




 
 

ค ำน ำ 
 

การจัดการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่เน้นให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็น
พนักงานของสถานปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน วัฒนธรรม และเป็น
การเปิดประสบการณ์ใหม่ของนักศึกษาในประเทศที่ตนได้ไปท างานสหกิจศึกษา ดังนั้นการจัดสหกิจ
ศึกษาระดับนานาชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มในปีพุทธศักราช 2558 สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือการเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความรู้
ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นภาษาหลัก แต่ก็ต้องรวมถึงภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้นๆ  

คู่มือสหกิจศึกษานานาชาติเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา สถานปฏิบัติงาน 
ได้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ การด าเนินการบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติงาน สหกิจศึกษานานาชาติจะประสบ
ผลส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนักศึกษา อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
และสถานปฏิบัติงาน ดังนั้นคู่มือนี้จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทุกฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์  
เกิดประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรีการค้า 
เพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                                      23  สิงหาคม  2556 
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บทท่ี  1 
สหกิจศึกษานานาชาติ 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

ปีพุทธศักราช 2558 จะมีการรวมตัวของ 10 ประเทศ คือ กัมพูชา (Cambodia) ไทย 
(Thailand) บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ฟิลิปปินส์ (Philippines) พม่า (Myanmar) 
มาเลเซีย (Malaysia) ลาว (Laos) เวียดนาม (Vietnam) สิ งคโปร์  (Singapore) อินโดนี เซีย 
(Indonesia) เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ซึ่งส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น (Free Flows of Goods, Services, 
Investment, Skilled Labor) การเตรียมความพร้อมส าหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นับเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องด าเนินการอย่างเรง่ด่วน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือไปรับใช้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ให้สูงขึ้น จึ งมีการเตรียมการส าหรับการด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ ( International 
Cooperative Education: ICooP) โดยมหาวิทยาลัยจะเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2557 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 ยกระดับสหกิจศึกษาสู่นานาชาติ  โดยเริ่มจากการแสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและสถานปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียน  

1.2.2 ยกระดับคุณภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนและสู่ระดับนานาชาติ  

1.2.3 เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและสถานปฏิบัติงานในประเทศไทยรับนักศึกษาจาก
กลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ทัศนคติ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายของแต่ละประเทศ  

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาด้าน
วิชาการให้มีมาตรฐานสากล 

1.3.2 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางด้านอาชีพ การพัฒนาตนเอง และขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมจากแต่ละประเทศ 

1.3.3 บัณฑิตมีคุณภาพระดับสากล 
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1.4 สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีการจัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Dimester) โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา  
(1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 16 สัปดาห์) จึงมีลักษณะดังนี้คือ 

1.4.1 เป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 3  

1.4.2 สหกิจศึกษาได้จัดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้หลักสูตรได้
ก าหนดภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ในแผนการเรียนซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละหลักสูตร อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานได้ตามความ
พร้อมของนักศึกษาเอง ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรให้สามารถไปปฏิบัติงาน 
ในภาคการศึกษาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ได้และนักศึกษาสามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษา
ได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน 

1.4.3 หลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา มีค่าเท่ากับ  6 หน่วยกิตจ านวน 640 ชั่วโมง 
1.4.4 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมทั้งอบรม

ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง  
1.4.5 ก าหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

โดยจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง 
1.4.6 มีการนิเทศการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อนักศึกษา 1 คน 

ตามความเหมาะสม 
1.4.7 มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และ

อาจารย์สาขาวิชา 
 
1.5 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงาน 
ในการประสานงานสหกิจศึกษานานาชาติระดับคณะ อยู่ที่ส านักงานคณบดีคณะต่างๆ และระดับ
มหาวิทยาลัยอยู่ที่งานวิเทศสัมพันธ์ และงานสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
โดยคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติท าหน้าที่พัฒนารูปแบบระบบการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษานานาชาติให้เหมาะสม และประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์  และสถานปฏิบัติงานใน
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน 
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1.5.1 คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative 
Education Coordinator) 
  ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการด าเนินงาน ดูแล
รับผิดชอบและก ากับติดตามการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของคณะ 

1.5.2 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative Education 
Supervisor) 
 ท าหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติของหลักสูตร ดังนี้ 

1) ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในหลักสูตร 
2) รับรองคุณภาพงานที่สถานปฏิบัติงานเสนอมา 
3) นิเทศงานและประเมินผล อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อนักศึกษา 1 คนต่อ 1 ภาคการศึกษา

ตามความเหมาะสม 
4) ให้ค าปรึกษาแก่สถานปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการท างานผ่านการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
5) พบปะร่วมปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานปฏิบัติงานที่นักศึกษา

ปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
6) สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริหารและผู้ร่วมงานในสถานปฏิบัติงานที่ไปนิเทศ

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
7) เข้าร่วมในการปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา

นานาชาติ 
8) พิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
1.5.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Cooperative Education Officer) 

 ท าหน้าที่ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่สถานปฏิบัติงาน อาจารย์ และ
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในด้านต่างๆ 
 
1.6 ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

1.6.1 เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
1.6.2 มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน (งานมีคุณภาพ) 
1.6.3 ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร / ผู้ช่วยนักวิชาการ/ ผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ 
1.6.4 ท างานเต็มเวลา (Full  Time) 
1.6.5 ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา(16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) 
1.6.6 มีค่าตอบแทนตามสมควร (สถานปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณา) 
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1.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.7.1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมแนะน า 

สหกิจศึกษานานาชาติ  
1.7.2  ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
1.7.3 นักศึกษาส่งใบสมัครและหนังสืออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นานาชาติ ณ ต่างประเทศ จากผู้ปกครอง  
1.7.4 ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วม

โครงการ  
1.7.5 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ  โดยจะจัด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ดังนี้ 
          1) กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to Know ASEAN Community)  

2) กิจกรรม English for the Workplaces 
3) กิจกรรม Fun English with Friends 
4) กิจกรรม International Cooperative Experiences Sharing 

1.7.6  นักศึกษายื่นแบบส ารวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  
1.7.7  นักศึกษายื่นใบสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ  
1.7.8  งานสหกิจศึกษานานาชาติระดับคณะและงานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานกับสถาน

ปฏิบัติงานต่างประเทศ เพ่ือจัดหางานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
1.7.9  งานสหกิจศึกษานานาชาติระดับคณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษานานาชาติ  
1.7.10 นักศึกษายืนยันการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  
1.7.11 นักศึกษาเตรียมเอกสารส าคัญส าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และด าเนินการ

ตามข้ันตอนที่แต่ละประเทศก าหนด  
1.7.12 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับฟังโอวาทจากคณบดี  
1.7.13 นักศึกษารับแบบเสนองาน  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง  และซองเอกสารส าหรับ

พนักงานที่ปรึกษา  
1.7.14 นักศึกษาเดินทางและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
1.7.15 เมื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานแล้ว ให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

ด าเนินการตามข้ันตอนเช่นเดียวกับนักศึกษาสหกิจศึกษาปกติ  
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บทท่ี 2 
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

 
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  จะต้องด าเนินการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้

นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน คณะกรรมการสหกิจศึกษาและ
กรรมการหลักสูตรได้ก าหนดระเบียบและข้อแนะน าเกี่ยวกับนักศึกษา ดังนี้ 

 
2.1 การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ

นักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องยื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษา (VRU-Co1)  
ตามก าหนดการรับสมัครที่หลักสูตร / คณะ ที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ และหลักสูตรจะเป็นผู้คัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ปี 
2.1.2 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ทีม่ีความตั้งใจและประสงค์จะออกปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษานานาชาติยังสถานปฏิบัติงานต่างประเทศ (ประเทศในกลุ่มอาเซียน และภูมิภาคอ่ืน) 
2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  

2.50 และไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานปฏิบัติงานก าหนด 
2.1.4 ต้องผ่านเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามที่สถานปฏิบัติงานต่างประเทศก าหนด เช่น ผลการสอบ

ภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์โดยสถานปฏิบัติงานอาจท าได้โดยโทรศัพท์หรือระบบทางไกล 2 ทาง 
(VDO Conference) หรือตามความเหมาะสม  

2.1.5 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

2.1.6 จะต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียน 
2.1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
ใช้เอกสารส าเนา (กระดาษ A4) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ โดยต้อง

ส่งเอกสารให้ครบตามท่ีระบุ ดังนี้ 
2.1.1 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร 1 รูป) พร้อมกรอกข้อความให้ครบ 
2.1.2 ใบรายงานผลการเรียน (ขอได้จากคณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่) 
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2.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 งานสหกิจศึกษานานาชาติประจ าคณะ/วิทยาลัย จะจัดการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาให้
มีความพร้อมสูงสุด ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ  สถานปฏิบัติงานโดยมีหัวข้ออบรม  ดังนี้ 

2.2.1 การเลือกงานและสถานปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ 
2.2.2 การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติ และการเตรียมตัวสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
2.2.3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to Know ASEAN Community) ด้าน

เทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ 
2.2.4 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ  

1) กิจกรรม English for the Workplace 
2) กิจกรรม Fun English with Friends 
3) กิจกรรม International Cooperative Experiences Sharing 

2.2.5 การพัฒนาบุคลิกภาพ/ทักษะการใช้ชีวิตในสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไป 
2.2.6 กฎหมาย ระบอบการปกครอง หนังสือเดินทาง ของประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน 

