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หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดตั้งฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา ทา
หน้าที่พัฒนารูปแบบและหลักสูตรระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม และดาเนินการประสานงานระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และหลังจากที่นักศึกษากลับมาจาก
การปฏิบัติงานกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
จะจัดให้มี ก ารสัม มนาประเมิ นผลงานของนั ก ศึก ษาหลังการปฏิบัติ งานสหกิ จศึก ษา ซึ่งบุ คลากรและกรรมการที่
รับผิดชอบสหกิจศึกษามีดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
คณะกรรมการที่ป รึก ษาประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน ผู้บริหารด้านวิชาการ คณบดีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีหน้าที่ให้คาปรึกษา ด้านนโยบาย รูปแบบการบริหารงาน และการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
2. คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
คณะกรรมการประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน ผู้บริหารด้านวิชาการ คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ
อาจารย์ประจาฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน มีหน้าที่ดังนี้
1. กาหนดนโยบายดาเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา
2. กาหนดรูปแบบ ระเบียบ วิธีการดาเนินการของโครงการสหกิจศึกษา
3. พิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจาปีของโครงการสหกิจศึกษา
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษา
5. ประสานงานระหว่างคณะ/สาขาวิชากับโครงการสหกิจศึกษา
3. อาจารย์ประจาฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
ประสานงานกับสาขาวิชาเพื่อจัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพเพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูลและคาแนะนาในการเลือกงาน การสมัครงานสหกิจศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต ที่จะรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานและจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน การบริหารงานคุณภาพ หลักการทางานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียนมาและความรู้ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานจริงและการดาเนินการ
ประสานงานระหว่าง องค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกกับทุกฝ่าย โดยตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการสหกิจศึกษานอกจากนี้ฝ่ายสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานก็จะเป็ นศู นย์ก ลางในการจัดหางาน ให้แก่นักศึก ษาก่อนสาเร็จการศึกษาทั้งในเรื่องของการแนะนาในการ
วางแผนด้านอาชีพการฝึกอบรมเสริมทักษะทางด้านงานอาชีพต่าง ๆ
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4. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง สาขาวิชาหนึ่งๆ
จะมีคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 คน หรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา โดยมีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเดินทางนิเทศงานนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติ งานอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการปรับตัวสู่สังคมทางาน เพื่ อให้สามารถทางานได้ พร้อมทั้งสร้างความ
เข้าใจในระบบสหกิจศึกษาแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพกับผู้ปฏิบัติในองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต และแสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยู่ในความดูแลเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาและโครงการสหกิจ
ศึกษาร่วมกันกาหนดตรวจทานให้คาแนะนาการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา
และร่วมสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา
สถานที่ติดต่อ
ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza
โทรศัพท์ : 074-200387
โทรสาร : 074-200375
เว็บไซด์ : www.hu.ac.th/coop
E-mail : coop_hu53@hotmail.com
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บทบาทและหน้าที่ของคณะ/สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของคณะ/สาขาวิชา
1. คณะ/สาขาวิชาเป็นผู้กาหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งใน ภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อความต่อเนื่องในการร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและสอดคล้องกับการจัดระบบการเรียนแบบผสมผสานกับการ ปฏิบัติงานของหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา
2. อาจารย์ประจาสาขาวิชา ต้องศึกษาและทาความเข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษาอย่างชัดเจนและสามารถให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. สนับสนุนข้อมูลการจัดหางานและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตให้กับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
4. สาขาวิชาแต่งตั้งตัวแทนสาขาในการประสานงานสหกิจศึกษากับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
5. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้สอนในการลงทะเบียนผ่านระบบ eService ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
สหกิจศึกษา
6. อาจารย์ที่ปรึกษารับแบบแจ้งความจานงในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาและจัดส่งให้กับ
ตัวแทนของสาขาเพื่อจัดส่งให้กับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานต่อไป
7. ร่วมกับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพื่อ
กาหนดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา
- การพิจารณาใบสมัครงาน
- การสัมภาษณ์เบื้องต้น
8. แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9. ประสานงานกับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานเพื่อส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปสัมภาษณ์กับองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตพร้อมแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดและวันเวลาในการสัมภาษณ์
