
สหกิจศึกษา 
Cooperative Education

โดย
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

(Cooperative Education and Career Development Center) 



ความรู้เกีย่วกับสหกิจศึกษา

1. วิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre- Cooperative Education)

2. วิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

- มาตรฐานการเรียนการสอน

- ลักษณะงานสหกิจศึกษา

- กระบวนการสหกิจศึกษาของนักศึกษา                        
(ก่อน-ระหว่าง-หลัง)

   



1. วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre- Cooperative Education)



วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre- Cooperative Education)

ค าอธิบายรายวิชา (1 หนว่ยกิต)

    หลักการและแนวคิดเกีย่วกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบงัคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พ้ืนฐาน เทคนิคและการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการท าโครงงานและ
รายงานสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทาง.........



วัตถุประสงค์ของวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
(1 หน่วยกิต)

นักศึกษาสายสังคมศาสตร์
1. ศึกษาลกัษณะงานอาชีพ และ วิเคราะห์ตนเอง

2. การสมัครงานกับสถานประกอบการในการออกปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป



หัวข้อวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต)

1. ศึกษาตลาดแรงงานในสายวิชาชีพ

2. ศึกษาลักษณะงาน/ต าแหน่งงานในสาขาวชิาชพี

3. ศึกษาต าแหน่งงานที่ตนเองตอ้งการท า

4. การวิเคราะห์ตนเอง

5. การสมัครงานกับสถานประกอบการในการออกปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา

6. นักศึกษาต้องได้รับการตอบรบัจากสถานประกอบการเพื่อเข้า
ปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป และส่งแบบตอบรบัเข้า
ร่วมสหกิจศึกษา (FM สก 02) ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา



วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
 (Pre- Cooperative Education)

ค าอธิบายรายวิชา (3 หน่วยกิต)

วิชาบังคบัก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวขอ้งกับสหกิจศึกษา ความรู้
พื้นฐาน เทคนคิและการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ วิธีการท าโครงงานและรายงานที่เกี่ยวข้องกับวชิาชพี 
เตรียมโครงงาน ก าหนดหัวข้อ ลักษณะและรายละเอียดของโครงงานสห
กิจศึกษาที่ต้องออกปฏิบตัิงานแนวทางการเขียนรายงานและน าเสนอ
ผลงาน



หัวข้อวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต

1. นักศึกษาหาสถานประกอบการศึกษาลักษณะงาน/ต าแหน่งงาน
ในสาขาวิชาชีพ

2. นักศึกษาส่งโครงร่างโครงงาน (Project proposal) วิศวกรรม/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักศึกษาส่งโครงงาน ( Progress 1)



วัตถุประสงค์ของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3 หน่วยกิต

นักศึกษาสายวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นักศึกษาหาสถานประกอบการศึกษาลักษณะงาน                     

ต าแหน่งงานในสาขาวิชาชีพ 

2. นักศึกษาส่งโครงงาน ( Progress 1)



การเตรียมตัวสมัครงานสหกิจศึกษา

     เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน  มีดังนี้
•  จดหมายขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
•  ประวัติส่วนตัวนักศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
•  ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด
•  รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป
•  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ชุด      
•  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด
•  ส าเนาบัตรนักศึกษา จ านวน 2 ชุด



2.     วิชาสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)



วิชาสหกิจศึกษา

ค าอธิบายรายวิชา (6 หน่วยกิต)
• การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกบัวิชาชพี ณ สถานประกอบการ การท า

โครงงานหรือรายงานที่เก่ียวข้องกับวชิาชพีซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อ
นักศึกษาและสถานประกอบการ การจัดการและการวางแผน 
วิจารณญาณและการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา วัฒนธรรมองค์การ การ
ท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพและการวางตัว ทักษะการ
สื่อสาร ความรับผิดชอบ คณุธรรมและจริยธรรม



สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
  

หมายถึง  ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ด้วยความร่วมมือ
จากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระบบ

   “การศึกษาที่ผสมผสานกับการปฏิบัติงาน”



แนวคิดหลัก  สหกิจศึกษา

1. การเตรียมความพร้อม ด้านการประกอบอาชีพ                       
และการท างาน 

  2. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามความต้องการ                       
ขององค์กรผู้ใช้แรงงานตลาดแรงงาน



มาตรฐานการเรียนการสอน

•   สถานศึกษาจัดให้กับ                นักศึกษาสหกิจศึกษา

1. จัดให้มกีารปฐมนิเทศ
     เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสหกจิศึกษา

2. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบตัิสหกิจศกึษา 

     การเรียนรายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่การท างานในโลก
สังคม (HUM410) วิชาบัณฑิตในอุดมคติ (XXX200) เป็นต้น

 



มาตรฐานการเรียนการสอน

•    สถานศึกษาจัดให้กับ                  นักศึกษาสหกิจศึกษา
3. ก าหนดคณุสมบัติ และเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่

