
 
 

ค าน า 

 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นระบบการศึกษาที่ เ น้ นให้นิสิ ต              

มีประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-Based Learning)    

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” (Learning by Doing) 

โดยที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตที่ก าลั งศึกษาในระดับปริญญาตรี  ไปปฏิบัติงานจริ ง                     

ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษา ซ่ึงนิสิตต้องปฏิบัติงานจริง            

แบบเต็มเวลา ตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็น

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษา             

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย ได้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 
 

 คู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนีโ้ดยใช้ข้อมูลจากประมวลสาระชุดฝึกอบรม

สหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจศึกษาไทย              

เป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี ้           

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานสหกิจศึกษาทุกฝ่าย 
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บทท่ี 1 

สหกิจศึกษาคืออะไร 
 

ความเป็นมาของสหกจิศึกษา 

 ค าว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติที่ศาสตราจารย ์        

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซ่ึงเป็นบุคคลแรกที่น าระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย               

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือปี พ.ศ. 2536 ได้บัญญัติขึ้นโดยถอดความจากค าว่า 

Cooperative Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับ     

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง คือ ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับ    

ภาคเรียนปกติ โดยนิสิตได้เริ่มไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรก  เม่ือปี พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยยุคแรกเช่นกันที่จัดสหกิจศึกษา  โดยเริ่ม                

ในปี พ.ศ. 2541 จากแนวคดิดังกล่าวได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างกว้างขว้าง   

เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสหกิจศึกษาเป็นสามช่วง

ระยะเวลา คือ 4-2-4 เดือน รวม 10 เดือน โดยจัดในช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ท าให้ระยะเวลา

เรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากกว่าหลักสูตรปกติหนึ่งปีการศึกษา โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีเป็นสถานศึกษาเริ่มแรกที่ริเริ่มสหกิจศึกษาในประเทศไทย 

 ในปี พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น (นายสุวัจน์         

ลิปตพัลลภ) ได้ประกาศนโยบายให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาที่จัด         

สหกิจศึกษาโดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายหัวให้แก่สถาบันการศึกษา 17 แห่ง ที่จัดการเรียน

การสอนโดยใช้หลักสูตรสหกิจศึกษา และให้ใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารีเป็นต้นแบบ จากนั้น สหกิจศึกษาได้ขยายสู่ระดับชาติโดยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามา

สนับสนุนผ่านทางทบวงมหาวทิยาลัยและสืบต่อมาจนถงึปัจจุบัน โดยมีส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเป็นภาคสี าคัญของภาครัฐ 

 การด าเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปแบบของทวิภาคี คือ สถานศึกษา

ร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยภาครัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง หากแต่ มีหน่วยงาน

ภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยที่ได้สนับสนุน       

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีในระยะเริ่มต้น การด าเนินสหกิจศึกษาได้พัฒนา

เข้าสู่ลักษณะพหุภาคีเม่ือปี พ.ศ. 2545 กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกัน

รับผิดชอบด าเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ คือ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ท าหน้าที่ดูแลนโยบายและให้การสนับสนุน

ด้านการเงิน องคก์รเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคม
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วิชาการในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative 

Education: TACE) และสมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World 

Association for Cooperative Education: WACE) นับวา่การจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศ 

ในปัจจุบันมีภาคตี่างๆ เขา้มามีบทบาทครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือขา่ยพหุภาคี 

 

ความหมายของสหกจิศึกษา 

 แนวคิดหลักที่ท าให้เกิดรูปแบบของการด าเนินงานสหกิจศึกษาประกอบด้วยสอง

แนวคดิใหญ่ คอื 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ 

(Career Development) และการเข้าสู่ระบบการท างานของบัณฑิต (Employability) ก่อนส าเร็จ

การศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

 การจัดให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ    

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” (Learning by Doing) 

รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ จึงมีช่ือเรียกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจาก

ประสบการณ์ (Experiential Education) โปรแกรมท างานและศึกษา (Work–Study Program) 

การศึกษาที่ยึดการท างานเป็นฐาน (Work–based Education) โปรแกรมการศึกษาสลับกับ 

การท างาน (Sandwich Program) และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยช่ือที่ใช้แพร่หลาย

ที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน คือ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) และบูรณาการการท างาน 

กับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning) 

 เม่ือมีการน ารูปแบบสหกิจศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี           

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ในปี พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี           

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงได้ถอดความจากช่ือ Cooperative Education เป็นศัพท์บัญญัติ

ภาษาไทยว่า “สหกิจศึกษา” และได้ให้ความหมายไว้ว่า สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)    

เป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา

ประสบการณ์ตรงจากการปฏบิัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือ

จากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียน

กับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) 
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ภาพ 1 แสดงระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการท างาน   

 

วัตถุประสงค์ของสหกจิศึกษา 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) 

พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเขา้สู่ระบบการท างาน 

2. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวชิาการ วชิาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นิสิต            

ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกวา่การฝึกงาน 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วม      

ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

4. เพื่อเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและ         

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา     

ผ่านนิสิตสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา อันจะน าไปสู่ความร่วมมือที่กวา้งขวางยิ่งขึ้น 
 

ความส าคัญและประโยชน์ของสหกจิศึกษา 

 ปัจจุบันสหกิจศึกษามีความส าคัญมากขึ้น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ      

ทั่วโลก ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว้างขวางขึ้นในเกือบ            

ทุกสาขาวิชาซ่ึงมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ 

การท างานในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและ

วชิาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานถือเป็นส่วนส าคัญของการเตรียมบัณฑิต        

สหกิจศึกษา: บูรณาการการท างานกับการเรียน 

สถานศึกษา 

พัฒนาอาชีพและสร้างความพร้อม        
ในการท างาน 

สหกิจศึกษา สถานประกอบการ 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวชิาการวชิาชีพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเขา้สู่ระบบการท างานทันทีที่จบการศึกษาท าให้บัณฑติสหกิจศึกษา 

“รู้จักตน รู้จักคน  รู้จักงาน” 

 ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา           

ในประเทศไทยของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. นิสติ 

1.1 ได้ประสบการณ์ทางวชิาชีพตรงตามสาขาวชิาที่ตนศึกษา 

1.2 เกิดการพัฒนาตนเอง ม่ันใจในตนเองมากขึ้น 

1.3 เกิดทักษะการสื่อสารรายงานขอ้มูล 

1.4 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.5 เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง 

1.6 ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา 

1.7 เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการท างานสูง 

2. สถาบันการศึกษา 

2.1 เกิดความร่วมมือทางวชิาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 

2.2 ได้ข้อมูลยอ้นกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.3 ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

3. สถานประกอบการ 

3.1 มีนิสิตช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 

3.2 พนักงานประจ ามีเวลาที่จะท างานส าคัญได้มากขึ้น 

3.3 ใช้เป็นวิธคีัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.4 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวชิาการกับสถานศึกษา 

3.5 เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 

หลักสูตรท่ีมีรายวิชาสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

1.1 สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ 

1.2 สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

1.3 สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
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1.4 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

1.5 สาขาวชิาสัตวศาสตร ์

1.6 สาขาวชิาการประมง 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

2.1 สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

2.2 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

2.3 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

2.4 สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร ์

2.5 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

2.6 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) 

2.7 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

2.8 สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์คลื่อนที ่

3. คณะแพทยศาสตร์ 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

3.1 สาขาวชิาเวชกิจฉุกเฉิน 

3.2 สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์ 

3.3 สาขาวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 

3.4 สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 4. คณะเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)  

4.1  สาขาวชิาบริบาลเภสัชกรรม  

 5. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์

  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) 

5.1 สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ 

5.2 สาขาวชิาการท่องเที่ยว 

5.3 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

5.4 สาขาวชิาการตลาด 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

5.5 สาขาวชิาประชาสัมพันธ์ 

5.6 สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม่  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

5.7 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) 

 5.8 สาขาวชิาบัญชี 

  6. คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

6.1 สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

6.2 สาขาวชิาสถิต ิ

6.3 สาขาวชิาเคมี 

6.4 สาขาวชิาชีววทิยา 

6.5 สาขาวชิาฟสิิกส ์

6.6 สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีสัด ุ

6.7 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

  7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

7.1 สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

7.2 สาขาวชิาชีวเคมี 

7.3 สาขาวชิาโภชนาการและโภชนบ าบัด  

  8. คณะศิลปศาสตร์ 

   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

8.1 สาขาวชิาการศึกษา 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

8.2 สาขาวชิาภาษาไทย 

8.3 สาขาวชิาพัฒนาสังคม 

8.4 สาขาวชิาภาษาจีน 

8.5 สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 

8.6 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
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8.7 สาขาวชิาภาษาญ่ีปุน่ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

8.8 สาขาวชิารัฐศาสตร ์

9.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ (ดศ.บ.) 