10.คณะ/สาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาให้ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานเพื่อดาเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษา
11.แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับตาแหน่งงานสหกิจศึกษา
12.แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
13.ประสานงานกับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน เพื่อกาหนดวันเวลานิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประจาภาคการศึกษา
14.อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาออกนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและติดตามความ
คืบหน้าของรายงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยู่ในการดูแล
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15.รวบรวมรายงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาประจาสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว เพื่อนาส่งให้กับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
16.แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา
17.คณะ/สาขาวิชา รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาจัดส่งให้กับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและประสานงานระหว่างฝ่ายสหกิจศึกษา นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
1.เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา)
2.เข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ “สหกิจศึกษา” และร่วมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา
3.ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
4.ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตแก่นักศึกษา
สหกิจศึกษา
5.พิจารณาหัวข้อรายงานวิชาการสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับตาแหน่งงานที่นักศึกษารับผิดชอบ
โดยตรง
6.ประสานงานร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในการให้คาปรึกษาและตรวจสอบรายงานวิชาการสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาที่อยู่ในการรับผิดชอบ
7.นิเทศงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษางานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดย
จะต้องมีการออกนิเทศงานภายในสัปดาห์ที่ 10 หรือ 11 หลังจากที่นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานแล้ว
ขั้นตอนการนิเทศ
1) ขอพบนักศึกษาก่อนโดยลาพัง
2) ขอพบพนักงานที่ปรึกษา โดยลาพัง
3) เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ)
หัวข้อการประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา ระหว่างการนิเทศงาน ได้แก่
1. ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
2. แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3. หัวข้อรายงานทางวิชาการและความก้าวหน้า
4. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
5. ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
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6. ปัญหาต่างๆที่อาจจะมี
7. เรื่องหลักสูตร คุณภาพนักศึกษา ฯลฯ
8. ความร่วมมือทางวิชาการ
9. อื่นๆตามแต่จะเห็นสมควร
8.รายงานผลการนิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและรวบรวมส่งให้กับตัวแทนสาขาวิชา เพื่อนาส่งฝ่าย
สหกิจศึกษาและการฝึกงานต่อไป
9.ประชุมนักศึกษาและรับฟังการนาเสนองานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้ง
10.ประสานงานกับฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานในเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายงาน
วิชาการที่นักศึกษาได้จัดทาระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
11.ตรวจสอบรายงานวิชาการทั้งหมดของนักศึกษาก่อนนาเสนอฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
12.ดูแลการจัดนิทรรศการและการนาเสนอผลงาน หรือสัมมนาสหกิจศึกษาหลังจากที่นักศึกษากลับมาจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
13.ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

มาตรฐานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา
1.อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาจะต้องเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
เท่านั้น
2.อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา 1 คนสามารถดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ไม่เกิน 4 คน/ภาค
การศึกษา หากเกินจากจานวนที่กาหนดจะต้องได้รับการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีไป
3.มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการของหลักสูตรสหกิจศึกษา
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บทบาทและหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
บทบาทของสถานประกอบการในการสนับสนุนระบบสหกิจศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามหลักการที่กาหนดไว้และนักศึกษาได้ทางานที่เป็นประโยชน์
ต่อ องค์ ก รผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มากที่ สุ ด ฝ่า ยสหกิ จ ศึ ก ษาและการฝึก งาน มหาวิ ทยาลั ย หาดใหญ่ จึง ต้อ งขอความร่ วมมื อ
จากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการกาหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของ
นักศึกษา ดังนี้
***ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะทาหน้าที่ในการบริหารงานด้านนักศึกษาสหกิจศึกษา และเป็นผู้ที่ฝ่ายสหกิจ
ศึกษาและการฝึกงานได้ประสานงานอยู่ตลอดเวลาจนมีความเข้าใจในรายละเอียดของกระบวนการระบบสหกิจศึกษา
มากพอที่จะเป็นผู้ประสานงานในด้านการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับผู้บริ หารขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
พนักงานที่ปรึกษา และที่สาคัญคือตัวนักศึกษาเองโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ในองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตการเดินทางไปกลับระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่พักอาศัยและเรื่องของความปลอดภัย โดยมีบทบาทหน้าที่
สาคัญ ดังนี้
1.ด้านระเบียบวินัย ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ เสมือน
