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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการเข้าร่วม

โครงการนำร่องโครงการสหกิจศึกษามาตั้งแต่ปี

2544 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และปีการศึกษา

2545 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุง

หลักสูตร ให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาครบทุก

หลักสูตร

 การดำเนินงานระบบสหกิจศึกษานั้น

เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาใน

สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยมีหน่วยงาน

รับผิดชอบคือ งานสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานที่

ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับ

นักศึกษาและสถานประกอบการ จากการดำเนิน

งานสหกิจศึกษาที่ผ่ านมา มีนักศึกษาของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสหกิจ

ศึกษาตั้งแต่ปี 2544 รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน

มีจำนวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า

1,200 แห่ง จากการประเมินผลการดำเนินงานโดย

การวดัจากความพงึพอใจของสถานประกอบการตอ่

นักศึกษา ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ในระดับหนึ่ง

สารจากคณบด ีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชัยหิรัญวโรดม)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 โครงการสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการ

ขยายผล ไปยังต่างประเทศ โดยเน้นหน่วยงานที่มีการลงนามความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาทิ เช่น

มหาวิทยาลัยนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการจัดส่งนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา นับเป็นรุ่นที่ 3 แล้วในปัจจุบัน

รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มองเห็นความสำคัญของผู้ปฏิบัติ

งานด้านสหกิจเช่นเดียวกัน ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการสหกิจศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

 การดำเนินงานสหกิจศึกษา แม้จะมีอุปสรรคบางอย่าง

แต่เราก็ได้มีพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสถานการณ์ปจัจบุนั

ทัง้นีก้เ็พือ่ประโยชนส์งูสดุแกน่กัศกึษาทีอ่ยูใ่นความดแูลของเรา โครงการ

สหกิจศึกษาเปรียบเหมือนกระจกสะท้อนถึงความสำเร็จของหลักสูตร

การเรียนการสอน ที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะ

เป็นการนำความรู้ภาคทฤษฏี ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ใหส้มกบัเปน็วศิวกรนกัปฏบิตัิ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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	 โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นแผนการศึกษาโดยมี

จุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้มีการ

ผสมผสานความรู้ที่ได้จากสถานศึกษา ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว ไปสู่การปฏิบัติงานให้ได้ผลดี ทำให้บัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์ มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์

และความร่วมมืออันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) ที่บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์

ได้เข้าไปปฏิบัติรวมถึงยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆภายนอก

 โครงการสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เป็นระยะ

เวลาถึง 1 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลจากทีมงานสหกิจศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำ

ภาควิชา ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับทีมงานขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) ตลอดเวลาที่นักศึกษาเข้าไป

ปฏิบัติงาน





ทำไมต้องสหกิจศึกษา 
Why Cooperative Education ?
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หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
Who  Staff / Division

โครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีงานสหกิจศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พัฒนา
รูปแบบระบบการศึกษา แบบสหกิจศึกษาให้เหมาะสม และรับผิดชอบการประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และสถานประกอบการ ในการ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานณสถานประกอบการ

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา	(Co-op	Coordinator)	มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ติดต่อสถานประกอบการเพื่อประสานงานเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา

2.จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ

3. จัดโครงการอบรมให้กับนักศึกษา ก่อนและหลัง ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เช่น การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ระบบประกันคุณภาพรวมถึงการจัดให้มีการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

4.ติดตามความก้าวหน้าการนิเทศงานนักศึกษา

5.รวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการอาจารย์และนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5.ให้ความเชื่อถือต่อพนักงานที่ปรึกษาให้มีโอกาสทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

6.สร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อคณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานในสถานประกอบการที่ไปทำการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

7.เข้าร่วมการจัดโครงการอบรมหรือกิจกรรมต่างๆเช่นการปฐมนิเทศการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

8.พิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาว่าควรผ่านหรือไม่ควรผ่านหลังจากสิ้นสุดการเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบกร

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	(Co-op	Advisor)	มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ให้คำแนะนำ เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการกับนักศึกษา

