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คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา 

- เป็นนิสิตในช้ันปีท่ี 4 ผ่านการเรียนและการเข้าร่วมกจิกรรมดังต่อไปนี้ 

o วศช 489 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

o เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสติก่อนไปสหกิจศึกษา ของศูนย์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย (ปกติ

จัดในเดือนพฤษภาคมของทุกปี) 

- นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา ก่อนจะเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช้ันปีท่ี 4 จะต้องสอบผ่านในรายวิชาท่ีจะต้อง

ลงเรียนตามหลักสตูรไม่น้อยกว่า 70% (พิจารณาจากหน่วยกิตทีล่ง) แล้ว  

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสดุท้าย ก่อนท่าการสมคัรงานสหกจิศึกษา 

- มีพฤตกิรรมเหมาะสม ไมเ่คยต้องโทษวินัยขั้นร้ายแรง  

- จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เป็นอาจารย์ประจ่าของภาควิชา ที่มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

ได้รับการอบรมของมหาวิทยาลยัแล้ว 

- นิสิตสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เองได ้

 

ช่วงเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่าได้ 2 ช่วง  

- ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 4 (แนะน่า) โดยเริ่มตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา 

o นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนทุกวิชาให้เสรจ็สิ้นก่อนตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 เพื่อให้จบการศึกษา

ได้ทันทีที่สิ้นสดุการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปีท่ี 4 (ไม่แนะน่า ส่าหรบัหลักสูตร พศ 2560)  

o ส่าหรับหลักสูตร พศ 2560 นิสิตจะต้องติดต่อ อจ ผูส้อนในรายวิชา วศ412 วิศวกรรมฟื้นฟู และ วศช460 

วิศวกรรมโรงพยาบาล ให้เปิดให้เรยีนในภาคการศึกษาที่ 2 แทน (หรอืให้ลงตั้งแต่ปี 3) 

** ส่าหรับหลักสูตร พศ 2565 น้ัน ท้ังสองวิชาไม่ได้ถูกก่าหนดใหเ้รียนในภาคการศึกษาแรกของช้ันปีท่ี 4 จึงจะ

ไม่มีปญัหานี้ (นิสติรหสั 65 เป็นตน้ไป) 
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ลักษณะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ท่างานท่ีสถานประกอบการ เหมือนกับเป็นลูกจ้างของหน่วยงานนั้น โดยจะต้อง 

o มีหน้าที่รับผิดชอบท่ีชัดเจน เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างบณัฑิต โดยลักษณะงานมี 3 ลักษณะ 

 โครงงาน (Project) เป็นการท่าโครงงานร่วมระหว่างสถานประกอบการกับนิสติโดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาให้ค่าแนะน่า 

 งานประจ า (Routine) นสิิตจะตอ้งรายงานวิธีและขั้นตอนการปฏบิัติงานได้ ท่ีมีความสอดคล้องกับ

การพัฒนาสรา้งบัณฑติของหลักสตูร 

 รายงานพิเศษ (Special Assignment) เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจ และมอบหมายให้

นิสิตด่าเนินการ 

o ได้รับการเห็นชอบจากภาควิชาในหน้าท่ีที่รับผิดชอบนั้นๆ ว่าต่าแหน่งงาน งานท่ีรับผิดชอบมีความชัดเจน มี

คุณภาพเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถของนิสิต 

- ท่างานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการก าหนด (ไม่มีการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลยั) 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์หรือ 4 เดือน) ไมส่ามารถนับช่วงเวลาฝึกงานภาคฤดรู้อนมา

นับรวมกันได้ และไมม่ีการนับช่วงการท่างานล่วงเวลา ระยะเวลาการท่างานเสาร์อาทิตย์มาคิด 

- มีค่าตอบแทนตามสมควรจากสถานประกอบการ 

 

กจิกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. แจ้งความจ่านงในการเข้าร่วมโปรแกรมสหกจิ ภาควิชาตรวจสอบคณุสมบัติ (สก01) 

2. หาที่ปรึกษา 

3. หาสถานประกอบการ (สก03) โดยอาจเป็นสถานประกอบการที่ภาควิชาหามาให้หรือนิสิตหาเอง โดยนิสิตจะต้องหา

