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1.  วตัถุประสงค ์          :  เพือ่ช่วยส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพ  และมีผลสมัฤทธ์ิ 
                                           สอดคลอ้งตามนโยบายการจดัการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
                                           ราชมงคลพระนคร 
2.  ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญั  :  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานสหกิจศึกษา  มีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธ์ิเป็นไปตามนโยบายและ 
                                        วตัถุประสงค์ การจดัการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี           

ราชมงคลพระนคร 
3.  ขอบข่าย           :  เร่ิมตั้งแต่การรับสมคัรนักศึกษาสหกิจศึกษาและพิจารณาคุณสมบติั เสนองานแก่นักศึกษา 

ประกาศผลการคดัเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เสนองานให้นักศึกษา  ประกาศรายชื่อ     
นักศึกษาและรายช่ือสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  ลงทะเบียน
รายวิชาสหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  แจง้
นักศึกษาให้ไปรายงานตวัณ สถานประกอบการ  กิจกรรมการปฏิบตัิงานของนักศึกษา   
สหกิจศึกษา  ณ  สถานประกอบการการนิเทศงานสหกิจศึกษา   กิจกรรมภายหลงัการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  การประเมินผลนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา  สรุปและรายงาน
ผลการดาํเนินงาน 

4.  เอกสารอา้งอิง          :  ไม่มี 
5.  เอกสารแนบ           :   
6.  คาํจาํกดัความ           :   

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง  ระบบการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานในสถาน ประกอบการท่ี
เนน้การปฏิบติังานในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ  โดยจดัให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกบั
การจดัส่งนักศึกษาให้ไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ  และงานท่ีนักศึกษาปฏิบติัจะตอ้ง
ตรงกบัสาขาวิชาของนกัศึกษา  ซ่ึงเนน้การเรียนรู้โดยใชป้ระสบการณ์จากการ ทาํงานจริง เป็นหลกั  
หรือ Work-based Learning 

อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  หมายถึง  อาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาและแกไ้ข  
                    ปัญหาแก่นกัศึกษาสหกิจศึกษาระหวา่งท่ีปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

 คณะ  หมายถึง  คณะท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  เปิดสอนทั้ง 9 คณะ  
 สถานประกอบการ  หมายถึง  องคก์รเอกชน (บริษทั หา้งหุน้ส่วน โรงงานอุตสาหกรรม)  และองคก์รภาครัฐ 
 พนกังานท่ีปรึกษา   หมายถึง   พนกังานของสถานประกอบการท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล  ใหค้าํแนะนาํและเป็น      
                                  ท่ีปรึกษา  แก่นกัศึกษาสหกิจศึกษาตลอดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา   ณ  สถานประกอบการนั้น 
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ช่ือเอกสารแนบ รหสัเอกสาร 
ผงัการปฏิบติังาน  “งานสหกิจศึกษา” FC 09 

เอกสารแบบฟอร์มสําหรับนักศึกษา  
แบบแจง้รายละเอียดการเขา้สหกิจศึกษา FM 09-01 
ใบสมคัรงานสหกิจศึกษา FM 09-02 
แบบแจง้รายละเอียดท่ีพกัระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา FM 09-03 
แบบแจง้แผนปฏิบติังานสหกิจศึกษา FM 09-04 
แบบแจง้โครงร่างรายงานการปฏิบติังาน FM 09-05 
แบบแจง้ยนืยนัการส่งรายงานการปฏิบติังาน FM 09-06 
แบบแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา FM 09-07 
หนงัสือสญัญาการเขา้รับการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา FM 09-08 

เอกสารแนบฟอร์มสําหรับอาจารย์ทีป่รึกษาสหกจิศึกษา  

แบบแจง้ยนืยนัการนิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา FM 09-09 
แบบบนัทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา FM 09-10 
แบบประเมินรายงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา FM 09-11 