9.1  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

9.2 สาขาวชิาศิลปะการแสดง  

10. วิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

10.1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

  หลักสูตรระดบัปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษา 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาบณัฑติ 

สาขาวชิาการศึกษา 
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10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวชิาการศึกษา 

11. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษา 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต        

สาขาวชิาการศึกษา 

13. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

สาขาวชิาการศึกษา 

14. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    

สาขาวชิาการศึกษา 

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา 
 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบประสานงาน 

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ/วิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ 

ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์           

คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ และวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

ลักษณะงานสหกจิศึกษา 

1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ 

2. ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ ได้รับมอบหมาย

เป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยวศิวกร ผู้ช่วยนักวชิาการ ผู้ช่วยงาน ฯลฯ 

3. ท างานเต็มเวลา (Full Time) 

4. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) 

5. มีคา่ตอบแทน เบีย้เลีย้ง ทั้งรูปแบบตัวเงินหรือสวัสดิการ (in-cash หรือ in-kind) 
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บทท่ี 2 

บทบาทหน้าที่ของนสิิต และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

 

บทบาทหน้าท่ีของนิสิตสหกจิศึกษา 

1. นิสิตสหกิจศึกษา ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าร่วม

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีเวลาในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 30 ช่ัวโมง  

2. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันหรือสัปดาห์ 

3. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องกรอกขอ้มูลและจัดส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา UP_Co-op 

กลับมายังมหาวทิยาลัยพะเยา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

3.1 UP_Co-op 04 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน   

สหกิจศึกษา) ภายในสัปดาห์ที่ 1 

3.2 UP_Co-op 05 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงาน       

ที่ปรึกษา) ภายในสัปดาห์ที่ 1 

3.3 UP_Co-op 06 (แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) ภายใน

สัปดาห์ที่ 2 

3.4 UP_Co-op 07 (แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)   

ภายในสัปดาห์ที่ 3 

4. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์นิเทศและพนักงาน     

ที่ปรึกษาก่อนเสร็จสิน้การปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่อาจารย์นิเทศแนะน าให้เรียบร้อย 

5. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่         

ได้จากสถานประกอบการให้อาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา 

6. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติสหกิจศึกษา ควรน าเสนอผลการปฏิบัติงาน

ต่อพนักงานที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานประกอบการ 

7. หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นิสิตต้องจัดส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา 

UP_Co-op ที่คณะต้นสังกัด ดังนี้ 

7.1 UP_Co-op 08 (แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา) ที่พนักงานที่ปรึกษา         

ได้ด าเนินการประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาและปิดผนึก “ลับ” เรียบร้อยแล้ว 

7.2  UP_Co-op 09 (แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา) ที่พนักงาน    

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการประเมินผลรายงานนิสิตสหกิจศึกษาและปิดผนึก “ลับ” เรียบร้อยแล้ว       
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7.3 UP_Co-op 10 (แบบฟอร์มแจ้งยนืยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา) 

7.4 UP_Co-op 11 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)  

7.5 UP_Co-op 12 (แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา) 

8. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในการสัมมนา         

สหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์นิเทศ และนิสิตสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา หลังกลับจากการ

ปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

 คุณสมบัติของนิสิตสหกจิศึกษา 

 คณะ/สาขาวิชาจะเป็นผู้คัดเลือกนิสิตท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นนิสิต            

สหกจิศึกษา 

1. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวนิัยนิสิต โดยคณะเป็นผู้รับรอง 

2. มีวุฒิภาวะและการพัฒนาตนเองไดด้ีเพยีงพอที่จะปฏิบัตงิานได้ในสถานประกอบการ 

3. มีความรู้ทางวชิาการดี และมีผลการเรียนไม่ต่ ากวา่ 2.00 

4. จะต้องสอบผ่านรายวชิาพื้นฐานที่คณะก าหนด 

5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกระบวนการสหกิจศึกษาอยา่งครบถ้วน 

6. เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะและสาขาวชิาเป็นผู้ก าหนด 
 

บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกจิศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา     

โดยต้องจัดท าแผนการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ต้องออกนิเทศ ณ สถานประกอบการ อย่างน้อย    

1 ครั้ง และใช้เวลาไม่น้อยกวา่ 1 ช่ัวโมง/ครั้ง  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ต้องติดตามความก้าวหน้าของนิสิตสหกิจศึกษา 

ประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาโดยใช้แบบฟอร์ม UP_Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศ

งานสหกิจศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตสหกิจศึกษา ตามความจ าเป็นของแต่ละสาขาวชิา 

4. ในช่วงระยะเวลากึ่งกลางของสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา         

ต้องเข้ารับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษา           

และให้ข้อเสนอแนะ 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต้องตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงาน และ                

ให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตสหกิจศึกษา 

6. เขา้ร่วมการสัมมนาการน าเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา ภายหลังกลับจาก

การปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อน าขอ้มูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา 



11 
 

 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกจิศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า  

1 ภาคการศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่าย

ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หรือจากมหาวิทยาลัย 

2. อาจารยท์ี่ปรึกษาสหกิจศึกษา ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาที่นิสิตสหกิจศึกษา

สังกัดอยู่ 
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บทท่ี 3 

บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา 

 

 สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความส าคัญที่จะพัฒนานิสิตโดยวิธีการของ          

สหกิจศึกษาให้เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษา มีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็น

จะต้องอาศัยความร่วมมืออยา่งใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซ่ึงจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการ

มอบหมายให้ก ากับและดูแลนิสิตในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

1. ให้รายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัย   

ก่อนล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา 

2. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพื่อให้นิสิต

ทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนให้ความรู้

เกี่ยวกับ สถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสถานประกอบการ        

ที่นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติ 

3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 
  

บทบาทของสถานประกอบการ 

1. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบจัดสหกจิศกึษา (Partnership) กับสถานศกึษา 

2. พัฒนาองคก์รให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ของนิสติสหกจิศกึษาและสังคม 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับ รวมทั้งสถานประกอบการที่อยูใ่นกลุ่มวชิาชีพเดียวกัน 

4. ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
  

หน้าท่ีของพนักงานท่ีปรึกษา หรือพนักงานพ่ีเลี้ยง (Job Supervisor) 

          พนักงานที่ปรึกษา หรือพนักงานพี่เลี้ยง (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือ

เจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการ มอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนิสิต 

สหกิจศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา              

1  ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนิสิตสหกิจศึกษา         

ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษา ทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการปรับตัว

เข้ากับการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา ดังนั้นพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญ

ที่สุดทีจ่ะท าให้การปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาส าเร็จไปด้วยดี โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 
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1. ก าหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) 

ก าหนดต าแหน่งงาน ขอบข่ายหน้าที่งานที่จะต้องปฏิบัติและแจ้งให้นิสิตสหกิจศึกษารับทราบ 

ถึงงานที่ได้รับมอบหมายโดยจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนิสิตสหกิจศึกษา ซ่ึงได้มี

การก าหนดแผนงานการปฏิบัติรายสัปดาห์ให้แก่นิสิตสหกิจศึกษา 

2. การให้ค าปรึกษา ให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางการท างานและการแก้ปัญหาจาก

ประสบการณ์ที่มีให้กับนิสิตสหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับ

อาจารย์นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา 

3. แนะน าการจัดท ารายงานสหกิจศึกษา นิสิตสหกิจศึกษา ต้องจัดท ารายงาน 1 ฉบับ 

เสนอต่อสถานประกอบการและมหาวทิยาลัย โดยรายงานอาจประกอบด้วยเนือ้หาท ่ีสถานประกอบการ              

จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หรืออาจมลีักษณะดังนี้ 

3.1 โครงงานหรือรายงาน หากงานที่นิสิตสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายเป็นงาน

โครงงาน (Project) หรือรายงาน นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงงานและ

รายงาน ดังกล่าว 

3.2 ในกรณีงานที่ ได้รับมอบหมายเป็นงานประจ า  (Routine) เช่น งานใน

สายการผลิต งานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนิสิตอาจจะเป็นดังนี้ 

 3.2.1 รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

หรือบางส่วน 

 3.2.2 รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อ        

ที่สถานประกอบการสนใจในลักษณะโครงงานหรือปัญหาพิเศษให้นิสิตสหกิจศึกษาคน้คว้า สรุป                 

และวิจารณ์ รวบรวมไว้เป็นเล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ ซ่ึงหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กัน       

กับงานประจ าของนิสิตสหกิจศึกษาก็ได้ เม่ือพนักงานที่ปรึกษาก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว         

นิสิตต้องจัดท าโครงร่างรายงาน โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษาแล้วจัดส่งให้มหาวิทยาลัย         

เพื่อส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบจึงจะจัดส่งคืน

ให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะมีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการ           

นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องจัดพมิพร์ายงานให้เรียบร้อยและส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและ

ประเมินผล อยา่งน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิน้สุดการปฏิบัติงาน 

4.  การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 

ของนิสิตสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประสานกับสถานประกอบการ เพื่อขอ 

นัดหมายเข้านิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวข้อการหารือ ดังนี้ 
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4.1   ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากการผลการด าเนินโครงงานหรือรายงาน  

4.2  ลักษณะงานที่มอบหมายให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ 

4.3  แผนการปฏิบัติตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

4.4  หัวขอ้รายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 

4.5  การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา 

4.6  ผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาและความประพฤติ 

4.7  ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนิสิต            

สหกิจศึกษา 

5.  การประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา 

                5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นิสิตสหกิจศึกษา

และประเมินผลเนือ้หาและการเขยีนรายงาน อยา่งช้าที่สุดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน

ของนิสิตสหกิจศึกษา 

5.2  ประเมินผลการปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา โดยอาจจะแจ้งนสิิตสหกจิศึกษาทราบ 

จากนั้น มอบผลการประเมินให้นิสิตสหกิจศึกษาน าส่งหรือจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยทราบ

โดยตรงต่อไป 

 

การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ 

1. ก าหนดกรอบงาน และจดัโปรแกรมการท างานของนสิิตสหกจิศกึษา 

2. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา 

3. ก าหนดคุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. แนะน าหรือจัดหาที่พักให้กับนิสิตสหกิจศึกษา ในกรณีที่บ้านพักอาศัยของนิสิต  

สหกิจศึกษา อยูไ่กลจากสถานประกอบการ 

5. พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ทั้งรูปแบบตัวเงินหรือ

สวสัดิการ (in-cash หรือ in-kind) 

6. พร้อมที่จะดูแลนิสิตสหกิจศึกษา ให้ค าแนะน า และเปิดโอกาสให้นิสิตสหกิจศกึษา

ได้เรียนรู้งานให้เต็มศักยภาพที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 
 

ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการจะได้รับ 

1. เกิดความร่วมมือทางวชิาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา 

2. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององคก์รในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ            

ช่วยพัฒนาบัณฑิต 
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3. ได้นิสิตที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ             

สถานประกอบการ 

4. เป็นวธิีการช่วยคัดเลือกบัณฑิตเขา้เปน็พนกังานประจ าในอนาคตต่อไป 

5. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า จากการน า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ          

คา่สวัสดิการ คา่วัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาที่เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ไปด าเนินการ

ขอรับสิทธปิระโยชน์ทางภาษีได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ in-cash  หมายถึง  คา่ใช้จ่ายทัง้หมดในรูปของตัวเงินที่ใช้ในการบริการวชิาการ  

                                      และวชิาชีพ 

                in-kind  หมายถึง คา่ใช้จ่ายที่ได้จากการค านวณมูลคา่ได้เปน็ตัวเงิน 

     อาทิ คา่ตอบแทน คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุ อุปกรณ์สถานที่ เป็นต้น 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 

 

 กระบวนการเตรียมความพรอ้มของนสิิตในการไปปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา แบง่เปน็ระยะ 

3 ระยะ ดงันี ้ก่อนไปปฏิบตัิงาน ระหว่างปฏิบตัิงาน และภายหลังปฏิบัตงิาน 

 

กระบวนการเตรียมความพร้อมของนิสิต 

 ก่อนไปปฏบิัติงาน 

1. ติดต่อไปยังสถานประกอบการ เพื่อยนืยันรายละเอียด ดงันี้ 

1.1 ยนืยันก าหนดรายงานตัว 

1.2 รายละเอียดเรื่องเสน้ทาง 

1.3 อุปกรณท์ี่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม 

2. การอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศและโครงการเตรียมความพร้อม

นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 12 ช่ัวโมง และคณะ/วทิยาลัย จ านวน 18 ช่ัวโมง 

เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน           

สหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยนิสิตสหกิจศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา            

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ประกอบด้วย

หัวขอ้ต่างๆ เช่น 

2.1 การสร้างความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา 

2.2 การถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สหกิจศึกษาและผู้แทน   

จากสถานประกอบการ 

2.3 ทักษะการเขยีนจดหมายสมัครงานและการสมัครงาน 

2.4 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ 

2.5 การพัฒนาบุคลกิภาพเพ่ือการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองคก์ร 

2.6 ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน 

2.7 กระบวนวิธกีารจัดท าโครงงานคณุภาพ 

2.8 5 ส. กับการท างาน 

2.9 เทคนิคการเขยีนรายงานและการน าเสนอ 



17 
 

2.10 ทักษะการคดิเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creative/Innovation) 

3. การรายงานตัวต่อสถานประกอบการ 

3.1 ควรแต่งกายด้วยชุดนสิิต 

 3.2 กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้ ควรไปรายงานตัวก่อนล่วงหน้า เพราะ

ในวันแรกจะได้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 3.3 ตรงต่อเวลา 

 ระหว่างปฏบิัติงาน 

1. กรอกแบบฟอร์ม UP_Co-op 04 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่าง      

การปฏิบัติสหกิจศึกษา) เพื่อแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจ้งที่อยู่ผู้ที่สามารถ

ติดต่อได้ในกรณฉีุกเฉนิ โดยให้นิสิตสหกิจศึกษาส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 04 กลับมหาวิทยาลัย 

ภายในสัปดาห์ที่ 1 

 2. กรอกแบบฟอร์ม UP_Co-op 05 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน 

พนักงานที่ปรึกษา)  

2.1 พนักงานที่ปรึกษา คอื พนักงานระดับ Supervisor ที่มีหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา 

2.2 แบบฟอร์มนี้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ คือ ช่ือ ที่อยู ่

หมายเลขโทรศัพท ์ช่ือผู้จัดการ ช่ือผู้ประสานงานที่สามารถประสานงานเรื่องนิสิตสหกิจศึกษา

ช่ือพนักงานที่ปรึกษา (หรือพนักงานพี่เลี้ยง) ต าแหน่งที่นิสิตสหกิจศึกษาไปปฏิบัติและ

รายละเอียดงาน 

2.3 แบบฟอร์มนีต้้องให้พนักงานที่ปรึกษาลงลายมือช่ือ เม่ือกรอกเสร็จเรียบร้อย               

ให้นิสิตสหกิจศึกษาส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 05 กลับมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 1 

 3. กรอกแบบฟอร์ม UP_Co-op 06 (แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

3.1  นิสิตสหกิจศึกษากรอกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา 15-16 

สัปดาห์ ที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา 

 3.2 นิสิตสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาร่วมลงลายมือช่ือ  นิสิตสหกิจศึกษา

ส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 06 กลับมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 2 

4.  กรอกแบบฟอร์ม UP_Co-op 07 (แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน      

สหกิจศึกษา) 

4.1  กรอกหัวขอ้รายงาน ซ่ึงต้องเป็นสิ่งที่นสิิตสหกิจศกึษาถนัดและสนใจ 

4.2  ศึกษาคูมื่อการจัดท ารายงานอยา่งละเอียด 

4.3  นิสิตสหกิจศกึษากรอกขอ้มูลภายใต้การดูแลของพนกังานที่ปรกึษา 
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4.4  นิสิตสหกิจศกึษาและพนักงานที่ปรึกษาร่วมลงลายมือช่ือ 

4.5  เ ม่ือได้หัวข้อแล้วนิสิตสหกิจศึกษาส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา         

หากอาจารย์ที่ปรึกษามีค าแนะน าเพิ่มเติมจะติดต่อให้นิสิตสหกิจศึกษาทราบหลังจากที่ได้รับ

โครงร่างรายงานภายใน 2 สัปดาห์ นิสิตสหกิจศึกษาส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 07 กลับ

มหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 3 

5. การนิเทศงาน ระยะเวลาการนิเทศอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 – 12  

5.1 คณะ/วิทยาลัยประสานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันนิเทศงาน  

นิสิตสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อหารือในระหว่างการนิเทศ ดังนี้ 

5.1.1 หน้าที่ที่มอบหมายให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงาน

ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

5.1.2 การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา 

5.1.3 หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

5.1.4 การรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและ

ปรัชญาของสหกิจศึกษา 

5.1.5 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

5.2 อาจารย์นิเทศจะเขา้นิเทศและประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาโดยใช้แบบฟอร์ม 

UP_Co-op 03 ซ่ึงอาจารย์นิเทศจะเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม และจะประเมินทั้งสภาพของ           

สถานประกอบการและสภาพนิสิตสหกิจศึกษา 

5.3 ขอ้มูลที่อาจารย์นิเทศจะต้องใช้ประกอบในการประเมินนิสิตสหกิจศึกษา คอื 

5.3.1 UP_Co-op 04 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

5.3.2 UP_Co-op 05 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงาน    

ที่ปรึกษา) 

5.3.3 UP_Co-op 06 (แบบฟอร์มแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.3.4 UP_Co-op 07 (แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน) 

 5.4 อาจารย์นิเทศรับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองาน         

ที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงาน (พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยง) และ  

ให้ข้อเสนอแนะ 

5.5 ในการนิเทศงานควรจัดให้มีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์ 
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5.6 ในการนิเทศงานควรจัดให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างอาจารย์

นิเทศกับผู้นิเทศงาน นิสิตสหกิจศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 

6. การจดัท ารายงาน 

6.1 นิสิตสหกิจศึกษาต้องจัดท ารายงานพร้อมๆ ไปกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้

รูปแบบการจัดท ารายงาน อาจเป็นโครงงาน รายงาน หรืองานประจ าที่เสนอขัน้ตอนและวธิีการ

ปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นงานศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ หรืองานคู่มือ      

การรวบรวมขอ้มูลความยาวประมาณ 25 หน้า โดยมีรูปแบบในการจัดท ารายงานตามที่ได้ระบุ

ไวใ้นคูมื่อสหกิจศึกษา (บทที่ 5) 

6.2 จัดท ารายงานให้เสร็จสิ้นเพื่อส่งให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินก่อนกลับ 

มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

7. การประเมินผลรายงาน 

7.1 ใช้แบบฟอร์ม UP_Co-op 09 (แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา) 

7.2 ผู้ประเมิน คอื พนักงานที่ปรึกษา 

7.3  การประเมินรายงานโดยพนักงานที่ปรึกษา ต้องให้พนักงานที่ปรึกษา 

อ่านรายงานและประเมินก่อนกลับมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

