนิสิตจะออกไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาจะจัดประชุมเพื่อเตรียมความ



พรอมใหแกนิสิตสหกิจศึกษาและชี้แจงขอของใจตาง ๆ  เพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะทางดานวิชาการ มีระเบียบวินัยและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการไปปฏิบัติงานจริง  นิสิต
ผูใดที่ไมเหมาะสมที่จะไปปฏิบัติงาน อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสามารถระงับการปฏิบัติงานได 
เชน กรณีนิสิตไวผมยาว แตงกายไมสุภาพ หรือกระทําผิดวินัยนิสิตระหวางภาคการศึกษา เปนตน  

การเตรียมตัวและการปฏิบตัิตนในการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 การเดินทางไปสถานประกอบการ   นิสิตจะตองเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่กําหนด 
ทั้งนี้โดยสํานักงานสหกิจศึกษาจะประสานงานใหสถานประกอบการทราบลวงหนา หากนิสิต
ตองการเขาปฏิบัติงานกอนกําหนด หรือเกิดเหตุขัดของในระหวางเดินทาง ทําใหไมสามารถเดินทาง
ไปถึงไดตามกําหนดเวลา โปรดติดตอสถานประกอบการทางโทรศัพทโดยดวนที่สุด  และควร
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด  
 การปฏิบัติตน ณ สถานประกอบการ   ในระหวางปฏิบัติงาน นิสิตจะตองปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถานประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ  เชน การแตงกาย เวลาการเขา-ออก  
วันหยุดและวันลา เปนตน  ทั้งนี้นิสิตจะมีพนักงานที่ปรึกษาคอยใหการดูแลชี้แนะ  นิสิตจะตองให
ความเคารพเชื่อฟงและตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในระหวางการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมระหวางการปฏิบตัิงาน 
 เพื่อใหการประสานงานระหวางนิสิต อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และ
สํานักงานสหกิจศึกษา  เปนไปดวยความเรียบรอยนิสิตจะตองจัดสงเอกสารที่จําเปนใหกับอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา และ/หรือสํานักงานสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

 1.  สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน  นิสิตจะตองสงแบบรายงานตัว (coop05)  รายละเอียดที่พัก
ระหวางการปฏิบัติงาน (coop06)  และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน ช่ือและตําแหนง
พนักงานที่ปรึกษา (coop07) 

 2.  ในระหวางสัปดาหที่ 2 - 3 นิสิตจะตองสงแบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (coop08) 
 3.  ในระหวางสัปดาหที่ 3 – 4  นิสิตจะตองสงแบบแจงหัวขอและโครงรางรายงาน (coop09) 
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนํา  หากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ไมไดแจงแกไขหัวขอหรือโครงรางรายงาน นิสิตสามารถเริ่มเขียนรายงานไดทันที  ทั้งนี้อาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจใหคําแนะนาํเพิ่มเติมระหวางการไปนิเทศงาน   

 4. นิสิตจะตองสงรายงานฉบับสมบูรณใหแกพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 2 สัปดาหกอนเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน และจะตองแกไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนําใหเสร็จเรียบรอย 

        5. นิสิตสงแบบสรุปขอมูลการปฏิบัติงาน (coop10) และแบบแจงยืนยนัการสงรายงาน (coop11)  
หลังกลับจากการฝกสหกิจศึกษาและสงรายงานฉบับสมบูรณใหอาจารยที่ปรึกษาเรยีบรอยแลว 

 



การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 โครงการสหกิจศึกษากําหนดใหมีการนิเทศงานโดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา
ที่มีนิสิตไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 คร้ัง ระหวางที่นิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  สถานประกอบการ 
โดยมีวัตถุประสงคของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

-  เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนิสิตที่กําลังปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
-  เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนิสิต ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกิจศึกษา 
-  เพื่อชวยเหลือนิสิตในการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน ทั้งปญหา
ดานวิชาการ ปญหาการปรับตัวของนิสิตในสภาวะการทํางานจริง และปญหาอื่น ๆ 

-  เพื่อขอทราบและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนิสิตในระบบสหกิจ
ศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการ 