เอกสารแบบฟอร์มสําหรับสถานประกอบการ  

แบบเสนองานสหกิจศึกษา FM 09-12 
แบบแจง้รายละเอียดงาน  ตาํแหน่งงาน  พนกังานท่ีปรึกษา FM 09-13 
แบบประเมินผลนกัศึกษาสหกิจศึกษา FM 09-14 
แบบยนืยนัการตอบรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา FM 09-15 
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบติั 
คณะ 1.  รับสมคัรนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

     และพิจารณาคุณสมบติั    
1.1  ประชุมช้ีแจงการเขา้ร่วมสหกิจศึกษา
แก่นกัศึกษา 
1.2  นกัศึกษากรอกรายละเอียดในแบบแจง้
รายละเอียดการเขา้สหกิจศึกษา (FM 09-01)
ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยั ฯ กาํหนด  
1.3  คณะพิจารณาคุณสมบติัของนกัศึกษา
ท่ีจะเขา้เป็นนกัศึกษาสหกิจศึกษา   

คณะ  
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะ   

และสถานประกอบการ 

2.  ประกาศผลการคดัเลือกนกัศึกษา 
      สหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
3.  เสนองานใหน้กัศึกษา 

2.1  คณะประกาศผลการคดัเลือกนกัศึกษา
สหกิจศึกษาแยกตามสาขาวชิาต่างๆ   
ผา่นระบบการประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต์
หรือติดประกาศแจง้นกัศึกษาทราบ   
2.2  นกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกใหด้าวน์
โหลดใบสมคัรสหกิจศึกษา (FM 09-02) 
จากเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัหรือของ
คณะ หรือขอรับใบสมคัรงานสหกิจศึกษา
ไดท่ี้งานสหกิจศึกษาประจาํคณะ 
3.1  คณะดาํเนินงานหาตาํแหน่งงานกบั
สถานประกอบการ  โดยใชแ้บบเสนอ
งานสหกิจศึกษา (FM 09 – 12)  เม่ือได้
ตาํแหน่งงานแลว้  คณะประกาศงานให้
นกัศึกษาทราบ 
3.2 นกัศึกษากรอกใบสมคัรงาน 
สหกิจศึกษา (FM  09 – 02) ตามท่ีคณะ
ประกาศ  และส่งใบสมคัรท่ีงาน 
สหกิจศึกษาประจาํคณะ 
3.3 คณะดาํเนินการคดัเลือกนกัศึกษา  และ
ส่งใบสมคัรงานไปท่ีสถานประกอบการ 
เพื่อพิจารณา 
3.4 สถานประกอบการส่งแบบยนืยนัการ
ตอบรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา (FM  09 – 15)  
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบติั 
  ใหก้บัคณะ 

คณะ 
 

4.  ประกาศรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา  
     และรายช่ือสถานประกอบการท่ีรับ    
     นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

4.1 คณะประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีผา่น
การคดัเลือกจากสถานประกอบการ และ
ส่งใหส้าํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนทราบ 
4.2 กรณีท่ีนกัศึกษาไม่ผา่นการคดัเลือก
จากสถานประกอบการ  ตอ้งยอ้นกลบัไป
ดาํเนินการท่ีขั้นตอนท่ี 3  ใหม่ 
4.3 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน  รวบรวมและสรุปรายช่ือ
นกัศึกษา  สถานประกอบการ   
แยกตามคณะ  รายงานใหม้หาวิทยาลยัเพือ่
ทราบ 

คณะ  
และสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.  ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 5.1  คณะแจง้ขอเปิดรายวิชาสหกิจศึกษา  
ของคณะไปท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
5.2  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน  รับลงทะเบียนเรียนรายวิชา
สหกิจศึกษาล่วงหนา้ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ีจะออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

คณะ  
 

6.  เตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนออก  
     ปฏิบติังานสหกิจศึกษา    