สหกิจนานาชาติ 
2.2.7 ความปลอดภัยในโรงงาน ความรู้เกี่ยวกับ 5ส. การควบคุมคุณภาพงานด้านระบบ

ประกันสังคม/สุขภาพ 
2.2.8 การน าเสนอโครงการ/ผลงาน 

 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติต้องเข้าอบรมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่คณะหรือ
หลักสูตรจัด หากเข้าร่วมกิจกรรมใดไม่ได้ต้องลาล่วงหน้า ถ้านักศึกษาเข้าอบรมไม่ครบร้อยละ 80  
จะถูกตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงาน 
 
2.3 การลงทะเบียนเรียน 
 นักศึกษาที่สมัครเข้าสหกิจศึกษานานาชาติจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ก่อนปิดภาคการศึกษา หรือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติงาน 
หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 
2.4 การเลือกสมัครงาน 

นักศึกษาสามารถเลือกสมัครงานได้ตามงานที่ได้รับการเสนอจากสถานปฏิบัติงาน ซึ่งได้ 
ติดประกาศให้นักศึกษาทราบ ณ ส านักงานคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ นักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติ
เสมือนการไปสมัครเข้าท างานจริงกับสถานปฏิบัติงานนั้นๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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2.4.1  นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ 2 ครั้ง โดยเลือกสถานปฏิบัติงานจากประกาศของ
งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/หน่วยงาน ได้ 1 แห่งต่อ 1 ครั้ง 

2.4.2  สถานปฏิบัติงานจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัคร และหรือการสัมภาษณ์
นักศึกษา 

2.4.3 สหกิจศึกษานานาชาติจะจัดนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน โดยความ
เห็นชอบจากหลักสูตรและอาศัยข้อมูลจากข้อ 2.4.1 และข้อ 2.4.2 ซึ่งสอดคล้องกัน 

  นักศึกษาควรเลือกสมัครงาน โดยเลือกสถานปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ตรงกับ
ความสนใจของนักศึกษาเป็นหลัก และความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย 
 
2.5 การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานปฏิบัติงาน 

สถานปฏิบัติงานจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรือ
อาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วขอให้ตรวจสอบประกาศ การสัมภาษณ์งาน 
เป็นระยะๆ  หลังจากนั ้นสถานปฏิบัติงานจะส่งผลการคัดเล ือกนักศึกษาให้งานสหกิจศึกษา
นานาชาติทราบ โดยจะระบุล าดับการเลือกนักศึกษา 

 
2.6 การจัดเข้าคู่ (Matching)  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานและเตรียมความพร้อมนักศึกษา จะน าผลการคัดเลือกนักศึกษา
ของสถานปฏิบัติงาน และล าดับความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน โดยจะพยายามจัดให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด และน าเสนอขอความเห็นจากหลักสูตร จึงจะประกาศผล  
การคัดเลือกให้นักศึกษาทราบในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อ
งานสหกิจศึกษานานาชาติคณะโดยด่วน เพ่ือจัดหาสถานปฏิบัติงานให้ใหม่โดยเร็วที่สุด ส านักงานคณะ 
จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ตามวันที่ก าหนดในปฏิทินสหกิจศึกษานานาชาติ ภายหลัง 
การประกาศผลการคัดเลือกแล้วถือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานจะขอสละสิทธิ์การไป
ปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด 

 
2.7  ค่าใช้จ่าย 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ นักศึกษาต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพราะสถาน
ปฏิบัติงานอาจจะมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนที่ต่ า หรือไม่มีค่าตอบแทน นักศึกษาต้องจ่ายค่าเดินทางไป
ต่างประเทศเอง กรณีท่ีสถานปฏิบัติงานจัดที่พักให้นักศึกษา ถือว่าเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม  
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2.8 การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ สถานปฏิบัติงาน 
นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานปฏิบัติงานในวันที่ก าหนด ทั้งนี้งานสหกิจศึกษานานาชาติ 

จะประสานงานให้สถานปฏิบัติงานทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ตาม
ก าหนดเวลา ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 15 วัน  

เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานปฏิบัติงาน นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษาคอยดูแล
และชี้แนะนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษา 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน 

 
2.9  กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย นักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นให้กับงานสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(ติดต่อทางอีเมล์) ดังนี้ 

2.9.1 ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียด 
ที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (VRU-ICo8) และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน 
และพนักงานที่ปรึกษา (VRU-ICo9) แจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน (ชื่อโรงงาน – ที่อยู่) ชื่อพนักงานที่ปรึกษา 
(Job Supervisor)หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษา
และพนักงานที่ปรึกษา 

2.9.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(VRU-Co 10) เพ่ือแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (Work  Plan) มายังงานสหกิจศึกษาส านักงานคณะ 

2.9.3 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งโครงร่าง
รายงานการปฏิบัติงาน (VRU-ICo11) เพ่ือให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติได้ตรวจสอบและให้
ค าแนะน า นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันทีหากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติไม่ได้แจ้ง
แก้ไขหัวข้อหรือเค้าโครงร่างรายงานทั้งนี้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติอาจจะให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมระหว่างการไปนิเทศงานก็ได้ ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาอาจจะแก้ปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจา แล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลที่รับด้วย
ตนเอง จากนั้นน าไปให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ท า
ให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามก าหนดจะต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศ หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทาง
โทรสารหรือจดหมายทันที ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ อาจารย์นิเทศจะไปนิเทศนักศึกษา 
ณ สถานปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง 

2.9.4 นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 
2  สัปดาห์ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะน าให้เสร็จเรียบร้อย 
ระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลของสถานปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดทุกประการ เช่น การแต่งกาย ก าหนดเวลาการเข้า – ออกงานวันหยุดและวันลา เป็นต้น 
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2.10 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน 
2.10.1 นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติประจ า

หลักสูตร โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพ่ือสอบถามปัญหาให้
ค าปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพร้อมทั้งส่ง
รายงานทางวิชาการแก่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ และท าการแก้ไขให้สมบูรณ์ตาม
ระยะเวลาที่อาจารย์นิเทศก าหนด 

2.10.2 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการน าเสนอ และถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระส าคัญของสหกิจ
ศึกษา งานสหกิจศึกษาคณะจึงจัดให้นักศึกษาที่กลับจากสถานปฏิบัติงานร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างนักศึกษากันเอง ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 
 
2.11 การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน  
  เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานให้ยื่นค าร้อง 
ขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ก่อนวันประกาศผลการปฏิบัติงาน 
ในภาคการศึกษานั้น 
 
2.12 การขอลาออกจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

2.12.1 นักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากหลักสูตรให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะขอลาออก
จากการเป็นนักศึกษาในการปฏิบัติงานดังกล่าวได้เมื่อมีเหตุจ าเป็น โดยยื่นค าร้องต่อคณบดี 
คณะที่ตนสังกัด ทั้งนี้ต้องกระท าการยื่นค าร้องก่อนที่จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2.12.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคน จะลาออก
หรือเลื่อนการออกปฏิบัติงานไม่ได้ 

2.12.3 นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานแล้วจะลาออกจากสหกิจศึกษานานาชาติ หรือเลื่อนเวลาไป
ปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 

 
2.13 กรณียื่นใบค าร้องต่าง ๆ  
  ค าร้องที่คณบดีอนุมัติแล้วจะมีผลในวันที่งานสหกิจศึกษานานาชาติคณะรับเรื่องไม่ใช่วันที่
นักศึกษาเขียนค าร้อง 
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2.14 ข้อแนะน า 
2.14.1 ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่ งานสหกิจศึกษา

นานาชาติ 
2.14.2 หมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นานาชาต ิ
2.14.3 ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
2.14.4 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานปฏิบัติงานไม่ฝ่าฝืนหรือ

ละเลย 
2.14.5 หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทในสถานปฏิบัติงานทุกกรณ ี
2.14.6 ติดต่อส่งเอกสารที่ก าหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับอาจารย์นิเทศ 

คณะ หรืองานสหกิจศึกษานานาชาติตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน 
2.14.7 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์นิเทศ คณะ หรือเจ้าหน้าที่

งานสหกิจศึกษานานาชาติทันท ี
 

2.15 การยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษาจะขอยื่นส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ สามารถท าได้โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียน และระเบียบการแจ้งขอส าเร็จ
การศึกษาตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการก าหนดไว้ วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาติเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบนั้น จะถือเอาวันส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นวันที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมหลังปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลาที่ 
สหกิจศึกษานานาชาติก าหนดไว้ด้วย 
 
2.16 ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

2.16.1 ได้รับประสบการณ์ในสาขาวิชา วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศที่ไปปฎิบัติงาน
เพ่ิมเติม 

2.16.2 เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ และมี 
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  

2.16.3 เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skills) และด้านภาษา  
2.16.4 สามารถเลือกสรรอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 
2.16.5 ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับ

การเสนองานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 



11 
 

บทท่ี  3 
บทบาทของสถานปฏิบัติงานกับสหกิจศึกษานานาชาติ 

 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา 2546 แต่
ส าหรับสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative Education) จัดให้มีการ
ปฏิบัติงานขึ้นในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นสถานปฏิบัติงานที่นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานก็จะมีทั้งที่
อยู่ในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบของสหกิจศึกษานานาชาติให้เกิดผลทาง
รูปธรรมในทางปฏิบัติ สหกิจศึกษานานาชาติจึงต้องมีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็นและต้องอาศัยความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และพนักงานที่ปรึกษา (Job Advisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานปฏิบัติงานมอบหมายให้ก ากับ และดูแล
นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษานานาชาติฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรดังกล่าวได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาประสบความส าเร็จสูงสุด เพ่ือให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาติเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานปฏิบัติงาน 
มากที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสถานปฏิบัติงานได้โปรดชี้แจง และก าหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้ 
 