ลักษณะของงานท่ีจะปฏิบัติงาน รว่มกับสถานประกอบการ นิสติ และภาควิชา 

4. นิสิตแจ้งให้ภาควิชาขอส่งตัวนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจกับสถานประกอบการ (สก04) 

5. สถานประกอบการยืนยันการเข้ารว่มโครงการสหกิจของนิสติ (สก02, สก05) ก่อนไปปฏิบัติงาน โดยใหแ้จ้งรายละเอียด

ในการปฏิบัติงานสหกิจ (สก06) ก่อนไปปฏิบัติงาน หรือหากจ่าเป็นภายใน 2 สัปดาห์หลังการปฏิบัติงาน 

6. ภาควิชาแจ้งรายชื่อนิสติกับ ส่วนสง่เสริมและบริการการศึกษา ฝ่ายวชิาการของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับในระบบให้นิสติอยู่

ในโปรแกรมสหกิจ 
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7. เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจของมหาวิทยาลยั  

8. ก่อนท่ีไปสหกิจหรือภายใน 3 สัปดาห์ทีเ่ริ่มปฏิบัติงานสหกิจ นิสติและสถานประกอบการ แจ้งลักษณะของงานท่ีจะท่าใน

ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจ (สก07) โดยนิสิตจะต้องมีพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการ  

9. อาจารย์ที่ปรึกษาด่าเนินการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ประมาณ 2-3 ครั้งตลอดช่วงที่ฝึกงาน (สก08)  

10. นิสิตจะต้องจัดท่ารายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการหรือพี่เลี้ยงภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการปฏิบัติงานสหกจิ

เสร็จสิ้นและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทันทีท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจ 

11. สถานประกอบการประเมินผลนสิติ (สก09) ทันทีท่ีสิ้นสุดการปฏิบัตงิานสหกิจ หรือครั้งสุดท้ายของการนิเทศ  

12. สถานประกอบการออกหนังสือรับการการฝึกสหกิจ เพื่อยืนยันการสิน้สุดการฝึกสหกิจกับสถานประกอบการ 

13. นิสิตจัดท่าปริญญานิพนธ์ ส่งให้ทั้งสถานประกอบการ (สก11) และทีป่รึกษา (สก10) ประเมินผล 

14. นิสิตน่าเสนอ/รายงานผลการปฏิบตัิงานสหกิจกับคณะกรรมการที่จัดขึ้นโดยภาควิชา ก่อนก่าหนดการสง่เกรด (สิ้นเดือน

พฤษภาคม ส่าหรับเทอม 2 และ สิ้นเดือนธันวาคม ส่าหรับเทอม 1 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสาร ผู้กรอก ส่งไปที ่ ช่วงเวลาที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

สก01-แบบพิจารณา
คุณสมบัตินสิิตสหกิจ
ศึกษา 

นิสิต หัวหน้าภาควิชา ปี 3 เทอม 2 หลังได้
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 

 

สก03-ใบสมัครงานสห
กิจศึกษา 

นิสิต สถานประกอบการ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ  

สก04-แบบค่าร้องขอ
หนังสือสหกิจศึกษา 

นิสิต ภาควิชา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ แจ้งให้หัวหน้าภาคท่า
หนังสือขอท่าสหกิจกับ
สถานประกอบการ 

สก02-แบบเสนองานสห
กิจศึกษา 

สถานประกอบการ หัวหน้าภาควิชา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ  (แบบรายบุคคล)
หลังจากท่ีไดร้ับการ
ตอบรับแล้วจะยกเลิก
ไม่ได ้

สก05-แบบยืนยันการ
ตอบรับนิสติสหกจิ
ศึกษา 

สถานประกอบการ หัวหน้าภาควิชา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ (แบบกลุ่ม) หลังจากท่ี
ได้รับการตอบรับแล้ว
จะยกเลิกไมไ่ด ้
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เอกสาร ผู้กรอก ส่งไปที ่ ช่วงเวลาที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

สก06-แบบแจ้ง
รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

สถานประกอบการ หัวหน้าภาควิชา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ แนบคู่กับ สก02 หรือ 
สก05 หรืออาจส่ง
ตามมาภายหลังภายใน
สัปดาห์ทีส่องของการ
ปฏิบัติงาน (หาก
จ่าเป็น) ระบตุ่าแหน่งท่ี
ท่าเบื้องต้น 