7.4  เม่ือพนักงานที่ปรึกษาประเมินแล้ว ให้น าแบบประเมิน (UP_Co-op 09)      

ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา “ลับ” และให้นิสิตสหกิจศึกษาน ามามอบให้อาจารย์ที่ปรึกษา            

ในวันรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย แต่หากสถานประกอบการมีความประสงค์ขอส าเนาไว ้       

ให้ส าเนาให้สถานประกอบการ 

 ภายหลังปฏบิัติงาน  

 หลังจากเสร็จสิน้การปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องเข้า

ร่วมการสัมมนา/จัดนิทรรศการเสนอผลงานภายในคณะ ดังนี้ 

 1. รูปแบบ: การแลกเปลี่ยนขอ้คดิเห็นจากการปฏิบัติงานเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ

นิสิตสหกิจศึกษา อื่นๆ 

 2. ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วัน ตามวันที่คณะก าหนด 

 3. จัดส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 11 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน         

สหกิจศึกษา) และ UP_Co-op 12 ในวันสัมมนา/จัดนิทรรศการเสนอผลงาน 
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สรุปก าหนดสง่แบบฟอร์มสหกจิศึกษา 

1. UP_Co-op 04/UP_Co-op 05 ส่งภายในสปัดาห์ที ่1 

2. UP_Co-op 06   ส่งภายในสปัดาห์ที ่2 

3. UP_Co-op 07   ส่งภายในสปัดาห์ที ่3 

4. UP_Co-op 08/UP_Co-op 09 ปิดผนึก “ลับ” และน ามาส่งในวันที่กลับ 

รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

5. UP_Co-op 10   ส่งพร้อมรายงานในวันรายงานตัว รายงาน 

ท าเพยีง 1 ชุด 

6. UP_Co-op 11   ส่งในวนัสัมมนาของคณะ 

7. UP_Co-op 12   ส่งในวนัสัมมนาของคณะ 

 

ล าดับข้ันตอนการด าเนินงานสหกจิศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับขัน้ตอนการด าเนินงาน กิจกรรม 

1. คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกิจศกึษา 

1.1  ติดตอ่ ประสานงานกับสถานประกอบการท่ีมีความต้องการรับ   

      นิสติสหกิจศกึษา 

1.2  รับสมัครนิสติตามคุณสมบัติท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเข้าเป็นนิสติ               

      สหกิจศึกษา 

1.3  ประกาศรับสมัครนิสติสหกิจศกึษา 

1.4  สาขาวิชาเป็นผู้ท าการคัดเลอืก 

 
 

รับนิสติสหกิจศกึษา    

และคัดเลอืกคุณสมบัต ิ

 

2. สถานประกอบการ 

เสนอรายละเอียดของต าแหน่งงานและลักษณะงานท่ีต้องการให้นิสิต 

สหกิจศกึษา รวมท้ังอัตราค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้แก่มหาวิทยาลัย

ทราบล่วงหน้า 

 

 

เสนองานและสวสัดิการ

นิสติสหกิจศกึษา     

 

3. คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกิจศกึษา 

3.1  ส่งใบสมัครให้สถานประกอบการคัดเลอืก 

3.2  สถานประกอบการพิจารณาใบสมัครและส่งผลกลับมายังมหาวิทยาลัย 

3.3  ประกาศผลการคัดเลอืกนิสิตสหกิจศกึษา     
 

 

 

ส่งใบสมัครให้สถาน

ประกอบการคัดเลอืก 

 

ประกาศผลการคัดเลอืก 
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4. นิสิตสหกิจศกึษา 

ท าการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคการศึกษาเพ่ือท่ีจะเตรียมออก

ปฏิบัติงานในภาคการศึกษาถัดไป 

 

ลงทะเบียน 

 

5. หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกิจศกึษา 

5.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศงานสหกิจศึกษาแก่

อาจารย์นเิทศ 

5.2 ให้การอบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาก่อนออก

ปฏิบัติงานล่วงหน้าไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ในหัวข้อต่างๆ เช่น 

ความปลอดภัยในโรงงาน 5ส. ฯลฯ 

 

อบรมเร่ืองการเตรียมตัว

ก่อนไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา 

 

6. หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกิจศกึษา 

แจ้งนิสติสหกิจศกึษาให้ไปรายงานตัวท่ีสถานประกอบการ 
 

แจ้งนิสติสหกิจศกึษา 

ให้ไปรายงานตัวท่ี 

สถานประกอบการ 

 

7. สถานประกอบการ 

7.1 7.1 ฝ่ายบุคคลปฐมนิเทศแก่นิสติสหกิจศึกษาในเร่ืองต่างๆ เชน่    

   ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท การปรับตวั ความปลอดภัยในการ   

    ท างาน ฯลฯ 

7.2 พนักงานท่ีปรึกษาจะต้องแจ้งรายละเอียดหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน 

    ให้นิสติสหกิจศกึษาทราบ 

7.3 พนักงานท่ีปรึกษามีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบนิสติสหกิจศกึษา   

 ให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

7.4 นิสติสหกิจศกึษาจัดส่งแบบฟอร์มเอกสารสหกิจท่ีเกี่ยวข้อง    

      กลับมายังงานมหาวิทาลัย 

 
ปฐมนิเทศ 

นิสติสหกิจศกึษา     

 

 
 

การปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา 

 

8 อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา ออกนิเทศนสิิตสหกิจศกึษา 

 

นิเทศนสิิตสหกิจศึกษา     

 

9 คณะ/วทิยาลัย  

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา       

สหกิจศึกษา สัมภาษณ์นิสิตสหกิจศึกษาถึงปัญหาต่างๆ จัดให้นิสิต         

สหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  

 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 

 



22 
 

10 มหาวทิยาลัยพะเยา 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา และมอบเงินรางวัลพร้อม

เกียรติบัตร 
 

 
โครงการปัจฉิมนิเทศ 

และมอบเงินรางวัล 

พร้อมเกียรติบัตร 

 

11 คณะ/วทิยาลัย 

11.1 ประเมินผลสหกิจศกึษาโดยอาศัยข้อมูลจาก 

         11.1.1 ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 

        11.1.2 ผลการประเมินรายงานจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

        11.1.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติก่อนและหลังสหกิจศึกษา 

11.2 ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 
ประเมินผล สรุปผล 
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บทท่ี 5 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

 

 การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์       

เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพื่อจัดท าข้อมูล   

ที่ เป็นประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษา           

จากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อก าหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยค านึง         

ถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจศึกษา ได้แก่ 

ผลงานวิจัยที่นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือ

สถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดท าเป็น

กลุ่มของนิสิตสหกิจศึกษามากกวา่ 1 คน ก็ได้ 

          ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้นนิสิตสหกิจศึกษา

จะต้องพิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาท ารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา

เสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการในหัวข้อที่สนใจ รายงาน 

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแผนและวธิีการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 

ของการเรียนรู้ที่นิสิตสหกิจศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Learning 

Objectives) เม่ือก าหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นิสิตจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป             

ตามแบบแจ้งโครงร่างรายงาน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา (Job 

Supervisor) ก่อน แล้วจัดส่งให้มหาวิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน  
  

รูปแบบการเขียนรายงานสหกจิศึกษา 

 รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการ ที่นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องเขียน         

ในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา 

การเขยีนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา

ที่จะน าเสนอ สามารถอ้างอิงรูปแบบและหัวข้อ จากเล่มคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

1. รูปแบบมาตรฐานรายงาน 

              เพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนิสิตสหกิจศึกษามีรูปแบบและ            

เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาให้นิสิตสหกิจศึกษา

ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 
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1.1 กระดาษใช้กระดาษสีขาว กระดาษต้องสะอาดไม่มีเส้นหรือจุดใดๆ ที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของขอ้ความที่น าเสนอ และให้พิมพห์น้าเดียวเทา่นั้น 

1.2 ขนาดกระดาษ ให้ใช้ขนาด 21 x 29.70 เซนติเมตร (ขนาด A4) มีน้ าหนัก    

ไม่น้อยกวา่ 80 แกรม/ตารางเมตร      
      

1.3 จัดพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 ทั้งอักษรภาษาไทยและ

อักษรภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นค าหรือขอ้ความที่ต้องการเน้นให้ใช้ตัวหนาหรือใช้อัญประกาศ     

1.4 การจัดหน้ากระดาษ ทุกหน้าก าหนดให้  

  ขอบบน 3.75 เซนติเมตร 

   ขอบล่าง 2.50 เซนติเมตร 

  ขอบซ้าย 3.75 เซนติเมตร 

 ขอบขวา 2.50 เซนติเมตร 

2. หัวข้อในการเขียนรายงาน 

 2.1 ส่วนน า เป็นส่วนประกอบก่อนที่เข้าถึงเนื้อหารายงานท าให้ง่ายต่อการเข้า    

สู่เนือ้หาประกอบด้วย (เรียงตามล าดับ) 

   2.1.1 ปกนอก 

   2.1.2 ปกใน 

   2.1.3 จดหมายน าส่งรายงาน 

   2.1.4 กิตติกรรมประกาศ 

   2.1.5 บทคัดย่อภาษาไทย หรือ อาจเป็นภาษาอังกฤษ 

   2.1.6 สารบัญ 

   2.1.7 สารบัญตาราง 

   2.1.8 สารบัญรูปภาพ 

2.2 ส่วนเนือ้เรื่อง เป็นส่วนส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย 