3.1  ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โดยทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จะท าหน้าที่
ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบัติงานและเป็นผู้ให้ค าแนะน าและอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับ 
สหกิจศึกษานานาชาติแก่ผู้บริหารของสถานปฏิบัติงาน บุคลากร และพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา 
รวมทั้งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1.1 ด้านระเบียบวินัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตนตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานปฏิบัติงานนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เช่น 
ก าหนดเวลาเข้าท างาน การแต่งกาย การลางาน และวันหยุด ฯลฯ 

3.1.2 การปฐมนิเทศ การเข้าปฏิบัติงานในวันแรกและช่วงสัปดาห์แรก จะเป็นช่วงเวลา 
ที่นักศึกษามีความวิตกกังวลอยู่หลายอย่าง นักศึกษาอาจจะเดินทางมาจากต่างถิ่น ต้องจากครอบครัว
และเพ่ือน ๆ จึงใคร่ขอความกรุณาได้ให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องที่พักอาศัย  
ที่ปลอดภัย การเดินทางมายังที่ท างาน การเข้าออกงาน ระเบียบวินัย  กฎหมาย ประเพณี และ
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วัฒนธรรมของสถานปฏิบัติงานแต่ละประเทศที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัย 
ในการท างาน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานปฏิบัติงาน และสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
3.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Advisor)  

พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานปฏิบัติงาน
มอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ 
เป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา 
ณ สถานปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและการปรับตัว
เข้ากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้นพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้  
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษาส าเร็จไปได้ด้วยดี งานสหกิจศึกษานานาชาติ 
ขอความกรุณาจากพนักงานที่ปรึกษาพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จลงได้ด้วยดี  ดังนี้ 

3.2.1 ก าหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน (Cooperative 
Work  Plan) 
 ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยใคร่ขอความกรุณาพนักงานที่ปรึกษา
(Job Advisor) ได้โปรดก าหนดต าแหน่งงานของนักศึกษาและขอบข่ายหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติและแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ ซึ่งควรมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาประเภท
งานที่ปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจ าที่ต้องการให้นักศึกษาช่วย หรือโครงการ (Project) หรืองานวิจัย 
(Research) ซ่ึงจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานปฏิบัติงานให้มากที่สุด โดยมิใช่การเวียน
ไปฝึกงานหรือดูงานในแผนกต่าง ๆ โดยไม่มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง และใคร่ขอให้ก าหนด
แผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน เพ่ือให้เห็นโดยชัดเจนว่า
นักศึกษาจะต้องด าเนินการอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะ
มีการอบรม การทดลองฝึกหัด และด าเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน
และการประเมินผลตามท่ีก าหนดด้วย 

3.2.2 การจัดท ารายงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ
 รายวิชาสหกิจศึกษาก าหนดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร โดยก าหนดให้

จัดท ารายงานวิชาการ 1 ฉบับ เสนอต่อสถานปฏิบัติงานโดยรายงานฉบับนี้อาจจะประกอบด้วยเนื้อหาที่
สถานปฏิบัติงานจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป รายงานอาจต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้ามีการ
ปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยมีลักษณะดังนี ้

1) โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นงานโครงการ
(Project) หรืองานวิจัย นักศึกษาจะต้องท ารายงานในหัวข้อของโครงการและงานวิจัยดังกล่าว 
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2) ในกรณีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานประจ า (Routine) เช่นงาน 
ในสายการผลิต งานบ ารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังนี้ 

2.1) รายงานวิธี และขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด หรือ
เพียงบางส่วนหรือ 

2.2) รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อที่
สถานปฏิบัติงานสนใจในลักษณะโครงการ หรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ 
รวบรวมไว้เป็นเล่มเพ่ือใช้ประโยชน์ ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กับงานประจ าของนักศึกษา
ก็ได้หรือ 

2.3) จัดท าสถิติหรือคู่มือ เช่น การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ผล หรือการแปล
รวบรวมคู่มือ เป็นต้น 

เมื่อพนักงานที่ปรึกษาก าหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดท า Report 
Outline (ตามแบบที่ก าหนด) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา แล้วจัดส่งให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
นานาชาติประจ าหลักสูตรให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะจัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงาน
จะเป็นรายงานที่มีรูปแบบตามรายงานวิชาการ ส่วนภาคผนวกสามารถเพ่ิมข้อมูลได้ตามความจ าเป็น
นักศึกษาจะต้องพิมพ์รายงานดังกล่าว ให้เรียบร้อยและส่งให้พนักงานที่ปรึกษาเพ่ือตรวจและ
ประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  

3.2.3 การนิเทศงาน (Student Visiting) 
 ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษานานาชาติ (Cooperative 
Coordinator) จะขอนัดหมายเพ่ือให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Cooperative Supervisor) เข้ามา
นิเทศงาน ณ  สถานปฏิบัติงาน โดยจะมีหัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือพนักงานที่ปรึกษา 
ในระหว่างการนิเทศงาน ดังนี้ 

1) รูปแบบ หลักการ และการด าเนินงานของสหกิจศึกษานานาชาต ิ
2) ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
3) แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4) หัวข้อรายงานและความก้าวหน้า 
5) การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
6) ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
7) ปัญหาต่างๆ ที่สถานปฏิบัติงานพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3.2.4 การประเมินผลนักศึกษา 
การประเมินผลรายงานขอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาและ

ประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงาน (ตามแบบประเมิน VRU-ICo14) ภายในสัปดาห์สุดท้าย 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา โดยอาจชี้แจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ จากนั้นจัดส่งผลการประเมินโดยตรง
ให้กับมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี  4 
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ 

 
ในการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีผู้แทนคณาจารย์จากหลักสูตรที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
สหกิจศึกษานานาชาติ และประสานงานระหว่าง นักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และสถานปฏิบัติงาน 

 
4.1 การนิเทศงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 สหกิจศึกษานานาชาติได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
นานาชาติประจ าหลักสูตรที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง การนิเทศงานอาจท าได้โดย
โทรศัพท์หรือระบบทางไกล 2 ทาง (VDO Conference) โดยคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาต้องมี
ประสบการณ์นิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศ ดังนี้ 

4.1.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษาที่ก าลังปฏิบัติงานโดยล าพัง  
ณ สถานปฏิบัติงานซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพ่ือนและคณาจารย์ 

4.1.2 เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสหกิจศึกษานานาชาติ 

4.1.3 เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง 
การปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง 

4.1.4 เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษานานาชาติตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกัน
และกัน 

4.1.5 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 
4.2 บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ 

4.2.1 พิจารณาคัดเลือกให้นักศึกษาเข้าสหกิจศึกษานานาชาติ และอนุมัติให้นักศึกษา
ลาออกจากสหกิจศึกษานานาชาติ 

4.2.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษา
นานาชาติในทุก ๆ  ด้าน 

4.2.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในการจัดหางานส าหรับนักศึกษา 
4.2.4 รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานปฏิบัติงาน 
4.2.5 นิเทศงานระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 
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4.2.6 ประเมินผลในแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (VRU-Co 12) และส่งคืน
งานสหกิจศึกษาคณะ 

4.2.7 ร่วมกับภาควิชาประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา 
4.2.8 ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติกับคณาจารย์ในหลักสูตร 

 
4.3 การประเมินผล 

4.3.1 การประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 1)  เข้าปฐมนิเทศ อบรมการเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 10% 
 2) ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากสถานปฏิบัติงาน 20% 
 3) ผลประเมินโครงงาน/รายงานของนักศึกษาจากสถานปฏิบัติงาน 20% 
 4) การปัจฉิมนิเทศ น าเสนอผลงานด้วย Power point, Poster 20% 
 5) ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ 20% 
 6) ผลประเมินเล่มรายงานการปฏิบัติงาน    10% 
หมายเหตุ  ให้คณะปรับเกณฑ์ตามความเหมาะสม 
 

4.3.2 การวัดผลมีระดับผลการประเมินดังนี้ 
 

คะแนน ระดับชั้นผลการเรียน 
80-100 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-60 
50-54 
0-49 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

 
 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่า D หรือตามเกณฑ์

ที่หลักสูตรก าหนด ถ้าได้รับผลประเมิน F ต้องลงทะเบียนใหม่  
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บทท่ี 5 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 

5.1 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา 
5.1.1 ด้านหลักสูตร 

1) รายวิชาสหกิจศึกษาต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
2) สถานศึกษาต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาหรือ

ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
5.1.2 ด้านการเรียนการสอน 

1) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

2) มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
3) ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
4) ช่วงเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยต้อง

เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใดได้ในช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
5) จัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ  
6) เปิดโอกาสให้สถานปฏิบัติงานได้คัดเลือกนักศึกษา 
7) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานปฏิบัติงานตามความสมัครใจ 
8) ท าความตกลงกับสถานปฏิบัติงานให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทน และ

สวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
9) มีการนิเทศของอาจารย์นิเทศและมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเป็นระหว่าง

นักศึกษา อาจารย์นิเทศและอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
10) การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประเมินและวัดผลการศึกษา 
11) มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานปฏิบัติงาน 