-  เพื่อประเมนิผลการดําเนินงานและรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  ประกอบดวย 

-  นิสิตประสานขอมูลกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อกําหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาค
การศึกษา โดยนิสิตทุกคนจะตองไดรับการนิเทศงานอยางนอย 1 คร้ัง 

-  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาแจงสํานักงานสหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ
นัดหมายวันและเวลาที่อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศนิสิต ณ สถาน
ประกอบการ 

-  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย  โดยมีหัวขอการนิเทศ
งานคือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย  ติดตามผล
การปฏิบัติงานและความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนิสิต  ใหคําปรึกษาและชวยแกไข
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งดานวิชาการและการพัฒนาตนเองของนิสิต 

 
รูปแบบการเขยีนรายงานสหกิจศึกษา 
 รายงานสหกิจศึกษาเปนรายงานทางวิชาการที่นิสิตจะตองเขียนในระหวางการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดี
จะตอง ถูกตอง ชัดเจนและมีความสมบูรณของเนื้อหาที่จะนําเสนอ ตามรูปแบบและหัวขอการเขียน
รายงาน ประกอบดวย 

 1.  สวนนํา  เปนสวนประกอบกอนที่จะเขาสูเนื้อหาของรายงาน  ประกอบดวย 

- ปกนอก 

- ปกใน 

- จดหมายนาํสงรายงาน 

- ประกาศคณุปูการ 



- บทคัดยอภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

- สารบัญเรื่อง 

- สารบัญตาราง (ถามี) 

- สารบัญรูปภาพ (ถามี)  

 2  สวนเนื้อเร่ือง   เปนสวนทีสํ่าคัญที่สุดของรายงาน  ประกอบดวย  
 - บทนํา 
 - เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ (ถามี) 
 - วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศกึษาหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 
 - งานที่ปฏิบัตหิรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 
 - สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา 
 3  สวนประกอบตอนทาย 
 - เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 - ภาคผนวก (ถามี) 
 

 อยางไรก็ตามในสวนของเนื้อเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกตางกันไปตามลักษณะ
การปฏิบัติงานของนิสิตแตละคนในแตละสถานประกอบการ และเพื่อใหการเขียนรายงานสหกิจ
ศึกษาของนิสิตมีรูปแบบและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน มหาวิทยาลัยทักษิณจึงไดกําหนดรูปแบบการ
จัดทํารายงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

 - จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4  70-80 แกรม  สีขาว  พิมพหนาเดียว 
 - จัดพิมพดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New  ขนาด 16 จุด และขนาด 18 จุด สําหรับหัวเร่ือง 
 - จัดพิมพในแนวตั้งเปนหลัก โดยอาจจะมรูีปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนไดตามความ   

จําเปนของขอมูลที่ตองนําเสนอ 
 - การเวนขอบกระดาษใหกําหนด      
      ขอบบน  1.5  นิ้ว 
      ขอบลาง  1.0  นิ้ว 
      ขอบซาย  1.5  นิ้ว 
      ขอบขวา  1.0  นิ้ว 
 
เนื้อเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษา 
 โครงการสหกิจศึกษากําหนดเนื้อหาในสวนเนื้อเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 1.  บทนํา   ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกบัสถานประกอบการและงานที่ไดรับมอบหมาย เชน 
 -     ช่ือและที่ตัง้ของสถานประกอบการ 
 -     ลักษณะการประกอบการ  ผลิตภัณฑ  หรือการใหบริการหลักขององคกร 
 -     รูปแบบการจัดองคกรและการบริหารงานขององคกร 



 -     ตําแหนงและลักษณะงานที่นิสิตไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
-      พนักงานที่ปรึกษา และตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษา 
-      ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  

 2.  วัตถุประสงคของการปฏบิัติงานหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 -     วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่นิสิตหรือพนักงานที่ปรึกษา ไดกําหนดไววาจะตองให

สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจจะจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคที่
สําคัญที่สุดไวกอน 

 -     ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมายทั้งในสวนตัว
นิสิตเองและสวนที่สถานประกอบการจะไดรับ 