   2.2.1 บทน า 

   2.2.2 การทบทวนเอกสาร (ถ้ามี) 

   2.2.3 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

   2.2.4 งานที่ปฏิบัติหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

   2.2.5 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน 

 



25 
 

2.3 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ 

   2.3.1 เอกสารอ้างอิง 

   2.3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

3. เนื้อหาในส่วนเนื้อเร่ืองโดยละเอียด 

3.1 บทน า ประกอบด้วย 

   3.1.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

   3.1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลัก

ขององคก์ร 

    3.1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององคก์ร 

   3.1.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นิสิตสหกิจศึกษาได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบ 

   3.1.5 พนักงานที่ปรึกษา และต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

   3.1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

3.2 วัตถุประสงคข์องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

   3.2.1 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นิสิตสหกิจศึกษาหรือพนักงาน 

ที่ปรึกษา ได้ก าหนดไว้ว่าต้องให้ส าเร็จในเวลาที่ก าหนด โดยอาจจะจัดล าดับความส าคัญ 

ของวัตถุประสงคท์ี่ส าคัญที่สุดไวก้่อน 

   3.2.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ ได้รับ

มอบหมายทัง้ในส่วนตัวนิสิตสหกิจศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับงานที่ปฏิบัติ

หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

 3.3 งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

   3.3.1 รายละเอียดที่นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานหรือขัน้ตอนปฏิบัติในโครงงานที่รับมอบหมาย 

   3.3.2 แสดงแผนภาพ แผนภูมิ หรือตารางที่จ าเป็นประกอบค าบรรยาย 

   3.3.3 แสดงการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน

ถูกต้องตามวชิาการและง่ายต่อการเขา้ใจ 

   3.3.4 หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบาย

เครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อยา่งชัดเจน 

3.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน 

   3.4.1 รวบรวมและแสดงขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการวเิคราะห์ 
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   3.4.2 วเิคราะห์และวจิารณ์ข้อมูลที่ได้โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการ

แก้ไขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึน้ โดยเน้นในแง่การน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

   3.4.3 เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการ

ปฏิบัติงานหรือของโครงงานที่ได้ก าหนดไวใ้นส่วนวัตถุประสงค์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์มส าหรับสหกจิศึกษา 
 

 UP_Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 

 UP_Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศกึษา 

 UP_Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศกึษาโดยอาจารยน์ิเทศ 

 UP_Co-op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัตงิาน สหกจิศกึษา  

  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 UP_Co-op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนกังานทีป่รึกษา  

   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 UP_Co-op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 UP_Co-op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา   

   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 UP_Co-op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนสิิตสหกจิศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 UP_Co-op 09 แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

   โดยพนกังานที่ปรึกษา  

 UP_Co-op 10 แบบฟอร์มแจ้งยนืยนัสง่รายงานการปฏิบตัิงานนสิิตสหกจิศึกษา  

  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 UP_Co-op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 UP_Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัตงิานของนิสิตสหกิจศกึษา  

   มหาวิทยาลัยพะเยา 
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           UP_Co-op 01 [1/4] 
 

ใบสมัครงานสหกจิศึกษา 

(Application Form for Co-op Job) 
 

ช่ือสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร............................................................. 

(Name of Employer) 

สมัครงานในต าแหน่ง........................................หมายเลขงาน.......................... 

(Position Sought)               (Job Number) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศกึษา  จาก...........................................ถึง...................................... 

(Period of Work)    (From)                                (Until) 
 

ข้อมูลส่วนตวันิสติ (Student Personal Data) 
 

ช่ือ-สกุล (นาย/นางสาว)........................................................................................................... 

Name & Surname (Mr./Miss).................................................................................................... 

รหัสนิสิต (Student Identification No.) ...................................หลักสตูร..................................... 

สาขาวชิา (Field of Study).....................................................คณะ (School).............................. 

นิสิตช้ันปีที่............................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา......................... 

(Year of Study)                                       (Name of Academic Advisor) 

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ผ่านมา......................................เกรดเฉลี่ยรวม........................................ 

(GPA for Most Recently Completed Semester Year)  (GPAX for All Courses Completed to Date) 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี (Identification Card No.)                   

ออกให้ ณ  ............................................เมือ่วันที่...............................หมดอายุวันที่.................. 

(Issue at)    (Issue Date)        (Expiry Date) 

เช้ือชาติ................................................ สัญชาติ................................ศาสนา............................ 

(Race)                       (Nationality)        (Religion) 

วันเดือนปเีกดิ.........................................สถานที่เกิด................................................................ 

(Date of Birth)             (Place of Birth) 

อายุ...................ป ี  เพศ................. ส่วนสูง.....................เซนติเมตร  น้ าหนัก.............กิโลกรัม 

(Age)                 (Sex)             (Height)                               (Weight) 

โรคประจ าตัว ระบุ................................................................................................................... 

(Chronicle Disease: Specify) 
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                  UP_Co-op 01 {2/4} 
 

ที่อยูป่ัจจุบนั............................................................................................................................. 

(Address)................................................................................................................................. 

โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................โทรสาร......................... 

(Telephone No.)           (Mobile Phone No.)                        (Fax No.) 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail).............................................................................................. 
 

บุคคลท่ีตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน (Emergency Case Contact to) 

ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................ความเกี่ยวข้อง............................ 

(Name & Surname)             (Relationship) 

อาชีพ................................................................สถานทีท่ างาน................................................ 

(Occupation)             (Place of Work) 

ที่อยู.่........................................................................................................................................ 

(Address)................................................................................................................................. 

โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................โทรสาร................................. 

(Telephone No.)           (Mobile Phone No.)                 (Fax No.) 
 

ข้อมูลครอบครัว (Family Details) 

ช่ือ-สกุล บิดา..................................................อายุ.......................ปี อาชีพ............................. 

(Father’s name)           (Age)       (Occupation) 

ช่ือ-สกุล มารดา..............................................อายุ.......................ป ีอาชีพ.............................. 

(Mother’s name)           (Age)       (Occupation) 

ที่อยู.่....................................................................................................................................... 

(Address)................................................................................................................................. 

โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์เคลื่อนที.่...........................โทรสาร.................. 

(Telephone No.)           (Mobile Phone No.)                     (Fax No.) 

จ านวนพี่น้อง.............................คน  เป็นบุตรคนที่......................ตามรายละเอียดขา้งล่างนี้ 

(No. of Relatives)        (You are the)                 (as Follows) 
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     UP_Co-op 01 {3/4} 
 

ล าดับที ่ช่ือ – นามสกุล  อาย ุ      อาชีพ       ต าแหนง่      ที่อยู ่

(No.)    (Name & Surname) (Age)      (Occupation)     (Position)        (Address) 

1.............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................  

  

ประวตัิการศกึษา (Education Background) 

ระดับ 
(Level) 

สถานศึกษา 
(School/ University) 

ปีที่เริ่ม 

(Year Attended) 

ปีที่จบ 
(Year Graduated) 

วุฒิการศึกษา 
(Certificate) 

วิชา 
(Major) 

ประถม (Primary)      

มัธยมต้น (Secondary)      

มัธยมปลาย (High School)      

อนุปริญญา (High Vocational)      

ปริญญา (Higher Education)      
 
 

ความสามารถทางภาษา  Language Ability 

ภาษา 

(Language) 

ฟัง (Listening) พูด  (Speaking) เขียน (Writing) 

ดีมาก 

(Excellent) 

   ด ี

(Good) 
 พอใช้ 

  (Fair) 

ดีมาก 

(Excellent) 

   ด ี

(Good) 
  พอใช้ 

  (Fair) 

ดีมาก 

(Excellent) 

    ดี 

(Good) 
  พอใช้ 

  (Fair) 

ภาษาอังกฤษ (English)          
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)          
ภาษาจีน (Chinese)          
อื่น ๆ (Other) 

................................... 
         

 

ความสามารถอ่ืนๆ (Other Skills) 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Computer Program)……………………………………………………………………………….. 

กีฬา (Sports)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อื่นๆ ระบุ (Etc.: please specify)…………………………………………………………….……………………………………. 

กิจกรรมนอกหลกัสูตรและความสามารถพเิศษ (Student Activities and Special Ability) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

UP_Co-op 01 {4/4} 
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ขา้พเจ้าขอรับรองวา่ขอ้ความทั้งหมดขา้งต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 

I hereby certify that the above given detail are true in every respect 

 
ลายมือช่ือผู้สมัคร..................................................... 

        Application’s Signature 

                            (.........................................................) 

        วันที ่Date     ................../....................../................. 
 

       

ค ารับรองและข้อคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Supervisor Recommendation/ Comments 

…………………….…………………………………………………… 

………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………….………………………… 

………………………………………………………….…………….. 

 

                       ……………………………..……….. 

                      อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) 

อนุมัติ (Approved) 

 

 

 

……………………………………………………… 

         หัวหน้าสาขาวิชา 

อนุมัติ (Approved) 

  

 

 

…………………………………………………………… 

                คณบดี 
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แบบฟอร์มเสนองานสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 สถานประกอบการ/หน่วยงานมีความสนใจที่จะรับนิสิตสหกิจศึกษา และขอเสนองาน   

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................... 

ที่อยูเ่ลขท่ี.............................ถนน........................ซอย.......................ต าบล.............................. 

อ าเภอ..................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.................. 