6.1  นกัศึกษาผา่นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  หรือ    
6.2  คณะจดัอบรมนกัศึกษาสหกิจศึกษา
ล่วงหนา้ก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา  
เพื่อเป็นการเตรียมนกัศึกษาใหมี้ความ
พร้อมสูงสุดก่อนท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา  ไม่นอ้ยกวา่  30  ชัว่โมง 
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบติั 
คณะ 

 
7.  แจง้นกัศึกษาใหไ้ปรายงานตวั 
     ณ สถานประกอบการ 

7.1  งานสหกิจศึกษาคณะจดัทาํหนงัสือ 
ส่งตวันกัศึกษา  เสนอคณบดี หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายลงนาม  และหนงัสือ
สญัญาการเขา้รับการฝึกปฏิบติังานของ
นกัศึกษา  (FM 09-08) 
7.2  คณะแจง้นกัศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกจาก
สถานประกอบการท่ีสมคัรไว ้ รับเอกสาร
ส่งตวั   หนงัสือสญัญาและใหไ้ปรายงาน
ตวัท่ีสถานประกอบการตามกาํหนดเวลา 

สถานประกอบการ  พนกังานท่ีปรึกษา 
และนกัศึกษา 

8.  กิจกรรมการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
     ณ  สถานประกอบการ 

8.1  สัปดาห์ที ่1 นกัศึกษาจดัส่งแบบแจง้
รายละเอียดท่ีพกัระหวา่งการปฏิบติังาน
สหกิจศึกษา (FM 09-03)  และแบบแจง้ 
รายละเอียดงาน  ตาํแหน่งงาน  พนกังาน 
ท่ีปรึกษา (FM 09-13 )  ใหค้ณะ  
       สัปดาห์ที ่2  นกัศึกษาจดัส่งแบบแจง้
แผนปฏิบติังานสหกิจศึกษา (FM 09-04) 
ใหก้บัคณะ  
8.2  สัปดาห์ที ่3  นกัศึกษาสหกิจศึกษา  
จดัทาํรายงานตามแบบแจง้โครงร่าง
รายงานการปฏิบติังาน (FM 09-05)  และให้
ส่งรายงานก่อนส้ินสุดการปฏิบติังาน 
สหกิจศึกษา 
8.3  เดือนท่ี 4  พนกังานท่ีปรึกษาของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีแทน  ทาํแบบ
ประเมินผลนกัศึกษาสหกิจศึกษา   
(FM 09-14)  และส่งกลบัใหค้ณะ   
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบติั 
อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา   

และคณะ 
 
 
 
 
 

9.  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1  งานสหกิจศึกษาประจาํคณะขออนุมติั
ออกนิเทศต่อคณบดี  และส่งเอกสารท่ี 
ไดรั้บอนุมติัใหส้าํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนรับทราบ  ซ่ึงประกอบดว้ย  
แผนการนิเทศ  ช่ือ – สถานท่ีอยูข่อง 
สถานประกอบการ  รายช่ือนกัศึกษา  
รายช่ืออาจารยนิ์เทศ   และค่าใชจ่้ายในการ
นิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
9.2  งานสหกิจศึกษาประจาํคณะรวบรวม
ประวติั  ขอ้มูลต่าง ๆ  ของนกัศึกษาและ
สถานประกอบการ  และมอบใหอ้าจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา  ก่อนวนัเดินทางไป
นิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
9.3  อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาของคณะ
ดาํเนินการแจง้แบบยนืยนัการนิเทศงานสห
กิจศึกษา (FM 09-09) ก่อนการนิเทศฯ ให้
สถานประกอบการทราบล่วงหนา้ 
9.4  อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาออกนิเทศ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ต่อ
การปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 1 
คน 
9.5  อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาท่ีไปนิเทศ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา  ตรวจสอบคุณภาพ
งานพร้อมทั้งบนัทึกรายงาน 
ในแบบบนัทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา  
(FM 09-10)  และใหค้าํปรึกษาช่วยแกไ้ข
ปัญหาทางวิชาการใหก้บันกัศึกษา 
สหกิจศึกษา 
9.6  อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาส่งแบบ
บนัทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาคืนใหก้บั 
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบติั 
 