2.พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เช่น ต้องมีความ

ประพฤติเรียบร้อยต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่ภาควิชากำหนดเป็นต้น

3. ทำการนิเทศงานและประเมินผล นักศึกษาสหกิจศึกษา อย่างน้อย 3 ครั้ง

ต่อนักศึกษา1คน

4. ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ ช่วยแก้ปัญหาในการทำงาน โดยผ่านจากการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ หรือพบปะ ร่วมปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา และ

ผู้บริหารสถานประกอบการเพื่อรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
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นักศึกษาสหกิจศึกษา	มีหน้าที่ 
1.ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

2. ต้องเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่งานสหกิจศึกษากำหนด เช่น การแนะแนว

การปฐมนิเทศการปัจฉิมนิเทศและการฝึกอบรมอื่นๆ

3. ไปรายงานตัวณสถานประกอบการตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือส่งตัว

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษาบัตรประจำตัวนักศึกษา

4. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกำลังความ

สามารถ

5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ

6.ส่งเอกสารสหกิจศึกษามายังงานสหกิจศึกษาตามกำหนดเวลา

7. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือ

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

สถานประกอบการ เป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษา ให้เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติของ
โครงการสหกิจศึกษาต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการโดยเฉพาะฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมถึง

พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้กำกับและดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการมี

หน้าที่หลักดังนี้

1. ให้รายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ ต่องานสหกิจศึกษาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาค

การศึกษาหรือตามที่งานสหกิจศึกษากำหนด

2.มีการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัยวัฒนธรรมต่างๆของสถานประกอบการการรักษา

ความปลอดภัยตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการโครงสร้างบริหารงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา(JobSupervisor)

พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)คือบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จึงเปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ อีกท่านหนึ่งของนักศึกษา

เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนวทางการทำงาน เป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงาน กำหนดลักษณะงาน

ให้ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา และได้มีการกำหนดแผนงานตลอด 1 ภาคการศึกษา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

เมื่อครบกำหนดกล่าวได้ว่าพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสำเร็จไปด้วยดี
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ไดร้ับประโยชน์อะไรบ้างจากสหกิจศึกษา
What 	benefit	from	Co-op	?
นักศึกษา
1.ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการศึกษาในห้องเรียน

2. เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

3. ได้พบปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงในการทำงาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง

ถูกต้อง

4.เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการทำงานที่ใช้ในสถานประกอบการ(CommunicationSkill)

5.สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น

6. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่จะ

สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย
1.มีโอกาสใช้ประโยชน์ร่วมในเครื่องมืออันทันสมัย และเพิ่มโอกาสทำงานวิจัยประยุกต์

เพื่ออุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

2. นำปัญหาที่แท้จริง จากประสบการณ์ของนักศึกษามาดัดแปลงให้เป็นกรณีศึกษา

ในห้องเรียน

3.ผลิตบัณฑิตวิศวกรได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ

4.มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ

5.รับรู้ปัญหาที่แท้จริงในสถานประกอบการเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา

6.เพิ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพของผู้สอน

สถานประกอบการ
1.เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา

2. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ช่วยพัฒนา

บัณฑิตด้านวิศวกรรม

3.ได้นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ

4.เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกบัณฑิตวิศวกรเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคตต่อไป

Faculty of Enginneering Rajamangala University of Techology Thanyaburi05



สหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์06

1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2.สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

3.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

6.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

7.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

8.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

•	แขนงวิชาวิศวกรรมการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ	

•	แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 

ออกสหกิจช่วงเวลาไหน
 When  periods ?

ชว่งเวลาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา

ภาคเรียนที่	1ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 

ภาคเรียนที่	2ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม

9.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

10.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

•	แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

•	แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

11.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

12.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

13.สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

14.สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก

15.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

•	แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	

•	แขนงวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ 

16.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

  
 
 

ปัจจุบัน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา 
จำนวน	16	สาขาวิชา	ดังนี้	



www.en.rmutt.ac.th/coop

ข้อมูลเพิ่มเติม
Email:coop@en.rmutt.ac.th
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โทรสาร:025493406
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