โทรศัพท์.............................................................โทรสาร......................................................... 

E-mail (ถ้ามี).......................................................................................................................... 

ประเภทกิจการ/ธุรกิจ..............................................จ านวนพนักงานรวม...........................คน 

ช่ือผู้จัดการสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

ช่ือ-นามสกลุ........................................................................................................................... 

ต าแหนง่..............................................................แผนก........................................................... 

หากมหาวิทยาลัย ประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/ 

หน่วยงาน ขอให้ 

  ติดต่อโดยตรงกับผู้จดัการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

  ติดต่อกับบุคคลที่ สถานประกอบการ/หน่วยงานมอบหมาย ดังนี้ 

ช่ือ-นามสกลุ........................................................................................................................... 

ต าแหนง่..........................................................แผนก/ฝ่าย........................................................ 

โทรศัพท์..........................................................โทรสาร............................................................ 

E-mail (ถ้ามี)........................................................................................................................... 
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       UP_Co-op 02 [2/2] 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน/สวัสดิการท่ีเสนอให้นิสติและคุณสมบัตินิสติท่ีต้องการ 

สาขาวชิาที่ต้องการ............................................................จ านวนงานนสิิต.........................คน  

คุณสมบัตแิละขอ้ก าหนดอืน่ๆ................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
 

ต าแหน่งงานท่ีเสนอให้นิสติปฏิบัติ (Job Position)………………………………………………………………… 

ลักษณะงานท่ีนสิติต้องปฏิบัติ (Job Description) (อาจเป็นโครงงาน งานวิจัย หรืองานประจ า  

ที่สอดคล้องกับสาขาวชิา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระยะเวลาท่ีนสิติไปปฏิบัตงิาน 16 สปัดาห์ ช่วงระหวา่งเดือน......................ถึงเดือน............ 

สวัสดิการท่ีขอเสนอให้นิสติระหว่างปฏบิัติงาน 

คา่ตอบแทน........................................บาท/วัน หรือ บาท/เดือน 

ที่พัก    มี                 ไม่มี 

    ไม่เสียคา่ใช้จ่าย      นิสิตเสียคา่ใช้จ่ายเอง ............................บาท/เดือน 

รถรบัส่ง ไปกลับระหว่างสถานประกอบการ ที่พักและชุมชนใกล้เคียง 

    มี                        ไม่มี 

    ไม่เสียคา่ใช้จ่าย      นิสิตเสียคา่ใช้จ่ายเอง ............................บาท/เดือน 

สวัสดิการอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ เช่น อาหาร ชุดท างาน)............................................................. 
 

 

 

     (ลงช่ือ).......................................................ผู้ให้ข้อมูล 

             (......................................................) 

                ต าแหนง่.................................................. 

                วันที่........................................................ 
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         UP_Co-op 03 [1/6] 
 

 

แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกจิศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ 
 

 

ช่ือสถานประกอบการ………………………………………………………..…….……………………..………….…............ 

สถานทีต่ั้ง เลขท่ี................................ถนน................................ อ าเภอ/เขต……………………….….….

จังหวัด…………..……..………….รหัสไปรษณีย.์..............โทรศัพท์……………..………..โทรสาร..........……… 
 

รายช่ือนิสติท่ีได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งนี้  จ านวน..............คน 

1.…………………………………………..……รหัสนสิิต …..………………...สาขาวชิา............………………………………. 

2.…………………………………………..……รหสันิสติ …..………………...สาขาวชิา............……………….…………….. 

3.…………………………………………..……รหัสนิสติ …..………………...สาขาวชิา............……………………………... 

 
 

      (ลงช่ือ)…………………………….………………………. 

              (……………………..……..………………………) 

                ต าแหน่ง……………………..…..………………………… 

                วันที…่……………………………..….….…………………. 
 

รายนามอาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 

1.………………………..……………………………………………………….…………………..…………………………………………… 

2.………………………..……………………………………………………….…………………..…………………………………………… 
 

ค าชี้แจง 

โปรดใส่เครื่องหมาย หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมินโดยใช้เกณฑ์

การประเมินค่าส าหรับระดับความคดิเห็น ดังนี้ 

 5    หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มากทีสุ่ด  หรือ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

 4    หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก    หรือ เหมาะสมมาก  

 3    หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง  หรือ เหมาะสมปานกลาง 

 2    หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย     หรือ เหมาะสมน้อย 

 1    หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยทีสุ่ด   หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด 

- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการ 

ประเมิน เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 2 คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผ่น ต่อสถานประกอบการ 1 แห่ง) 

หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

1. ความเข้าใจในปรชัญาของสหกิจศกึษา 

   1.1 ผู้บริหาร 

      

   1.2 เจ้าหนา้ท่ีฝา่ยบุคคล       

   1.3 พนกังานท่ีปรึกษา (Job  Supervisor)       

2.คณุลักษณะงานท่ีมอบหมายให้นิสิตปฏิบัต ิ

   2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม 

      

   2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ       

2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิด    

อันตราย 

      

3.การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

   3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการ ระหว่าง

ฝ่ายบุคคล และ Job Supervisor  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

   3.2 ฝ่ายบุคคล/ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะน า            

        กฏระเบียบต่างๆ ขององค์กรให้นสิิตทราบ 

      

   3.3 บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจ     

        สนับสนุนและให้ความเป็นกันเองกับนสิิตสหกิจศึกษา 

      

3.4 มี Job Supervisor ดูแลนิสติภายในสัปดาห์แแรกท่ีเข้างาน        

   3.5 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นิสติด้านการปฏิบัติงาน       

   3.6 มีการจัดท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการ           

          ปฏิบัติงาน 

      

   3.7 มีค่าตอบแทนให้นสิิตอย่างเหมาะสม       

   3.8 จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นสิิต           

         อย่างเหมาะสม 

      

3.9 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือส าหรับ      

      ให้นสิิตปฏิบัติงาน 
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3.10  ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

       และรายงานของนิสติ 

      

4.  คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้       
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

ส่วนท่ี 3  คุณภาพนิสติ (1 แผ่น ส าหรับนิสติ 1 ราย) 

ช่ือนิสิต…………………………………………………………………..……….………สาขาวชิา.................................

เอกสารทีน่ิสติจะต้องส่งกลับระหว่างปฏิบตัิงาน 

          แบบแจง้รายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

          แบบแจง้รายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนกังานที่ปรกึษา 

          แบบแจง้แผนการปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา 

          แบบแจง้โครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และ  

      ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 

      

1.2 มีวินัย และความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม       

     1.3  เคารพกฏระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ ขององค์กร   

 และสังคม 

      

     1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ัง      

           เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

      

     1.5  …………………………………………………..……………………………       
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2. ความรู ้

2.1   มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกัการและ ทฤษฎ ี          

           ท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

      

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี    

  ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให้   

  เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ   

  เทคโนโลยีใหม่ 

      

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ใน            

      ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

     2.4 ………………………………………………………………………………       

3. ทักษะทางปัญญา 

     3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

      

     3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ 

          ทักษะและการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข    

          ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      

     3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุป 

          ประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

      

     3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหม ่    

          ในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

      

     3.5 …………………………………………………………………………………       

4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีสามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลาย             

          ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

     4.2 สามารถวางตวัและแสดงความคิดเหน็พร้อมท้ัง   

          แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีและ 

          ความรับผิดชอบ 

      

     4.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตวัเขา้   

          กับผู้อืน่ได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
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     4.4 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเอง   

          และวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 
      

  4.5 ………………………………………………………………………………       

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   มีทักษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน       

      ต่อการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ     

  เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

      

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง           

      คณิตศาสตร์หรือน าสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการ    

      แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า 

  และการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ     

  อย่างเหมาะสม 

      

  5.4 …………………………………………………………………………………       

6. สุนทรียศลิป์ 

  6.1 มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ และวัฒนธรรม 
      

  6.2 …………………………………………………………………………………       

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  7.1 มีสุขนิสัยท่ีสง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
      

  7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม       

8. ทักษะการปฏิบัตกิารทางวชิาชีพ (ถ้ามี) 

      8.1 ………………………………………………………………………………… 
      

      8.2 …………………………………………………………………………………       

9. สรุปคุณภาพโดยรวมของนิสิต       

หมายเหตุ : หัวข้อการประเมินให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตร 
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..……… 

…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..……… 

…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..……… 

…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..……… 

…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..……… 
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แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหวา่งการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ) 

เรียน  คณบดีคณะ/วิทยาลัย................................................................................................ 

ช่ือ – นามสกุล ……………..………………………….…………..รหสันิสิต.................................…………..……….. 

หลักสูตร……………………………………….……………….………สาขาวชิา…...……….…………….…..…….……………… 

ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)……………………………………….………………………….……….……… 

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูส่ถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

เลขท่ี…………………..…………….………ถนน………………..……….ซอย………………..………ต าบล……….……………. 

อ าเภอ………………………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…์.……………………………….……... 

โทรศัพท…์…………………………....… โทรสาร……………………มือถือ.............................……..………………… 
E-mail…………………………………………………….…………….………………………………………………………………………. 

ช่ือ ที่อยู ่ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

เลขท่ี…………………………………………ถนน………………………….ซอย………………………ต าบล………………………. 