5.1.3 ด้านการนิเทศ 
1) อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่าน

การอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2) อาจารย์นิเทศต้องเป็นอาจารย์ประจ าสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
3) อาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ (ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา) 

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการนิเทศ 
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4) อาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
5) อาจารย์ต้องไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเป็น

การไปพบนักศึกษาที่สถานปฏิบัติงานหรือโดยโทรศัพท์หรือระบบทางไกล 2 ทาง หรือตามความ
เหมาะสม 

6) ในการนิเทศ จะต้องมีการพบกันระหว่าง อาจารย์นิเทศกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศ
กับผู้นิเทศจากสถานปฏิบัติงาน และพบกันทั้งสามฝ่าย 

7) อาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่
นักศึกษาตามความจ าเป็น 

8) สัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา อาจารย์นิ เทศควรเข้ารั บฟังการน าเสนอ 
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานปฏิบัติงานและประเมินผลงาน
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

5.1.4 ด้านนักศึกษา 
1) คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

1.1) นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
1.2) มีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษา 
1.3) เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2)  กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน 
2.1) นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือประจ าสัปดาห์ 
2.2) นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 

10 ของการปฏิบัติงาน 
2.3) นักศึกษาต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ

ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและแก้ไขตามที่อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะน าให้เรียบร้อย 
2.4) นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จาก 

สถานปฏิบัติงาน ให้อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน 
3)  นักศึกษาต้องท ารายงานที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการท่ัวไป 
4) นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา

ระหว่างอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบัติ  
สหกิจศึกษา 

5.1.5 ด้านการวัดและประเมินผล 
1) นักศึกษาเข้ารับการอบรม/เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการท างาน โดยชี้แจงรายละเอียด
และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 

3) มีสัดส่วนการประเมินผลของสถานปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

5.2 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานปฏิบัติงาน 
5.2.1 นโยบายและการบริหาร 

1) มีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
2) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจน

ประโยชน์ทีส่ถานปฏิบัติงานจะได้รับในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
5.2.2 การจัดบุคลากร 

1) จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถานปฏิบัติงานท าหน้าที่ประสานงาน
ด้านสหกิจศึกษา 

2) มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
5.2.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร 

1) มีค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน 

2) มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
3) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

5.2.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการด าเนินการของ

สถานปฏิบัติงาน ตลอดจนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
5.2.5 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน 

1) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานปฏิบัติงาน 
2) การก าหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์ 

5.2.6 ผู้นิเทศงาน 
1) เป็นผู้มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
2) ให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3) ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อ

สถานศึกษาและสถานปฏิบัติงานของตนเอง 
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5.2.7 การวัดและประเมินผล 
1) มีกระบวนการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานปฏิบัติงาน 
2) มีกระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
3) มีกระบวนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้ค าแนะน าในการปรับตัวให้

เข้ากับการปฏิบัติงาน 
4) มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
5) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
5.3  การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพการด าเนินงาน การก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสหกิจศึกษา 
ใน 5 องค์ประกอบ โดยมีการกระจายน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 

องค์ประกอบ น้ าหนัก 

1 หลักสูตรสหกิจศึกษา 
1.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 
10 

2 การเรียนการสอน 
2.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

 
20 

3 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
3.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 

 
20 

4 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
4.1ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานปฏิบัติงานน าไปใช้

ประโยชน ์

 
20 

 4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการเสนองานจากสถานปฏิบัติงานที่ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 

10 

5 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5.1ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้นิเทศงานและ 
คณาจารย์นิเทศ 

 
20 

 รวม องค์ประกอบ 1-5 100 
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องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรสหกิจศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และสถานปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม 

2. จ านวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ 
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาหรือมีกระบวนการเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมง 
5. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อแรก 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อแรก 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อแรก 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อแรก 
มีการด าเนินการ 

ครบ 5 ข้อ 
 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2. มีการก าหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์การท างาน 
5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นตาม 

ลักษณะงาน 
6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมต่อ 

การประกอบอาชีพ 
7. มีการสัมมนาแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาคณาจารย์นิเทศและ

คณาจารย์สาขาวิชา 
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาคณาจารย์นิเทศคณาจารย์

สาขาวิชาและผู้นิเทศงาน 
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9. มีการให้ข้อมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก 
สถานปฏิบัติงาน 

10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษาสถานปฏิบัติงานและคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
9-10 ข้อ 

 
องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดที ่3.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนการนิเทศและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับ 
2. จ านวนการนิเทศไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง ณ สถานปฏิบัติงาน 
3. ผู้นิเทศงานของสถานปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 
4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจ าเป็นต่อ

นักศึกษาและสถานปฏิบัติงาน 
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
6. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการน าเสนอผล 

การปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

7. ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการน าเสนอความก้าวหน้า
ของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและให้ข้อเสนอแนะ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานปฏิบัติงานน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 49 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานปฏิบัติงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 49 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

 
องค์ประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่5.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศ 
โดยการส ารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นหลักคือ 

1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา 
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา 
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง 
5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ

สถานปฏิบัติงานกรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 
การประเมินทุกครั้ง 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับความ 

พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

0 – 1.50 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง

1.15 – 2.50 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

2.51 – 3.50 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

3.51 – 4.50 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

4.51 – 5.00 
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บทท่ี  6 
การเขียนรายงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

 
การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ของนักศึกษา และเพื่อจัดท าข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถานปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา 
(Job Advisor) เพ่ือก าหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงานเป็น
หลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการในหัวข้อที่
สนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น  

ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณา 
เรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาท ารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อ 
ที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการท่ีนักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
หรือแผน และวิธีการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Learning Objectives) และงานวิจัยที่ท า เมื่อก าหนดหัวข้อได้แล้ว
ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจ้งโครงร่างรายงานทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Advisor) ก่อน แล้วส่งกลับให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
ภายใน 2 สัปดาห์แรก ของการปฏิบัติงาน 
 
6.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกจิศึกษานานาชาติ (International Cooperative Report Format) 

รายงานสหกิจศึกษานานาชาติเป็นรายงานทางวิชาการที่รวมการปฏิบัติงาน และงานวิจัยไว้
ด้วยกันนักศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล
ของพนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษานานาชาติจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะน าเสนอ รูปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถูก
ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบจะต้องประกอบด้วยรายงานการปฏิบัติงานและงานวิจัยในแต่ละส่วน 

6.1.1 ส่วนน า เป็นส่วนประกอบก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน  ทั้งนี้เพ่ือท าให้ง่าย
ต่อการเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน จะประกอบด้วย 

1) ปกนอก (Outside Cover)  
2) ปกใน (Inside Cover)  
3) จดหมายน าส่งรายงาน (Letter) 
4) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
5) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) 
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6) สารบัญเรื่อง (Contents) 
7) สารบัญตาราง (List of Tables) 
8) สารบัญภาพ (List of Figures) 

6.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงาน  ประกอบด้วย 
1) บทน า (Introduction) 
2) การทบทวนเอกสาร (Literature Review) 
3) วัตถุประสงค์ (Objectives) 
4) งานที่ได้รับมอบหมายหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย (Results) 
5) สรุปผลการท างานหรือสรุปผลโครงงาน (Conclusion) 

6.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อท าให้รายงานมีความสมบูรณ์
ประกอบด้วย  

1) บรรณานุกรม (References) 
2) ภาคผนวก (Appendices) 

 
อย่างไรก็ตามในส่วนของเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไป

ตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การเขียนรายงาน 
สหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอก าหนดการจัดท า รูปเล่ม
รายงานสหกิจศึกษาให้นักศึกษาใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 

3) จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A4  หนา 80  แกรม  โดยพิมพ์หน้าเดียว 
4) จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  
5) จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้

ตามความจ าเป็นของข้อมูลที่จะต้องน าเสนอ 
6) การเว้นขอบกระดาษก าหนดให้    ขอบบน    1.5    นิ้ว (3.81 ซม.) 

ขอบล่าง    1.0   นิ้ว (2.54 ซม.) 
ขอบซ้าย   1.5    นิ้ว (3.81 ซม.) 
ขอบขวา    1.0    นิ้ว (2.54ซม.) 
   