สามารถปฏิบัติสหกิจศึกษา
4. ปฏิบัตสิหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เต็มเวลา                 

(ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในช่วงปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา)

5. หางาน:โครงงาน/งานประจ า ตรงกับสาขาวิชาชีพ และเน้น
ประสบกรณก์ารท างาน

 



มาตรฐานการเรียนการสอน

• สถานศึกษาจัดให้กับ                      นักศึกษาสหกิจศึกษา

6. ต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนกัศึกษา

7. ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความ
สมัครใจ

8. ต้องจัดให้มีการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ

 



มาตรฐานการเรียนการสอน (ตอ่)

•  สถานศึกษาจัดให้กับ                  นักศึกษาสหกิจศึกษา

9. จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนนักศึกษา*อาจารย์นิเทศ 
และคณาจารย์สาขาวิชา

10.   กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถือ
ว่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประเมินและวดัผลตาม
มาตรฐาน มศป.

 



ผู้เกี่ยวข้องสหกิจศึกษา

นักศึกษา                
สหกิจศึกษา

อาจารย์
นิเทศ

พนักงาน              
พี่เลี้ยง



ลักษณะงานสหกิจศึกษา

 เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน

 ปฏิบัติงานตรงสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา

 ท างานเต็มเวลาระยะเวลาปฏิบัติงาน 

           1 ภาคการศึกษา  =   16 สัปดาห์

 มีค่าตอบแทน/สวัสดิการตามสมควร



มาตรฐานนักศึกษา 

• คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
1. ต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด
2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา ได้แก่
- เรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- อบรมโดยคณะ/สาขาวิชา
- อบรม และสอบวัดผล ผ่านระบบ E-learning (ENG 002 English 
for Cooperative Education )
- ปฐมนิเทศโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ



กระบวนการสหกจิศึกษาของนักศึกษา

ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมกิจศึกษา (1หน่วยกิต)               
ในภาคเรียนตามแผนการศึกษา 

 ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมกิจศึกษา (3 หน่วยกิต)                           
ในภาคเรียนตามแผนการศึกษา                              
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)



กระบวนการสหกจิศึกษาของนักศึกษา (ต่อ)

ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

• ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต

• ลงทะเบียนสมัครสหกิจศึกษาในระบบสหกิจศึกษา online

• สมัครงานระหว่างการเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

• ได้รับการตอบรับยืนยันต าแหน่งงานจากสถานประกอบการ

• ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
     



กระบวนการสหกจิศึกษาของนักศึกษา (ต่อ)

ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  การรายงานตัวปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ
 การส่งแผนการท างานของนักศกึษา
รับการนิเทศงานสหกจิศกึษา
รายงานความก้าวหน้าตอ่อาจารย์นิเทศ

- ต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์นิเทศ
- ต้องส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ให้สถานศึกษาและสถาน 

ประกอบการ



กระบวนการสหกิจศึกษาของนักศึกษา

หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  การวัดและประเมินผลจากสถานประกอบการ (FM.05)
  การสอบวิชาสหกิจศึกษา (นอกตาราง)
     นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  นักศึกษาสหกิจศึกษา * 

อาจารย์นิเทศ * อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 
*พนักงานพี่เลี้ยงร่วมรับฟังและให้คะแนน / ให้ขอ้เสนอแนะ* 



การประเมนิและวัดผลวิชาสหกิจศึกษา

คะแนนประเมนิผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จาก 2 ส่วน = 100%
1. โดย Job Supervisor (สถานประกอบการ)       =    50%
2. โดย อาจารย์นิเทศ (สาขาวิชา/คณะ)       =    50%

- การมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้อม =     5%
- การสอบประมวลความรู้     =   15%
- รายงานและการน าเสนอ                          =   30%

การให้ค่าสัญญลักษณ์ 
S (ผ่านเกณฑ์)  = 70-100  คะแนน
U (ไม่ผ่านเกณฑ)์  =  0-69    คะแนน



ประโยชนข์องสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา

• ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ
• เกิดการพัฒนามั่นใจในตนเองมากขึ้น 
• เกิดทักษะการสื่อสารงานข้อมลู
• เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง
• ได้รับค่าตอบแทน
• เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างานในอนาคต
• มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา



ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา

บัณฑิตสหกิจศึกษา
ได้งานเร็วกว่า   
และมากกว่าบัณฑิต
ที่ไม่ได้เข้าร่วม              
สหกิจศึกษา

ผู้ประกอบการ
พอใจคณุภาพ
บัณฑิตสหกจิศึกษา
สูงกว่าบัณฑติที่
ไม่ไดร้่วมสหกิจ
ศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา
เห็นว่านักศึกษา
ผ่านสหกิจศกึษา   
มีวุฒิภาวะความ
รับผิดชอบและมี
วินัยสูงขึ้น