สก07-แบบแจ้งโครงร่าง
รายงานการปฏิบัติงาน
และแผนปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา 

นิสิต และสถาน
ประกอบการ 

หัวหน้าภาควิชา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ 
หรือภายใน 3 สัปดาห์
หลังเริม่ปฏิบัติงานสห
กิจท่ีสถานประกอบการ 

แนบคู่กับ สก02 หรือ 
สก05, สก06 หรืออาจ
ส่งตามมาภายหลัง
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ที่
ปฏิบัติงาน โดยระบุ 
ลักษณะงานท่ีท่า 

สก08-แบบขออนุญาต
การออกนิเทศนิสิตสห
กิจศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา นิสิตได้ปฏิบตัิงานสหกิจ
แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

รวมอย่างน้อย 2 ครั้ง 
(1 ครั้งภายใน 8 
สัปดาห์) 

สก09-แบบประเมินผล
นิสิตสหกิจศึกษา 

สถานประกอบการ หัวหน้าภาควิชา หลังจากท่ีสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานสหกจิแล้ว 

 

สก10-แบบประเมิน
รายงานนิสติสหกิจ
ศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลรายวิชาสห
กิจ/หัวหน้าภาควิชา 

หลังจากท่ีส่งเล่ม
ปริญญานิพนธ์แล้ว 
(ส่วนของอาจารย์ที่
ปรึกษา) 

 

สก11-แบบประเมิน
รายงานนิสติสหกิจ
ศึกษา 

สถานประกอบการ ผู้ดูแลรายวิชาสห
กิจ/หัวหน้าภาควิชา 

หลังจากท่ีส่งเล่ม
ปริญญานิพนธ์แล้ว 
(ส่วนของสถาน
ประกอบการ) 

 

หมายเหตุ แบบฟอร์มอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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การยกเลิก เลื่อน หรือยุตกิารปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- การยกเลิกหรือขอเลื่อนนั้น จะท่าได้เมื่อมีเหตุจ่าเป็น โดยจะต้องยื่นค่าร้องต่อคณบดี โดยจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนการ

เลื่อนหรือการยกเลิก  

- เมื่อสถานประกอบการยืนยันหรือประกาศผลแล้ว นิสิตสหกิจต้องตอ้งไปปฏิบัตสิหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ 

โดยจะขอเลื่อนหรือยกเลิกไมไ่ด ้

- ในกรณีที่ท่ีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ต่อ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลประกอบการ

พิจารณา โดยนสิิตจะต้องมีระยะเวลาการเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 70% ถึงจะได้รับการประเมินได้  

- ภาควิชา (ผ่านคณบดี) สามารถเรยีกตัวนิสิตกลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสดุการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาได้ หาก

พบว่านิสิตได้มีการกระท่าท่ีอาจเกดิผลทีไ่ม่พึงประสงค์กับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย หรือนสิิตได้รับการปฏิบตัิ

ที่ไม่เหมาะสมจากสถานประกอบการที่อาจท่าให้เกิดอันตรายทั้งร่างกายหรือจิตใจ หรือด้วยเหตุจ่าเปน็อ่ืนๆ เช่นเดียวกัน

สถานประกอบการอาจแจ้งความประสงค์ในการขอให้นิสิตยตุิการปฏิบัติงานได้โดยชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณบดี

พิจารณาเห็นชอบได้ ทั้งนี้การนับเวลาการปฏิบัติงานให้พิจารณาเหตผุลในการยุติเป็นหลัก หากมเีหตผุลอันสมควรนิสติ

สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการอื่นต่อ (นับเวลาต่อ) ได้ แตห่ากด้วยเหตุผลที่ไมส่มควรนิสติจะได้คะแนนในระดับ 

“E” เท่านั้น 

 

การพ้นสภาพการเป็นนิสิตสหกิจ 

- ปฎิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ก่าหนดที่จะได้รับการประเมินได้ 

- ได้รับการอนุมัตจิากคณบดีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ลาออกจากการเป็นนิสิตสหกิจ 

- เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

http://academic.swu.ac.th/สหกิจศึกษา.aspx 