6.2 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
โครงการสหกิจศึกษาก าหนดเนื้อหาในส่วนเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา ในส่วนของ

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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6.2.1 บทน าประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น 

1) ชื่อและท่ีตั้งของสถานปฏิบัติงาน 
2) ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักของสถาน

ปฏิบัติงาน 
3) รูปแบบการจัดสถานปฏิบัติงานและการบริหารงานของสถานปฏิบัติงาน 
4) ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
5) พนักงานที่ปรึกษา และต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
6) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

6.2.2 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

1) วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา ได้ก าหนดไว้ว่า
จะต้องให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาจจะจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ที่สุดไว้ก่อน 

2) ผลที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ส่วนตัวนักศึกษาเองและส่วนที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับ 

6.2.3 งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
1) รายละเอียดที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ

ขั้นตอนปฏิบัติในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางท่ีจ าเป็นประกอบค าอธิบาย 
3) แสดงการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ 
4) หากเป็นการท าปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือ

ปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน 
6.2.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 

1) รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ 
2) วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลที่ได้โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน โดยเน้นในแง่การน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
3) เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน

หรือของโครงงานที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ  6.2.2 
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ในส่วนของงานวิจัยจะมีข้อมูลที่จะต้องเขียนรายงาน  ดังนี้ 
6.2.5 ส่วนต้น 
       1) ปกนอกภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Outside Cover)  

2) ปกใน (Inside Cover)  
3) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Abstract) 
5) สารบัญ (Contents) 
6) สารบัญตาราง (List of Tables) 
7) สารบัญภาพ (List of Figures) 

6.2.6 บทที่ 1 (Chapter I)  
1) บทน า (Introduction)  
2) วัตถุประสงค์ (Objective) 
3) ขอบเขตการวิจัย (Scope) 
4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected of Usefulness) 

6.2.7 บทที่ 2 Chapter II  
1) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review) 
2) ทฤษฎี (Theory) 

6.2.8 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (Chapter III Methodolygy) 
6.2.9 บทที่ 4 ผลการวิจัย (Chapter IV Result) 
6.2.10 บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล (Chapter V Conclusion and Discussion) 
6.2.11 บรรณานุกรม (Reference) 
6.2.12 ภาคผนวก (Appendices) 

     
6.3 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษานานาชาติและงานวิจัย 

เพ่ือการจัดท ารายงานสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
งานสหกิจศึกษาจึงได้จัดท ารูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เขียนรายงานสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษาต่อไป 
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หลักสูตร.....................................................................คณะ (Faculty).............................................................. 
นักศึกษาชัน้ปีที่........................................ อาจารย์ที่ปรึกษา........................................................................... 
(Year in Department)  (Name of Academic Supervisor) 
เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผ่านมา...........................................เกรดเฉลี่ยรวม................................................... 
(GPA for most Recently Completed Semester Year)  (GPAX for all Courses Completed to Date) 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ (Identification Card No.)  
ออกให้ ณ. ............................................เมื่อวันที่..................................หมดอายุวันที่....................................... 
(Issue at)     (Issue Date)       (Expiry Date) 
เชื้อชาติ.................................... สัญชาติ...................................... ศาสนา......................................................... 
(Race)          (Nationality)  (Religion) 
วันเดือนปีเกิด..................................................สถานที่เกิด................................................................................ 
(Date of Birth)    (Place of Birth) 
อายุ..............ปี   เพศ.........................  ส่วนสูง......................เซนติเมตร น้ าหนัก..........................กิโลกรัม 
(Age)          (Sex)                   (Height)                           (Weight) 
โรคประจ าตัว ระบุ............................................................................................................................................ 
(Chronicle Disease : Specify) 
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ที่อยู่ปัจจุบนั....................................................................................................................................................... 
(Address) ........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................โทรสาร........................................... 
(Telephone No.)  (Mobile Phone No.)                   (Fax No.) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)...................................................................................................................... 
ที่อยู่ถาวร.......................................................................................................................................................... 
(Permanent Address)................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................โทรสาร......................................... 
(Telephone No.) (Mobile Phone No.)                 (Fax No.) 
 

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉนิ (Emergency Case Contact to) 
 

ชื่อ-สกุล (นาย /นาง/นางสาว).................................................................ความเกี่ยวข้อง.................................. 
(Name & Surname)      (Relation) 
อาชีพ...............................................สถานที่ท างาน........................................................................................... 
(Occupation)  (Place of Work) 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................. 
(Address)......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................โทรสาร.................................. 
(Telephone No.) (Mobile Phone No.)                    (Fax No.) 
 

ข้อมูลครอบครัว (Family Details) 
ชื่อ-สกุล บิดา..................................................................อายุ...................ปี อาชีพ........................................... 
(Father’s Name)             (Age) (Occupation) 
ชื่อ-สกุล มารดา..............................................................อายุ..................ปี อาชีพ............................................. 
(Mother’s Name)    (Age) (Occupation) 
ที่อยู่................................................................................................................................................................... 
(Address)......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................โทรสาร........................................ 
(Telephone No.)         (Mobile Phone No.)                  (Fax No.) 
จ านวนพี่น้อง.....................................คน  เป็นบุตรคนที่..........................................ตามรายละเอียดข้างลา่งนี้ 
(No. of Relatives)      (You are the)                              (As Follows) 
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ล าดับที ่  ชื่อ – นามสกลุ        อายุ      อาชีพ  ต าแหน่ง ที่อยู่ 
(No.)        (Name & Surname)       (Age) (Occupation) (Position)    (Address) 
 

1. .................................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................................................................... 
6. .................................................................................................................................................................... 
 

ประวัติการศึกษา (Education  Background) 

ระดับ 
Level 

สถานศึกษา 
(School / College / 

University) 

ปีที่เริ่ม 
(Year 

Attended) 

ปีที่จบ 
(Year 

Graduated) 

วุฒิการศึกษา 
(Certificate) 

วิชา 
(Major) 

ประถม 
(Primary) 

 
 

    

มัธยมต้น 
(Secondary) 

 
 

    

มัธยมปลาย 
(High School) 

 
 

    

ต่ ากว่า 
อนุปริญญา 

(Vocational) 

     

อนุปริญญา 
(High 

Vocational) 

     

มหาวิทยาลยั 
(University) 
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ประวัติการฝึกอบรมและปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา (Previous Training) 
แนบเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมนี้ (Additional Pages are Attached) 

ระยะเวลาฝึก 
(Training Period) สถานที่ปฏิบัตงิาน / ที่อยู่ 

(Organization / Address) 

ต าแหน่ง / หัวข้ออบรม / หน้าที่ 
(Position / Topics / Job 
Title / Job Description) จาก (From) ถึง (Until) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

จุดมุ่งหมายอาชีพ (Career Objectives) 
ระบุสายงานและลักษณะงานทีน่ักศึกษาสนใจ 
(Indicate your Career Objectives, Files of Interest and Job Preference) 
1. ………………………………………………………….……………………..……………………………………………………………... 
2. …………………………………………………………………………….………………………..………………………………………... 
3. ………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………... 
4. ………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………... 
 

กิจกรรมนอกหลักสูตร (Student Activities) 
 

 ระยะเวลา  (Years)   ต าแหน่งและหน้าที่ (Position / Responsibility) 
1. ………………………………….…….…………………………………..…………………………………………………………………... 
2. …………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………... 
3. …………………………………………..………………………….……………………..…………………………………………………... 
4. ………………………………………………….………………….…………………..……………………………………………………... 
5. …………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………... 
6. …………………………………………..………………………….……………………..…………………………………………………... 
7. ………………………………………………….………………….…………………..……………………………………………………... 
8. …………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………... 
9. …………………………………………..………………………….……………………..…………………………………………………... 
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ความสามารถทางภาษา (Language Ability) 
 

 
ภาษา (Language) 

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

    ดี 
(Good) 

  ปานกลาง 
     (Fair) 

พอใช้ 
(Poor) 

    ดี 
(Good) 

  ปานกลาง 
     (Fair) 

พอใช้ 
(Poor) 

    ดี 
(Good) 

  ปานกลาง 
     (Fair) 

พอใช้ 
(Poor) 

ภาษาอังกฤษ (English)          
ภาษาญีปุ่่น (Japanese)          
ภาษาจนี (Chinese)          
ภาษาอื่น ๆ Other ระบ ุ          
          
          
          
 
    

(ลงชื่อ)................................................................นักศึกษา 
            (.................................................................) 
      วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................. 
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แบบเสนองานสหกิจศึกษานานาชาติ 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี
 

เรียน   คณบดี 
 

สถานปฏิบัติงาน/หน่วยงานมีความสนใจที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานปฏิบัติงาน / หน่วยงาน 
 

ชื่อสถานปฏิบัติงาน / หน่วยงาน 
 

(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ เลขที่.......................ถนน................................ซอย...........................ต าบล............................................... 
อ าเภอ.............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...................................... 
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร......................................................................... 
E-mail (ถ้ามี).................................................................................................................................................... 
ผลิตภัณฑ์ / ลักษณะการด าเนนิงาน................................................จ านวนพนักงานรวม............................คน 
 

ชื่อผู้จัดการสถานปฏิบตัิงาน / หัวหน้าหน่วยงาน 
 

ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.........................................................................แผนก......................................................................... 
หากมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานปฏิบัติงาน / หน่วยงานขอให้ 
[    ]  ติดต่อโดยตรงกับผู้จดัการ / หัวหน้าหน่วยงาน 
[    ]  ติดต่อกับบุคคลที่ สถานปฏิบัติงาน / หน่วยงานมอบหมาย  ดังนี ้
ชื่อ-นามสกลุ..................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................แผนก................................................................................ 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................................................................. 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับงาน / สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาทีต่้องการ 
 

หลักสูตรที่ต้องการ.............................................................จ านวนงานที่เสนอนักศึกษา.....................ต าแหน่ง            
ความสามารถทางวชิาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)…………………………………………………………………………. 
ลักษณะงานทีน่ักศึกษาต้องปฏบิัติ (Job Description)……………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….……….………………………….............. 
………………………………………………………………………..………………จ านวนท างาน..........................วันต่อสัปดาห์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จ านวนงานที่เสนอนักศึกษา..................ต าแหน่ง            
ความสามารถทางวชิาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)……………………………….............………………………….…. 
ลักษณะงานทีน่ักศึกษาต้องปฏบิัติ (Job Description)……………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………….......................... 
………………………………………………………….………………..……………จ านวนท างาน.........................วันต่อสัปดาห์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จ านวนงานที่เสนอนักศึกษา..................ต าแหน่ง            
ความสามารถทางวชิาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)……………………………………………..……………………….…. 
ลักษณะงานทีน่ักศึกษาต้องปฏบิัติ (Job Description)…………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….….….......................... 
………………………………………………………….…………………..…………จ านวนท างาน.........................วันต่อสัปดาห์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรที่ต้องการ..............................................................จ านวนงานที่เสนอนักศึกษา....................ต าแหน่ง            
ความสามารถทางวชิาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)………………………………….………….……………………….…. 
ลักษณะงานทีน่ักศึกษาต้องปฏบิัติ (Job Description)…………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………........................... 
………………………………………………………….………………….…………จ านวนท างาน..........................วันต่อสัปดาห์ 
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เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาผู้รับผิดชอบประสานงาน 
 