 3.  งานทีป่ฏิบตัิหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย 
 -      รายละเอยีดงานที่นิสิตปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน

ปฏิบัติในโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 
 -      แสดงภาพ แผนภูมหิรือตารางที่จําเปนประกอบคําอธิบาย 

-      แสดงการคํานวณหรือทีม่าของสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ชัดเจนถูกตองตามหลัก
วิชาการและงายตอการเขาใจ 

-      หากเปนการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ จะตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใชอยาง
ชัดเจน 

 

 4.  สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัตงิาน   ประกอบดวย 
     -      รวบรวมและแสดงขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห 
                  -      วิเคราะหและวจิารณขอมูลที่ได โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหา

หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ โดยเนนการนําไปประยกุตไดในอนาคต 
                  -      เปรียบเทียบผลที่ไดรับกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการปฏิบัติงานหรือของ

โครงงานที่ไดกําหนดไว 

กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัตงิาน 

 รวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนิสิต เพื่อพัฒนาความสามารถในการนําเสนอและ
ถายทอดประสบการณซ่ึงเปนสาระสําคัญของสหกิจศึกษา  คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาจะจัดใหนิสิตรวม
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนิสิตกันเองภายใตการกํากับดูแลของอาจารยประจําสาขาวิชา
หรือคณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา 

 

 

 



การประเมินผล 

     การประเมนิผลรายวิชาสหกิจศกึษาใชระบบสัญลักษณ ดังนี ้

G (Good)  ความหมาย ผานในระดับดี   

S (Satisfactory)   ความหมาย ผาน 

U (Unsatisfactory)  ความหมาย ไมผาน 

ขอมูลท่ีใชในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาประกอบดวย 
 1.  การเขารวมการปฐมนิเทศ กิจกรรมฝกอบรมสัมมนาสหกิจศกึษาตางๆ ตามที่สํานักงานสห
กิจศึกษา และ/หรือคณะกรรมการสหกิจศกึษาประจําสาขาวิชากําหนด 

 2.  ขอมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการของพนักงานที่ปรึกษา (ซ่ึงใน
สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตและ
รายงานวิชาการตามแบบฟอรมที่กําหนด และนิสิตนํากลับมายื่นตอสํานักงานโครงการฯ ในวันที่
เดินทางกลับสูมหาวิทยาลัย) 

 3.  การเขารวมกิจกรรมหลังจากกลับจากปฏิบัติงานครบถวน ไดแก การประชุม  และการ
สัมมนาหลังการปฏิบัติงาน เปนตน 

นิสิตที่รวมกิจกรรมทั้ง 3 กระบวนการ และผานการประเมินจากสาขาวิชาจะไดรับผลการ
ประเมินเปนสัญลักษณ G หรือ S หรือ U   กรณีที่นิสิตไดรับระดับคะแนน U นิสิตตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาอีกครั้ง  หรือเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชา
กําหนด ทั้งนี้อาจจะมีผลทําใหสําเร็จการศึกษาลาชากวากําหนด 
 

ประโยชนท่ีนสิิตจะไดรับ 
-  ไดรับทักษะและประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตรที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียน
ในหองเรยีน 

-   เขาใจกระบวนการ และวธีิการทํางานในสาขาวิชาชีพของตน ทําใหเขาใจในเนื้อหาวิชา
มากขึ้น  

-   เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบและมีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น 

-   สําเร็จการศกึษาเปนบณัฑติที่มีศักยภาพในการทํางานและมีโอกาสไดรับการคัดเลอืกเขา
ทํางานมากกวาผูที่ไมมีประสบการณทํางานมากอน 

-   ไดรับคาตอบแทนการปฏบิัติงาน (ขึ้นอยูกับนโยบายของสถานประกอบการนั้นๆ)  
 

************************************************ 
 
 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษา  สําหรับนสิิต 

 

นิสิต

สมัครเขารวมโครงการกับคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา 

สงรายงาน 

เขารับการฝกอบรมตามที่สาํนักงานสหกิจศึกษากําหนด 

ปฏิบตัิงาน ณ สถานประกอบการ 

สัมมนาหลังจบการฝกสหกิจ