อ าเภอ………………………………………จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย…์……………….……….…………… 

โทรศัพท…์………………………..……. โทรสาร………………………มือถือ.......................................…………… 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

แผนท่ีแสดงต าแหน่งพักอาศัย  

เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุช่ือถนนและสถานที่ส าคัญใกล้เคียง 

ที่สามารถเขา้ใจโดยง่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………… 

       (……………..…………..……………….……) 
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แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล: พนักงานท่ีปรึกษาหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง) 
 

ค าชี้แจง 

เพื่อให้การประสานงานระหวา่งมหาวทิยาลัย และสถานประกอบการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาหรือผู้นิเทศงานดูแล             

การปฏิบัติงานของนิสติสหกจิศกึษาเพื่อจดัท าขอ้มูล รายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

(Job Position, Job Description and Job Supervisor) ตามแบบฟอร์มฉบับนี้ และขอได้โปรดส่งกลับ

คืนให้มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. ช่ือท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ   

(ภาษาไทย)……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………….……………………………………………………..................................... 

เลขท่ี………….…….…....ถนน……………………….ซอย………………….………………ต าบล/แขวง………..………..…… 

อ าเภอ/เขต………………………………………………จังหวดั………………………….…รหัสไปรษณีย…์……….………..… 

โทรศัพท…์…………………………………………………………….โทรสาร……………………………..................................……… 

E-mail……………………………………….……………………………………………………………………….……………………..……….… 

2. ผู้จัดการท่ัวไป/ผู้จัดการโรงงาน และผูไ้ด้รับมอบหมายให้ประสานงาน 

ช่ือผู้จัดการสถานประกอบการ……………………………………….........ต าแหน่ง……………………….……………..……… 

โทรศัพท…์………………………………………………..……………โทรสาร…………………....................................………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนิสิตและอื่นๆ) ขอมอบให้ 

(      )  ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง  

(      )  มอบหมายให้บุคคลต่อไปนีป้ระสานงานแทน 

ช่ือ – นามสกุล……………………………………………………..…..ต าแหน่ง………………..……………………….…….… 

แผนก…………………………………………………………โทรศัพท…์………………………….……………………………………….

โทรสาร…………………………….........................E-mail………………………………………………………………………… 
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3. พนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือ – นามสกุล..................................................................................................................................... 

ต าแหนง่..............................................................แผนก........................................................................ 

โทรศัพท…์………………………………………………………….…โทรสาร………………..…………………........................………… 

E-mail……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….… 

4. งานท่ีมอบหมายนิสติสหกจิศึกษา 

ช่ือ – นามสกุลนสิิต............................................................รหัสนสิิต...................................................

หลักสูตร...........................................................................สาขาวิชา................................................... 

ต าแหนง่งานทีน่ิสิตปฏิบัติงาน (Job Position).......................................................................................... 

ลักษณะงานที่นสิิตปฏบิตัิ (Job Description)........................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

 

    ลงช่ือ...................................................ผู้ให้ข้อมูล 

            (.................................................) 

    ต าแหนง่............................................... 

    วันที่..................................................... 
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แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติร่วมกบัพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ช่ือ – นามสกุล...........…………………...………….………………รหสันิสติ……….……………………………….………… 

หลักสูตร…………………...………………………………………………..สาขาวชิา…………………………………………………

คณะ……..……………………….……………………..……………………………………………………………………………………… 

ปฏิบัติงานสหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา ดังนี้ 
 

แผนการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 

หัวข้องาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

   (ลงช่ือ)…………….................……..…นิสติ             (ลงช่ือ)…………………..…………….พนักงานที่ปรกึษา 

          (…………………….….……………….)            (……..….....…………………..) 

   ต าแหนง่………………………..…………….                  ต าแหน่ง……………..…………………... 

   วันที…่…………...............…..…………            วันที…่…………….……..……………………. 
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แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล:  นิสติร่วมกบัพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ค าชี้แจง 

 รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝน   

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนิสิตและจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับ   

สถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องขอรบัค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 

เพื่อก าหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการ      

เป็นหลัก ตัวอยา่งของรายงานได้แก่ ผลงานวจิัยที่นิสิตปฏิบัติรายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุป

ขอ้มูล หรือสถิติบางประการ การวเิคราะห์และประเมินผลขอ้มูล เป็นต้น ทั้งนีร้ายงานอาจจะจัดท า

เป็นกลุ่มของนิสิตสหกิจศึกษามากกวา่ 1 คนก็ได้ 

 ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นิสิตจะต้องพิจารณา           

เรื่องที่ตนสนใจ และหยิบยกมาท ารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่าง         

หัวขอ้ที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นิสิตสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย หรือแผนและวธิีการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้ที่นิสิต           

สหกิจศึกษาวางเป้าหมายไว ้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning Objectives) เม่ือก าหนด

หัวขอ้ได้แล้ว ให้นิสิตสหกิจศึกษาจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม 

Work Term Report Outline ฉบับนี ้ทั้งนี้ ให้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน แล้วจึงส่งกลับ

ภายใน 2 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน 

 คณะ/วิทยาลัยจะรวบรวมน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อพิจารณา           

หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะใดๆ จะส่งกลับมาให้นิสิตทราบภายใน 2 สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็น

การเสียเวลา นิสิตสหกิจศึกษา ควรด าเนินการเขยีนรายงานโดยทันที 
 

ช่ือ – นามสกุล……………………..……………………………..รหสันสิิต.....................…………….…….……….…... 

หลักสูตร........................................สาขาวชิา……………………..คณะ………………………………………….. 

ปฏบิัติงานสหกจิศึกษา ณ (ช่ือสถานประกอบการ) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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เลขท่ี…….……………………….....ถนน……………..…….…….ซอย…..…………………..ต าบล/แขวง………………..… 

อ าเภอ/ เขต………………………จังหวดั…………………….…รหัสไปรษณีย…์……..………………….…….………….… 

โทรศัพท…์…………………………………………………....………โทรสาร………………………..………...…………….……… 
 

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา  ดังนี้ 

 1.  หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 

ภาษาไทย……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 

  2.  รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน (อาจจะขอเปลีย่นแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมได้ในภายหลงั) 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 (ลงช่ือ)……………...…………………………(นิสิต)      (ลงช่ือ)……………………………. (พนักงานที่ปรกึษา) 

          (……………………………...…………)             (………….………………………) 

ต าแหนง่……………………..…………………………       ต าแหนง่……………………..……………………………. 

วันที…่………………...…………………………………       วันที…่…………………….…………………………………           

    



47 
 

                                     UP_Co-op 08 [1/4] 
 

 

แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกจิศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

 

ค าชี้แจง 

1. ผู้ให้ขอ้มูลในแบบประเมินนีต้้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนิสิตสหกิจศึกษา

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 

2. โปรดให้ข้อมูลครบทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย          

– และโปรดให้ความคดิเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

5    หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มากทีสุ่ด หรือ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

4    หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก       หรือ เหมาะสมมาก  

3    หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 

2    หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย        หรือ เหมาะสมน้อย 

1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยทีสุ่ด  หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด 

- หมายถึง ไม่สามารถใหร้ะดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล  

                      ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 

4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้

นิสิตน าส่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ทันทีที่นิสิตกลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลท่ัวไป/ Work Term Information 

ช่ือ – นามสกุลนสิิต…………………………………...….………….รหสันิสติ……………….………….……..……….……… 

หลักสูตร…………………………..….……สาขาวชิา.………….………..…………คณะ………………………………………… 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………..………...…………………………………………………………… 

ช่ือ – นามสกลุผู้ประเมิน……………………………………………………..………………………………………….…………….. 

ต าแหนง่………………………………….………………..…..…….……แผนก………………….……….……………………………. 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสตัย์   

       สุจริต มีจรรยาบรรณ 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

   1.2 มีวนิัย และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม       

   1.3 เคารพกฏระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ  ขององค์กร และสังคม       

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมท้ัง    

  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

      

  1.5 ………………………………………………………………………………       

2. ความรู ้

   2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี           

        ท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

      

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี   

ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให้  

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ 

      

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ใน         

ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   2.4 ……………………………………………………………………………………       

3.ทักษะทางปัญญา 

     3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

      

    3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ 

         ทักษะและการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข    

         ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      

   3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุป 

        ประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

      

   3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหม่     

        ในการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

      

   3.5 ……………………………………………………………………………………       
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หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

   4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคน   

        หลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี   

        ประสิทธิภาพ 

      

  4.2 สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดง 

        จุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีและความ    

        รับผิดชอบ 

      

   4.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเขา้   

        กับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      

   4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและ 

        วิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
      

4.5 ……………………………………………………………………………………       

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้  

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีทักษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อ   

      การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ   

      เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

      

5.2 สามารถแก้ ไ ข ปัญหาโดย ใช้ สา รสน เทศทา ง

คณิตศาสตร์หรือน าสถิติ มาประยุกต์ใช้ ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า

และการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 

      

5.4 …………………………………………………………………………………       

6.สุนทรียศลิป์ 

6.1 มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ และวัฒนธรรม 
      

6.2 …………………………………………………………………………………       
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หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

7.1 มีสุขนิสัยท่ีสง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
      

7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม       

8.ทักษะการปฏิบัตกิารทางวชิาชีพ (ถ้ามี) 

    8.1 ………………………………………………………………………………… 
      

    8.2 …………………………………………………………………………………       

หมายเหตุ : หัวข้อการประเมินให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตร 
 

โปรดให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสติ/Please give comments on the student 

จุดเด่นของนิสิต/Strength ข้อควรปรับปรุงของนิสิต/Improvement 

  

  

  

  

  
 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม/Other Comments 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ลงช่ือ/Evaluator’s Signature……………………………………………………………. 