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

 
หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จ านวนงานที่เสนอนักศึกษา..................ต าแหน่ง            
ความสามารถทางวชิาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)…………………………………………..………………………….…. 
ลักษณะงานทีน่ักศึกษาต้องปฏบิัติ (Job Description)……………………………..………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……….......................... 
………………………………………………………….……………..………………จ านวนท างาน.........................วันต่อสัปดาห์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาทีต่้องการให้นักศึกษาไปปฏบิัติงาน 
   [   ] ภาคการศึกษาที่ 1   [   ]  ภาคการศึกษาที่ 2 [   ] ตลอดปีการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) 
(มิถุนายน - กันยายน) (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) 
สวัสดิการที่มีให้นักศึกษาระหวา่งปฏิบัติงาน 
  ค่าตอบแทน  [   ]  ไม่ม[ี   ]   มี ....................บาท / วัน หรือ.....................บาท / เดือน 
  ที่พัก           [   ]  ไม[่   ]มี                    
[   ]  ไม่เสียค่าใช้จา่ย [   ]นักศึกษาเสียค่าใช้จา่ยเอง .....................บาท / เดือน 
  สวัสดิการอื่น ๆ  (ถา้มีระบ)ุ............................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
    (ลงชื่อ).......................................................................ผู้ให้ข้อมูล 

       (......................................................................) 
              ต าแหน่ง................................................................. 
              วันที่...................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ กรุณาส่งเอกสารฉบบันี้กลบัมายังส านักงานสหกิจศกึษาก่อนวันที่.........เดือน...............พ.ศ............ 
 

งานสหกิจศึกษาคณะ................................................................................................................................ 
โทรศัพท์................................................................   โทรสาร................................................................... 



58 

 
 
 

แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาต ิ
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

 
เรียน...................................................................................... 
 

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้เสนองานสหกิจศึกษานานาชาติในต าแหน่งงาน......................... 
............................................................................ทางสหกิจศึกษาได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
เพื่อด าเนินงานตามที่ท่านได้เสนอมาดังรายละเอียดดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

2. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

3. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

4. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

5. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา...............................................หลักสูตร.............................................................. 

6. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา..............................................หลักสูตร............................................................... 

7. ................................................................................................................................................. 
รหัสนักศึกษา.............................................หลักสูตร................................................................ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ลงชื่อ............................................................ 
                                (..........................................................) 
              ต าแหน่ง............................................................... 
              วันที่....................................................................... 
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แบบแจ้งรายชื่ออาจารย์นิเทศ 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

 
เรียน   คณบด ี
 

ตามที่สาขาวชิา............................................................คณะ.......................................................... 
มีนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษานานาชาติจ านวน.............. คน  จึงขอส่งรายชื่ออาจารย์นิเทศเพื่อท าการนิเทศ
นักศึกษา ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................. 
5. ................................................................................................................................................. 
6. ................................................................................................................................................. 
7. ................................................................................................................................................. 
8. ................................................................................................................................................ 
9. ................................................................................................................................................. 
10. ................................................................................................................................................. 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    ลงชื่อ............................................................................. 
           (...........................................................................) 
               ต าแหน่ง......................................................................... 
              วันที่.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 

VRU-ICo4 



60 

 
 

 
แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี
 

ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ที่ได้รับการพิจารณ
จากงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

 

ชื่อสถานปฏิบัติงาน.......................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................. 
 

รายชื่อนักศึกษา 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา สาขาวิชา หมายเหตุ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
โปรดท าเครื่องหมาย หน้าข้อทีท่่านมีความต้องการ 

 รับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติทั้งหมด ตามที่งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์  เสนอมา 

 มีความต้องการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม (โปรดระบ)ุ.............................................................................. 
 ให้งานสหกิจศึกษา ติดต่อกลับ ทางโทรศัพท์หมายเลข........................................................... 

 
 

กรุณาส่ง แบบตอบรับกลับมายัง งานสหกิจศึกษาคณะ………………………………………………………………………. 
ทางโทรสาร..................................................................................... ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วยจักขอบคุณย่ิง 
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หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

 
       เขียนที่......................................................... 
       วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.............. 
 

ข้าพเจ้า..........................................................เกิดวันที่............เดือน........................พ.ศ................. 
อายุ..........ปี ขณะนี้เป็นนักศึกษาของสาขาวชิา...........................................คณะ................................................ 
รหัสนักศึกษา..................................................... ขอให้สัญญาต่อ........................................................................ 
ในการเข้าปฏิบัติงานของข้าพเจา้  ณ  สถานปฏบิัติงานนีว้่า 

1. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ หรือข้อก าหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่ง 
สถานปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงานแห่งนี้ได้ตั้งหรือก าหนดไว้ส าหรับคนงานหรือเจ้าหน้าที่ของ  
สถานปฏิบัติงานนี้และส าหรับข้าพเจ้าโดยเฉพาะทุกประการ 

2. ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหากข้าพเจ้าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ให้แก่สถานปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานนี้  ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่เรียกเงินทดแทนใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งจะไม่ถือเป็นมูลเหตุแห่งการด าเนินคดีใดๆ กับ......................................และ/หรือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน ของสถานปฏิบัติงาน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งกฎหมายฉบับอื่นๆ  อันอาจ
ฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ ด้วย 

ข้อความข้างบนนี้  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ 
ข้อความตรงกัน ส าหรับสถานประกอบการยึดถือไว้ 1 ฉบับ และงานสหกิจศึกษานานาชาติคณะ...................... 
.........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เก็บไว้ 1 ฉบับ 
และลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 ลงชื่อ.................................................. (นักศึกษา) 

 ลงชื่อ................................................(ผู้มีอ านาจในนามของสถานปฏิบัตงิาน) 

 ลงชื่อ.................................................. (พยาน) 

 ลงชื่อ.................................................. (พยาน) 
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แบบแจ้งก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 

ชื่อสถานประกอบการ…………………………………….………………………………………………..…………………………..… 
 

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ ได้แก ่
1. หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
3. หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน 
4. รับฟังความคิดเห็นจากสถานปฏบิัติงานเร่ืองรูปแบบและหลักการของสหกิจศึกษา 
5. ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชว่งระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิานผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 
 1.  ขอพบนักศึกษาก่อนโดยล าพังวนัที่.......................................... เวลา.............................. 
 2. ขอพบ Job Supervisor โดยล าพัง วนัที่......................................... เวลา.............................    
 3.  เยี่ยมชมสถานปฏิบัติงาน (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานปฏิบัติงาน) 
คณะผู้นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 
 1. .......................................................ต าแหน่ง............... ............................................... 

2. .......................................................ต าแหน่ง....................... ....................................... 
3. ....................................... ................ต าแหน่ง...................... ........................................  

สถานปฏิบัติงานได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในวันที่................................ 
..............................................เวลา………………..น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวข้างต้น
โดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้โครงการฯ ทราบว่า 
 (   )  ไม่ขัดข้องและยนิดีต้อนรับคณะนิเทศงานสหกิจศึกษานานาชาติในวันและเวลาดังกลา่ว 
 (   )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวนัและเวลาดังกลา่ว และขอแจ้งวันเวลาทีส่ะดวก  ดังนี ้
  วันที…่………………………………………………….เวลา……………………………น. หรือ 
  วันที…่…………………………………………….……เวลา……………………………น. 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

      ลงชื่อ………………..……………………………. 
            (…………………….………………………) 
      ต าแหน่ง………………………………………… 
      วันที…่…………………………………………….. 
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แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงานสหกจิศึกษานานาชาติ 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา) 
 

เรียน  งานสหกิจศึกษานานาชาติคณะ....................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
        ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ชื่อ – นามสกลุ ……………………………………….…..………………….เลขรหัสประจ าตัว………………..……….……………. 
หลักสูตร……………………………………………….………………………….คณะ…………………………………..……….………….. 
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)……………………….……………………………………………….……..…………... 
ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับที่อยู่สถานปฏิบัติงาน ที่ปฏบิัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ดงันี ้
เลขที่……………………ถนน……………………..……….ซอย………………..……ต าบล……………………..………………………. 
อ าเภอ……………………………………….จังหวัด……………..………………………..รหัสไปรษณีย…์……………..……...…….. 
โทรศัพท…์……………………………………….....……..………..โทรสาร………………..……………………………………………... 
แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งสถานปฏิบัติงาน 
เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบชุื่อถนนและสถานที่ส าคัญใกล้เคียงที่สามารถ
เข้าใจโดยง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………… 
                      (…………………………………….……) 
                     นักศึกษาผู้ปฏบิัตงิานสหกิจศึกษา  
      วันที…่…………………………………………. 
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แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี
(ผู้ให้ข้อมูล: ผู้จัดการฝ่ายบคุคล และหรือ พนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การประสานงานระหว่างงานสหกิจศึกษานานาชาติและสถานปฏิบัติงานเป็นไปโดยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ของความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติได้โปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา (Job Advisor) เพื่อจัดท าข้อมูล 
ต าแหน่งงานลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา (Job Position, Job Description and Job Advisor) ตาม
แบบฟอร์มฉบับนี้ และ 

ขอได้โปรด ส่งกลบัคืนให้งานสหกิจศึกษานานาชาติคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

เรียน    คณบดีคณะ.......................................................................... 
 

ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับต าแหน่งงาน  ลักษณะงานและพนักงานทีป่รึกษา  ดงันี้ 
 

ชื่อ  ที่อยู่ของสถานปฏบิัติงาน 
โปรดให้ช่ือท่ีเป็นทางการเพื่อจะน าไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ที่อยู่(เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถูกต้องโปรดระบุที่อยู่ตามสถานท่ีที่นักศึกษาปฏิบัติงาน) 

 

สถานปฏิบัติงาน (ภาษาไทย)………..…………………………………………….………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………….............................
เลขที…่……….…..ถนน……………………….ซอย……………..……….ต าบล/แขวง………………………………………... 
อ าเภอ/เขต……….………………………จังหวัด………………………….……..รหัสไปรษณีย…์……………………………. 
โทรศัพท…์…………………………………………....………….โทรสาร………….………………………………………………… 

 

ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการโรงงาน และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน 
 

ชื่อผู้จัดการสถานปฏบิัติงาน.....……………………………………..…………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
โทรศัพท…์…………………………….โทรสาร……………………………….E-mail……………….….……………………….. 

 การติดต่อประสานงานกับมหาวทิยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอื่น ๆ) ขอมอบให้ 
      (     )   ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง 
      (     )   มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 
 ชื่อ – นามสกลุ……………………………………………….……………………………..……………………………….. 
 ต าแหน่ง…………………………….…………………แผนก………………………………….….....…………………….. 
 โทรศัพท…์………………..………..โทรสาร……………….……………E-mail………………………………………. 
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แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ชื่อ – นามสกลุ (นักศึกษา)…………………...……………………………..รหัสประจ าตัว…………………………………………. 
หลักสูตร……………………………………………………..………………..คณะ…….………………………………………….............. 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ  สถานปฏบิัติงาน....………………….………………………………………….……………………… 
ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับแผนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติงานสหกจิศึกษานานาชาติ 
 

หัวข้องาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
(ลงชื่อ)……………………………..…นักศึกษา        (ลงชื่อ)……………………..…………….พนักงานทีป่รึกษา 
      (……………….………..……….)              (……..……….….…………………..) 
วันที…่…………………………………..  ต าแหน่ง………………………………………. 
     วันที…่……………………………………………. 

โปรดส่งคืน อาจารย์นิเทศ ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
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แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล:  นักศึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ค าชี้แจง 
 รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถานปฏิบัติงาน  
นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อก าหนดหัวข้อรายงาน 
ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงานเป็นหลัก  ตัวอย่างของรายงานได้แก่ ผลงานวิจัย
ที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจการสรุปข้อมูล หรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูล เป็นต้น  ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดท าเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้ 
 ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเร่ืองที่ตน
สนใจและหยิบยกมาท ารายงาน  โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน  ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียน
รายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ  รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือแผนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้ จากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาคร้ังนี้ (Learning Objectives) เมื่อก าหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างของเนื้อหา
รายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม Work Term Report Outline ฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษากับพนักงาน 
ที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังโครงการสหกิจศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน 
 โครงการสหกิจศึกษาจะรวบรวมน าเสนออาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อพิจารณาหากอาจารย์ 
มีข้อเสนอแนะใดๆก็จะส่งกลับมาให้นักศึกษาทราบภายใน  2 สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลานักศึกษา 
ควรด าเนินการเขียนรายงานโดยทันที 
 
ชื่อ – นามสกลุ (นักศึกษา)……………………………………….…………………..รหัสประจ าตัว………………………..………. 
สาขาวชิา………………………………………………………………..…….คณะ……….……………………..…………………………… 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ชื่อสถานปฏบิัติงาน)…….………………………………………………………………………………. 
เลขที่…….……..ถนน………………….……….ซอย…………………..ต าบล/แขวง…………….…………..…………..................
อ าเภอ/เขต…………………………………….………จังหวัด………………..……………….รหัสไปรษณีย…์…….…………………
โทรศัพท…์…………………………………………………...………โทรสาร………………………………………………………………… 
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ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
 
 1.  หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 
 

 ภาษาไทย…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) 
 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
    (ลงชื่อ)………………………...………(นักศึกษา)            (ลงชื่อ)………………………………….(พนักงานทีป่รึกษา) 
         (………………..……..……………)                             (………..……..……………………) 
วันที…่…………………………………..                       ต าแหน่ง………………………………………… 
                วันที…่…………………………………..………… 
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกจิศึกษานานาชาต ิ
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

 

ชื่อสถานปฎิบัติงาน(ไทย  หรือ  อังกฤษ)…………….…………………………………………………………………................. 
สถานที่ตัง้  ณ   อ าเภอ / เขต……………………………………………….จังหวัด……………………………………................. 
โทรศัพท…์………………………………………………………………………..โทรสาร…………….……………………………………... 
 

รายนามนักศึกษาทีไ่ด้รับการนิเทศงานในสถานปฏบิัติงานแห่งนี้ 
1……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
2.…………………………………………….JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
3……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.................................….….…………........... 
4……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
5……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.....................................……………………... 
6………………………………………….….JOB NO…………………….หลักสูตร.............…………………………………………... 
 
      (ลงชื่อ)…………………………….…………………………… 
              (……………..………………..………………………) 
               อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ
      วันที…่…………………………………………………. 
รายนามอาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 
1……………………………………………. 
2……………………………………………. 
3……………………………………………. 
 

ค าชี้แจงโปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ -  ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน 
 โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าส าหรับระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก  
 3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด หรือเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 - หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 
ส่วนที่  1 ส าหรับการประเมินสถานปฏิบัติงาน 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ - ) 
หมายเหตุ 

1. ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษานานาชาต ิ
     1.1  เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและฝ่ายบุคคล 

  

     1.2  พนักงานทีป่รึกษา (Job  Advisor)   
2.  การจัดการและสนับสนุน 
     2.1  การประสานงานด้านการจัดการดูแลนักศึกษาภายใน 
สถานปฏิบัติงาน ระหวา่งฝา่ยบคุคลและ Job  Advisor 

  

     2.2  การให้ค าแนะน าดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล 
(การปฐมนิเทศ การแนะน าระเบียบวนิัย การลางานสวสัดิการ 
การจ่ายตอบแทน) 

  

     2.3  บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจสนบัสนนุและ 
ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา 

  

3.  ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รบั 
     3.1 ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

  

4.  คุณภาพงาน 
     4.1  คุณลักษณะงาน (Job  description) 

  

     4.2  งานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา   
     4.3  งานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไว้   
     4.4  งานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา   
     4.5  ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานทีน่ักศึกษาได้รบั   
5.  การมอบหมายงานและนิเทศงาน ของ Advisor 
     5.1  มี Advisor  ดูแลนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน 

  

     5.2  ความรู้และประสบการณ์วิชาชพีของ Supervisor   
     5.3  เวลาที่ Advisor  ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัตงิาน   
     5.4  เวลาที่ Advisor  ให้แก่นักศึกษาด้านการเขียนรายงาน   
     5.5  ความสนใจของ Advisor  ต่อการสอนงาน และสั่งงาน   
     5.6  การให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัตงิานและ 
เขียนรายงานของ Advisor 

  

     5.7  ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับนักศึกษา (พจิารณา
ในกรณีนักศึกษา Co-op ซึ่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวเท่านั้น) 

  

     5.8  การจัดท าแผนปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน   
6.  สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานปฏิบัติงานแห่งนี้ส าหรบั 
สหกิจศึกษา 
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ส่วนที่  2  ส าหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผ่นส าหรับนักศึกษา 1 ราย) 
ชื่อนักศึกษา……………………………….……………………………………สาขาวชิา………………………………...……………… 
Check List : เอกสารที่นักศึกษาจะต้องน าสง่ให้กับงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ

 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหวา่งการปฏบิัติงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา 
 แบบแจ้งแผนการปฏบิัติงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ
 แบบแจ้งโครงรา่งรายงานการปฏิบัติงาน 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ - ) 
หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาตนเอง 
     1.1  บุคลิกภาพ 

  

     1.2  วุฒิภาวะ   
     1.3  การปรับตัว   
     1.4  การเรียนรู ้   
     1.5  การแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก   
     1.6  มนุษยสัมพันธ ์   
     1.7  ทัศนคต ิ   
2.  การแสดงความมีส่วนร่วมกับสถานปฏิบตัิงาน   
3.  ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของสถานปฏิบัติงานเช่น  การลา  การขาดงาน  การแต่งกาย 

  

4.  ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ 

  

5.  ความก้าวหน้าของการจัดท ารายงาน (Work Term Report)   
6.  ความพึงพอใจของนักศึกษา 
     6.1  ต่องานทีไ่ดป้ฏิบัติและสถานประกอบการ 

  

     6.2  ต่อความเหมาะสมความปลอดภัย ของที่พัก     
     6.3  ต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ   
     6.4  ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน   
7.  สรุปโดยรวมของนักศึกษา   
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………….…………………………………….……………………….............................. 
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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาต ิ
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

 

ค าชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Advisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

นานาชาติหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง   ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -  

และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ”และให้นักศึกษาน าส่ง

งานสหกิจศึกษานานาชาติคณะทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลทั่วไป (Work Term Information) 
 

ชื่อ – นามสกลุนักศึกษา…………………………..…………...…………………รหัสประจ าตัว……………..……………………... 
หลักสูตร....………………………………………………….......…………..คณะ……………….……..…………………………………... 
ชื่อสถานปฏิบัติงาน...………………………………………………………...……………………………….……………………………… 
ชื่อ – นามสกลุผู้ประเมิน……………………………………………………………...……………………..……………………………… 
ต าแหน่ง………………….…………………………………………แผนก…………………………..………………………………………... 
 