 

 
 

คณะ  เม่ือทาํการนิเทศฯ ครบเรียบร้อย
แลว้ 

คณะ  
และสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

10.  กิจกรรมภายหลงัการปฏิบติังาน 
       สหกิจศึกษา 

10.1  นกัศึกษาสหกิจศึกษา  ดาํเนินการ 
ส่งแบบแจง้ยนืยนัส่งรายงานการฏิบติังาน
(FM 09-06)  และแบบแจง้รายละเอียด 
เก่ียวกบัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
(FM 09-07 )  ใหก้บังานสหกิจศึกษา
ประจาํคณะ 
10.2  คณะและ/หรือสาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจดักิจกรรม
ประชุมเสนองานของนกัศึกษาหลงักลบั 
จากปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี 
สถานประกอบการ  เพื่อใหน้กัศึกษาได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการปฏิบติังาน 
สหกิจศึกษา  และเพ่ือใหท้ราบถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ
ระหวา่งการปฏิบติังาน 

คณะ  
และสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

11.  การประเมินผลนกัศึกษาปฏิบติังาน  
       สหกิจศึกษา 

11.1  คณะพิจารณาประเมินผลนกัศึกษา
สหกิจศึกษา  โดยอาศยัขอ้มูลจาก 
-  การเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
และกิจกรรมภายหลงัการปฏิบติังาน 
สหกิจศึกษาของนกัศึกษา 
-  ผลการประเมินนกัศึกษาจากพนกังาน 
ท่ีปรึกษาในสถานประกอบการ   
ตามแบบประเมินผลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
(FM 09-14) 
-  ผลการประเมินของอาจารยนิ์เทศ 
สหกิจศึกษาตามแบบประเมินรายงาน
นกัศึกษาสหกิจศึกษา(FM 09-11) 
11.2  คณะส่งผลการประเมินนกัศึกษาท่ี 
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบติั 
  ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  เป็น  

S (Satisfactory-ผา่น) และ  
U (Unsatisfactory-ไม่ผา่น) ใหส้าํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11.3  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน  บนัทึกผลการประเมินและ
แจง้ใหน้กัศึกษาทราบผา่นเวบ็ไซต ์

คณะ  
และสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

12.  สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน  
       สหกิจศึกษา 

12.1  คณะรายงานผลการดาํเนินงาน 
สหกิจศึกษาประจาํภาคเรียน  และ 
จดัส่งไปท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
12.2  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  จดัทาํสรุปรายงานผลการ  
ดาํเนินงานสหกิจศึกษาประจาํภาคเรียน 
ในภาพรวมเสนอมหาวิทยาลยั  เพื่อทราบ 
/ พิจารณา 
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1. รับสมคัรนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
และพิจารณาคุณสมบติั 

คณะ 
   

เร่ิม 

3. เสนองานใหน้กัศึกษา 
คณะ 

และสถานประกอบการ 

5. ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา    คณะ  
   และสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

6. เตรียมความพร้อมนกัศึกษา 
ก่อนออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา    คณะ  

คณะ 

2. ประกาศผลการคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 

คณะ  7. แจง้นกัศึกษาใหไ้ปรายงานตวั 
ท่ีสถานประกอบการ 

4. ประกาศรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษาและ
รายช่ือสถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษา

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

คณะ 

ไม่ผา่น 
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9. การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  และคณะ 
   

10. กิจกรรมภายหลงัการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

คณะ 
และสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

11. การประเมินผลนกัศึกษา
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

คณะ  
และสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

คณะ  
และสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สถานประกอบการ  พนกังานท่ีปรึกษา 
และนกัศึกษา 

8. กิจกรรมการปฏิบติังาน 
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

12. สรุปและรายงานผลการ
ดาํเนินงาน 

จบ 