                                     (.........................................................) 

              ต าแหน่ง/Position …………………………………………………………… 

                       วันที/่Date …………………………………………………………. 
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แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกจิศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา โดยพนักงานท่ีปรึกษา 
 

 

ค าชี้แจง 

1. ผู้ให้ขอ้มูลในแบบประเมินนีต้้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนิสิตสหกิจศึกษา 

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 

2. แบบประเมินนีมี้ทัง้หมด 14 ขอ้ โปรดใหข้อ้มูลครบทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

3. โปรดให้คะแนนในช่องแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -  

และโปรดให้ความคดิเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

4. เม่ือประเมินเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้

นิสิตสหกิจศึกษา น าส่งมหาวิทยาลัยพะเยา ทันทีที่นิสิตกลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลท่ัวไป/Work Term Information 

ช่ือ – นามสกุลนสิิต………………...………………..…..………รหัสนิสิต.......…………….……………………………..… 

หลักสูตร...…………………………………………….…….…..…...สาขาวชิา…………………..……………..……….………… 

คณะ…....................……………..……………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………..……….…………………………………………..………………………… 

ช่ือ – นามสกุลผู้ประเมิน…………………………...………………………….……………….……….…………………………… 

ต าแหนง่………………………………………………………….………แผนก…………………..……….………………………………. 
 

หัวข้อรายงาน/Report Title 

ภาษาไทย/Thai……………………………….………..…………………………….…………………….............................. 

ภาษาอังกฤษ/English………………….……….…………………………………………….………………………………………. 
 

หัวข้อประเมิน/Items 

1.  กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) 

    ………………………………………………………………………………..……………………… 

 

  5 คะแนน  
 

2. บทคัดย่อ (Abstract) 

    ……………………………………………………………………………………………..………… 

 

  5 คะแนน  
 

3. สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of contents) 

   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  5 คะแนน  
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หัวข้อประเมิน/Items 

4. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

    ……………………………………………………………………………………………….…..… 

 

  5 คะแนน  
 

5. วิธีการศกึษา (Method of Education)  

    ………………………………………………………………………………………..…….……… 

 

  5 คะแนน  
 

6. ผลการศกึษา (Result) 

    ………………………………………………………………………………………………..……. 

 

20 คะแนน  
 

7. วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 10 คะแนน  
 

8. สรุปผลการศกึษา (Conclusion) 

    ………………………………………………………………………………………………………. 

 

  5 คะแนน  
 

9. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

    ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 10 คะแนน  
 

10. ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning) 

    ………………………………………………………………………………………………………. 

 

  5 คะแนน  
 

11. ความถูกตอ้งตัวสะกด (Spelling) 

    ………………………………………………………………………….……………………………. 

 

 10 คะแนน  
 

12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเลม่ (Pattern)  

    ………………………………………………………………………….……………………………. 

 

  5 คะแนน  
 

13. เอกสารอ้างอิง (References) 

    ………………………………………………………………………….……………………………. 

 

  5 คะแนน  
 

14. ภาคผนวก (Appendix) 

    …………………………………………………………………………….……………………………. 

 

  5 คะแนน  
 

 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม/Other Comments 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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คะแนนรวม ขอ้ 1 – 14  = …………………………. คะแนน 
 

  รวม =         
   

     คะแนน 
     

ลงช่ือ/Evaluator’s Signature…………………………………..… 
                                                (….……………..…………..………) 
      ต าแหนง่/Position ..……….……………………………. 
     วนัที/่Date ……………………………………………… 
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แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัตงิานนิสติสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ) 

ค าชี้แจง 

 ขอให้นิสิตสหกิจศึกษาเขยีนแบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (Work Term 

Report) ก่อนการเขา้รับการสัมภาษณ์ และน าส่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะ            

ที่รับการสัมภาษณ์เพื่อรับรองวา่นิสิตสหกิจศึกษาได้ส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งแบบ

แจ้งส่งรายงานฉบับนี ้ภายหลังเสร็จสิน้การสัมภาษณ์แล้ว 
 

เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย.............................................................................................. 

ช่ือ – นามสกุล............................................รหสันิสิต................................................................ 

หลักสูตร....................................................สาขาวิชา............................................................... 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

ขอเรียนวา่ไดส้่ง รายงานการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา (Work Term Report) หัวข้อเร่ือง  

ภาษาไทย............................................................................................................................... 

ภาษาอังกฤษ.......................................................................................................................... 

ให้กับอาจารยท์ี่ปรกึษาสหกิจศึกษาของสาขาวชิาเรียบรอ้ยแล้ว 
 

     ลงช่ือ.............................................................. 

                 (...........................................................) 

     ต าแหนง่......................................................... 

     วันที่............................................................... 
 

ขอรับรองวา่นสิิตได้สง่รายงานเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ ......................................................... 

        (.......................................................) 

ต าแหนง่....อาจารย์ที่ปรกึษาสหกิจศึกษา..... 

วันที่............................................................ 
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แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ หลังกลับจากสถานประกอบการ) 

ค าชี้แจ้ง 

 คณะ/วิทยาลัย ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิต เพื่อจัดท าเป็นคู่มือ

สรุปผลการปฏิบัติงาน โปรดเขยีนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง และน าส่งคณะ/วิทยาลัยทันทีที่

กลับจากสถานประกอบการ  
 

เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย.................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล....................................................รหสันิสิต......................................................... 

หลักสูตร..........................................................สาขาวชิา........................................................ 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

ต าแหน่งงาน............................................................................................................................. 

ใคร่ขอเรียนแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

รายละเอียดเนื้องานท่ีปฏิบัติ (Job Description) นิสิตควรขอค าปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา     

สหกิจศึกษาก่อนเขยีนเพื่อความถูกต้องทางด้านวชิาการ หรือดูตัวอยา่งประกอบ 
............................................................................................................................. ........................................ 

..................................................................... ................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................ 

หัวข้อรายงาน (Report Topic) 

(ภาษาไทย/Thai) ............................................................................................................................. . 

(ภาษาอังกฤษ/English) ................................................................................................................... 
 

 

ลงช่ือ .....................................................    

       (....................................................)     

ต าแหน่ง .................................................    

วันที่ .......................................................    

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา/Co-op staff only 

ลงนามรับเอกสาร 

…………………………………………………………… 

วันที่.............................................................
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แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏบิัติงานของนิสติสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

ค าชี้แจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี ้คอื นิสติสหกิจศึกษา 

2. โปรดให้ข้อมูลครบทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

3. โปรดให้คะแนนช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย 

– และโปรดให้ความคดิเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มากทีสุ่ด   หรือ เหมาะสมมากที่สุด 

4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก         หรือ เหมาะสมมาก  

3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย        หรือ เหมาะสมน้อย 

1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยทีสุ่ด   หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด 

-   หมายถึง ไม่สามารถใหร้ะดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล                  

                    ไม่ต้องการประเมิน เปน็ตน้ 
 

ข้อมูลท่ัวไป/ Work Term Information 

ช่ือ – นามสกุลนสิิต……………………………...……...……..รหัสนสิิต…………….…….…….…....………..…………… 

หลักสูตร……………………………………..…………………..…..สาขาวชิา....………………………..…….….….…………… 

คณะ………................................................................................................................................. 

ช่ือสถานประกอบการ………………………….………………………….……….……………………………………..………… 

หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสตัย์   

       สุจริต มีจรรยาบรรณ 

      

   1.2 มีวนิัย และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม       

   1.3 เคารพกฏระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ  ขององค์กร และสังคม       

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมท้ัง    

  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

      

1.5 ………………………………………………………………………………       
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หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

2. ความรู ้

   2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี           

        ท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

      

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี   

ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให้  

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ 

      

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ใน         

ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   2.4 ……………………………………………………………………………………       

3.ทักษะทางปัญญา 

     3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

      

    3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ 

         ทักษะและการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข    

         ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      

   3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุป 

         ประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

      

   3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหม่     

         ในการแก้ปญัหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

      

   3.5 ……………………………………………………………………………………       

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคน    

        หลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี    

        ประสิทธิภาพ 

      

  4.2 สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดง 

       จุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีและความ    

       รับผิดชอบ 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 - 

   4.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเขา้   

        กับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      

   4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและ 

        วิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
      

 4.5 …………………………………………………………………………………       

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้  

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.1 มีทักษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อ   

        การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ  

        เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

      

   5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 

         หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง   

         อย่างสร้างสรรค์ 

      

    5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า     

          และการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ   

          อย่างเหมาะสม 

      

    5.4 …………………………………………………………………………………       

6.สุนทรียศลิป์ 

6.1 มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ และวัฒนธรรม 
      

6.2 …………………………………………………………………………………       

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

7.1 มีสุขนิสัยท่ีสง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
      

7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม       

8.ทักษะการปฏิบัตกิารทางวชิาชีพ (ถ้ามี) 

    8.1 ………………………………………………………………………………… 
      

    8.2 …………………………………………………………………………………       

หมายเหตุ : หัวข้อการประเมินให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตร 
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

 

 