ผลส าเร็จของงาน (Work  Achievement) 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

1.  ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
ปริมาณงานทีป่ฏิบัตสิ าเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รบัมอบหมายภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด(ในระดับทีน่ักศึกษาจะปฏิบัตไิด้) และเทียบกบันักศึกษาทั่วๆ ไป 

 

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ 
    ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ท างานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

20  คะแนน 

20  คะแนน 
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ความรู้ความสามารถ (Knowledge and Ability) 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability) 
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะท างานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
(ในระดับทีน่ักศึกษาจะปฏิบตัิได้) 

 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to Learn and  
 Apply Knowledge)   
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล  ข่าวสาร และวิธีการท างาน  

ตลอดจนการน าความรูไ้ปประยกุต์ใช้งาน 
 

5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ (Practical Ability) 
เช่น การปฏิบตัิงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 
 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) 
    ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ  

 อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถ 
 ไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 

7. การจัดการและวางแผน (Organization and Planning) 
 
 

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ 

(Presentation) สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย  เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้องรัดกุม  
มีล าดับขัน้ตอนที่ดไีม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการท างานรู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจง 
ผลการปฏบิัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 

 

9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign Language  
and Cultural Envelopment) เช่น ภาษาอังกฤษ การท างานกับชาวตา่งชาติ 

 
10. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย(Suitability for Job Position)  

สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description  
ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสมหรือ ต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกบันักศึกษาคนนี้ 
หรือไม่เพียงใด 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ /Responsibility 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ทีไ่ว้วางใจได้ (Responsibility and Dependability) 
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานเป็นหลัก 
ยอมรับผลที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณี 
งานประจ า) ได้โดยไมต่้องควบคมุมากจนเกินไปความจ าเป็นในการตรวจสอบ 
ขั้นตอนและผลงานตลอดเวลาสามารถไว้วางใจ ให้รับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจ า 
สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์หรือในสถานการณ์ปกติเท่านั้น 

 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (Interest in Work) 
 ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
 ความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ ความมานะบากบัน่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

 

13. ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
 เมื่อได้รับค าชี้แนะ สามารถเร่ิมท างานได้เองโดยไม่ต้องรอค าสัง่ (กรณีงานประจ า)  
 เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอยา่ง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปท าไมป่ล่อยเวลาวา่ง 
 ให้ล่วงเลยไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
 

14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to Supervision) 
 ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับค าติเตือน 
 และวิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตาม 
 ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ 
 
ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม  เช่น ทัศนคติ วฒุิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
     การแต่งกาย  กิริยาวาจา  การตรงต่อเวลา และอื่น ๆ 

 

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 
    สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ 
        ชอบพอของผู้ร่วมงาน เปน็ผู้ทีช่่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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ส าหรับเจ้าหนา้ที่สหกจิศึกษา/Cooperative staffonly 
คะแนนรวม ข้อ 1-2 =  …..…..1 =……..…..คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 3-10 = …..….4 = …..…….คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 11-14 =……...2 =………….คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 15-18 =..…....2 =…..…..…คะแนน 
  รวม  = ……….……..คะแนน 
      100  

 

 

 

 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสถานปฏิบัติงาน(Discipline  and  
Adaptability to Formal Organization) 

        ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ  
การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ 
การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน  การควบคุมคุณภาพ  5  ส และอื่น ๆ 

 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟื้อ 

ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา / Please  give  comments  on  the student 

จุดเด่นของนักศึกษา /Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา / Improvement 
  
  
  
  
  
 

หากนักศึกษาผู้นี้ส าเร็จการศึกษาแล้วท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก) 
Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job? 
(       ) รับ / Yes     (       ) ไม่แน่ใจ / Not sure      (        ) ไม่รับ / No 
 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม /Other comments 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ/Evaluator’s Signature……….…………………………... 
          (…………………..……………….……..) 
 ต าแหน่ง/Position………………………..………………. 
 วันที/่Date…………………………..……………………….. 
 
หมายเหตุ : หากไม่ ได้รับแบบประเมินนี้ ภายใน ระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมิน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

 

ค าชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Advisor) ของนักศึกษา              

สหกิจศึกษานานาชาติหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน  หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -  

และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตราลับ และให้นักศึกษาน าส่ง

งานสหกิจศึกษานานาชาติคณะ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลทั่วไป (Work Tern Information) 
 

ชื่อ – นามสกลุนักศึกษา………………………………...………..…………………รหัสประจ าตวั…………………..……………... 
หลักสูตร...…………………………….……………....…………………..คณะ…………………………………………………............... 
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………..………...…………………….…………………………………………………… 
ชื่อ – นามสกลุผู้ประเมิน……………………………………...……………………………..……………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………………………………..……………..แผนก……………………….………………………………………………. 
 

หัวข้อรายงาน (Report Title) 
 

ภาษาไทย (Thai)……………..…………………………………………………………………..……………….............................. 
ภาษาอังกฤษ (English)…………….……………………………………………………….……………………………………………. 
 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

1.  วิธีการศึกษา (Method of  Education) 

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

2.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

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

5 คะแนน 

10 คะแนน 

VRU-ICo14 
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หัวข้อประเมิน / Items 
 
 

3. บทคัดย่อ (Abstract) 

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

4.  สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 

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

5. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

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

6.  ผลการศึกษา (Result) 

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

7.  วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 

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

8.  สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

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

9.  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

10.  ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and  Meaning) 

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

11.  ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling) 

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

12.  รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern)  

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

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5  คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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หัวข้อประเมิน / Items 
 

13.  เอกสารอ้างอิง (References) 

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

14.  ภาคผนวก (Appendix)           
……………………………………………………………………….…………………….……..………………………………………. 

 
 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม /Other comments 

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

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

 
ลงชื่อ (Evaluator’s Signature)……………………………………..… 
               (…………….…………………..………) 
 ต าแหน่ง (Position)…………………………………………….. 
 วันที ่(Date)…………….…………….……………………………. 
 
 
หมายเหตุ : หากไม่ได้รับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา/ 
Cooperative staff only 

คะแนนรวมข้อ 1-14  =…………….….คะแนน 
 รวม   = ………..….....คะแนน 
   100  
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แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา 
 

ค าชี้แจง 
 ขอให้นักศึกษาเขียนแบบแจ้งยืนยันการส่ง รายงานการปฏิบัติงาน (Work Term Report) 
ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ และน าส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะที่รับการสัมภาษณ์  
เพื่อรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบแจ้งส่งรายงานฉบับนี้ ที่งานสหกิจศึกษาคณะ  
ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ว 
 

เรียน  คณบดี 
 

ชื่อ – นามสกลุ (นักศึกษา)……………………………………………………..………รหัสประจ าตัว…………..….……….......... 
สาขาวชิา…………………………………………….………………….คณะ……………………………………..…..……………………… 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ ชื่อสถานปฏิบัตงิาน...........................………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ใคร่ขอเรียนแจ้งว่าไดส้่ง รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษานานาชาติ (Work Term Report) 
หัวข้อเร่ือง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)…………………..………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวชิาเรียบร้อยแล้ว 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………………… 
       (………………………………….………………….) 
      นักศึกษาผู้ปฏบิัติงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ  
      วันที…่………………………………..…………………. 
   ขอรับรองว่านักศึกษาได้สง่รายงานเรียบร้อยแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)………………….…………..……………………… 
           (…………………..………………………………..) 
           อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ
    วันที…่…………………………………………………….. 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 
 

……………………………………………….. 
วันท่ี………………………………. 

VRU-ICo15 
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 
 

………………………………………….……………………….. 
วันท่ี……………………………..……………………. 

 

 

 
  

 
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกจิศึกษานานาชาต ิ

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธาน ี
 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ) 
 

ค าชี้แจง 
 งานสหกิจศึกษาฯ  ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดท าเป็นหนังสือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าภาคการศึกษา โปรดเขียนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง  และน าส่งงานสหกิจศึกษา 
ทันทีที่กลับจากสถานปฏิบัติงานถึงมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 

เรียน  คณบดี 
 

ชื่อ – นามสกลุ (นักศึกษา)…………………………………………………………รหัสประจ าตวั………….…………….…………. 
สาขาวชิา…………………………………….……………………..……….คณะ……………….……………………………………………. 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  ณ  สถานปฏิบัตงิาน 
(ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………ใคร่ขอเรียนแจ้ง รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
  

รายละเอียดเนื้องานที่ปฏิบัต ิ(Job  Description) (นักศึกษาควรขอค าปรึกษาจากอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา
ก่อนเขียน  เพื่อความถูกต้องทางด้านวชิาการ หรือดูตัวอย่างประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวข้อรายงาน  (Report  Topic) 
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ลงชื่อ)………………………….………………………. 
(………………………….………………………) 
นักศึกษาผู้ปฏบิัติงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ
วันที…่…………….………..………………………. 
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