หนึ่งพนักงานทดลองงานของสถานประกอบการ เช่น เวลาเข้า-ออก ในการทางาน การลา และการแต่งกาย เป็นต้น
2.การปฐมนิเทศ การเข้าปฏิบัติงานในช่วงแรกจะเป็นเวลาที่นักศึกษามีความวิตกกังวลอยู่มาก นักศึกษาแต่ละ
คนต่างก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของพื้นฐานครอบครัว สภาพแวดล้อม และรูปแบบของการดาเนินชีวิต ซึ่งการ
ปฐมนิเทศ ถือเป็นการแนะนาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ทั้งในเรื่องที่พักอาศัยที่ปลอดภัย การเดินทางมายังที่
ทางาน การออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมขององค์กรที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยในการ
ทางาน สวัสดิการ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงานและการผลิต ซึ่งเป็น
ส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัว เข้าสู่ระบบการทางานได้เป็นอย่างดี
***พนักงานที่ปรึกษา(Job supervisor)
พนักงานที่ป รึกษา คือ พนักงานที่ องค์ก รผู้ใช้บัณฑิต มอบหมายให้เป็นผู้บั งคับบัญชาของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาที่นักศึกษามาปฏิบัติงาน จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา และเป็น
ผู้ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ดังนั้น นอกจากตัวนักศึกษาเองแล้ว พนักงานที่
ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่สุดที่จะทาให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาเร็จไปได้ด้วยดี ฝ่ายสหกิจ
ศึกษาและการฝึกงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงต้องขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากพนักงานที่ปรึกษาได้ช่วย
ในการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่ทาให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.กาหนดงานและลักษณะงาน(Job description)
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ภายในสัปดาห์แรก ขอให้พนักงานที่ปรึกษา กาหนดตาแหน่งงานของนักศึกษาและขอบข่ายหน้าที่ที่
แน่นอนและชัดเจน ให้แก่นักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยงานดังกล่าวควรมี
ลักษณะงานตามหลักสูตรของนักศึกษานั้นๆ ประเภทงานที่ปฏิบัติอาจเป็นงานประจาที่ต้องการนักศึกษาช่วยเหลือ
โครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการให้มากที่สุด มิใช่การเวียนไป
ฝึกงานหรือดูงานในแผนกต่างๆ โดยไม่มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง
2.แผนงานที่จะให้นักศึกษาปฏิบัติ(Cooperative Work Plan)
ในสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองของการปฏิบัติงาน จะต้องขอให้พนักงานที่ปรึกษาช่วยจัดทา
แผนงานรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นโดยชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องดาเนินการ
อะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมีการอบรมตามด้วยการทดลอง ฝึกหัดและ
ดาเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการนาเสนอรายงานและการประเมินผลตามที่กาหนดด้วย
3.รายงานทางวิชาการและการประเมินผลรายงาน
ตามหลักสูตรรายวิชาสหกิจศึกษา กาหนดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร โดยกาหนดให้
ทารายงานวิชาการ 1 ฉบับ ให้แก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต รายงานนี้จัดทาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.1โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทางานโครงการ(Project) หรือ
งานวิจัย นักศึกษาจะต้องทารายงานในหัวข้อของโครงการหรืองานวิจัย ดังกล่าว
3.2 ในกรณีที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทางานประจา(Routine) เช่น งานในสายการบัญชี
การตลาด คอมพิวเตอร์ รายงานของนักศึกษา อาจจะมีลักษณะดังนี้
3.2.1 รายงานวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจาที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน
3.2.2 รายงานหัวข้อพิเศษ(Special assignment or project) เป็นหัวข้อที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
สนใจในลักษณะโครงการหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้า สรุปและวิจารณ์รวมไว้เป็นเล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่ง
หัวข้อรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กับงานประจาของนักศึกษาก็ได้
3.2.3 จัดทาสถิติหรือคู่มือ เช่น การรวบรวมสถิติและการวิเคราะห์ผลหรือการแปล
ลักษณะรายงาน จะเป็นรายงานที่มีรูปแบบตามรายงานทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ส่วนภาคผนวก
สามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามความต้องการของนักศึกษา นักศึกษาต้องพิมพ์อย่างเรียบร้อย และส่งให้พนักงานที่ ปรึกษา
ตรวจ พร้อมกับประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หัวข้อรายงาน
เมื่อพนักงานที่ปรึกษากาหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาจะจัดทาหัวข้อรายงานและรายละเอียดของ
รายงาน(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด) เมื่อมีการปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาแล้วจัดส่งให้กับฝ่ายสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงาน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชาได้ให้ความเห็นชอบ โดยจะส่งคืนให้นักศึกษาต่อไป
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การนิเทศงาน
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์ประจาฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน จะเป็นผู้ประสานงานกับ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา เพื่อการเข้านิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอให้พนักงานที่ปรึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่กาหนด และอาจชี้แจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ จากนั้นมอบผลการประเมินใส่
ซองประทับตรา “ปกปิด” และให้นักศึกษานาส่งกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสาร
ในภาคผนวก
การประเมินผลรายงาน
ขอให้พนักงานที่ปรึกษา ตรวจแก้รายงานให้แก่นักศึกษา และประเมินผลรายงาน(ตามแบบประเมินใน
ภาคผนวก) ภายในสัปดาห์สุดท้าย และส่งผลการประเมินมากับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อมอบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา ได้รวบรวมผลการประเมินต่อไป

