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แบบแจ้งรายชือ่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

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

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้เสนองานสหกิจศึกษาในตําแหน่งงาน................................................ 
ทางสหกิจศึกษาได้ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่ท่านได้เสนอมา 
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

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

2. ................................................................................................................................................ 
รหสันักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

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

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

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

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

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

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

              ลงช่ือ............................................................ 
                           (................................................................) 
                         ตําแหน่ง............................................................... 
                    วันที่....................................................................... 
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แบบแจ้งรายชือ่อาจารย์นิเทศ 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 
เรียน   คณบด ี
 

ตามที่สาขาวิชา............................................................คณะ......................................................... 
มีนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาจํานวน......................... คน  จึงขอส่งรายชื่ออาจารย์นิเทศ เพื่อทํางานนิเทศ
นักศึกษา ดังน้ี 

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

          ลงชื่อ............................................................................. 
                (...........................................................................) 
                  ตําแหน่ง......................................................................... 
                       วันที่.............................................................................. 
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แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี
 

คําชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับการพิจารณจาก  
งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 

ชื่อสถานปฏิบัตงิาน.......................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง.................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................. 
 

รายช่ือนักศกึษา 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา สาขาวิชา หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย หน้าข้อที่ท่านมีความต้องการ 

 รับนักศึกษาสหกิจศึกษาทัง้หมด ตามทีง่านสหกิจศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์  เสนอมา 

 มีความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติม (โปรดระบุ).............................................................................. 
 ให้งานสหกิจศึกษา ติดตอ่กลับ ทางโทรศัพทห์มายเลข........................................................... 

 
 

กรุณาส่ง แบบตอบรับกลับมายัง งานสหกิจศึกษาคณะ………………………………………………………………………. 
ทางโทรสาร..................................................................................... ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
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หนังสอืสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศกึษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

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

ข้าพเจ้า..........................................................เกดิวันที.่...........เดือน........................พ.ศ................. 
อายุ..........ปี ขณะนี้เป็นนักศึกษาของสาขาวิชา...........................................คณะ................................................ 
รหัสนักศึกษา..................................................... ขอให้สัญญาตอ่........................................................................ 
ในการเข้าปฏิบตัิงานของข้าพเจ้า  ณ  สถานปฏิบัติงานนี้ว่า 

1. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ หรือข้อกําหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่ง 
สถานปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงานแห่งนี้ได้ตั้งหรือกําหนดไว้สําหรับคนงานหรือเจ้าหน้าที่ของ 
สถานปฏิบัติงานนี้และสําหรับข้าพเจ้าโดยเฉพาะทุกประการ 

2. ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหากข้าพเจ้าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ให้แก่สถานปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานนี้  ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่เรียกเงินทดแทนใดๆ ทั้งส้ิน
รวมทั้งจะไม่ถือเป็นมูลเหตุแห่งการดําเนินคดีใดๆ กับ......................................และ/หรือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน ของสถานปฏิบัติงาน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งกฎหมายฉบับอื่นๆ  อันอาจ
ฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายน้ันๆ ด้วย 

ข้อความข้างบนนี้  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงทําขึ้นเป็น 2 ฉบับ 
ข้อความตรงกัน สําหรับสถานประกอบการยึดถือไว้ 1 ฉบับ และงานสหกิจศึกษาคณะ..................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เก็บไว้ 1 ฉบับ และลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 
 ลงชื่อ.................................................. (นักศึกษา) 

 ลงชื่อ................................................... (ผู้มีอํานาจในนามของสถานปฏิบัติงาน) 

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

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

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี
 

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

หัวขอ้ทีจ่ะหารือในระหว่างการนิเทศ ได้แก ่
1. หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาตนเองของนกัศึกษา 
3. หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน 
4. รับฟังความคิดเห็นจากสถานปฏิบัติงานเรือ่งรปูแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา 
5. ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 
 1.  ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยลําพงั      วันที่.......................................... เวลา.............................. 
 2.  ขอพบ Job Supervisor โดยลําพัง วันที่......................................... เวลา.............................    
 3.  เยี่ยมชมสถานปฏิบัติงาน (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานปฏิบัติงาน) 
คณะผู้นิเทศสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 
 1. .......................................................ตําแหน่ง.............................................................. 

2. .......................................................ตําแหน่ง.............................................................. 
3. .......................................................ตําแหน่ง..............................................................  

สถานปฏิบัติงานได้รับทราบกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันที่............................................... 
เวลา………………..น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวข้างต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอ
แจ้งให้โครงการฯ ทราบว่า 
 (   )  ไม่ขัดขอ้งและยินดีต้อนรบัคณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 
            (   )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก  ดงันี ้
  วันที…่………………………………………………….เวลา……………………………น. หรือ 
  วันที…่…………………………………………….……เวลา……………………………น. 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

      ลงช่ือ………………..……………………………. 
            (…………………….………………………) 
      ตําแหน่ง………………………………………… 
      วันที…่…………………………………………….. 
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แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา) 
 

เรียน  งานสหกจิศึกษาคณะ................................. มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………….…..………………….เลขรหัสประจําตวั………………..……….……………. 
หลักสูตร……………………………………………….………………………….คณะ…………………………………..……….………….. 
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ องักฤษ)……………………….……………………………………………….……..…………... 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่สถานปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
เลขที…่…………………ถนน……………………..……….ซอย………………..……ตําบล……………………..………………………. 
อําเภอ……………………………………….จังหวัด……………..………………………..รหัสไปรษณีย…์……………..……...…….. 
โทรศัพท…์……………………………………….....……..………..โทรสาร………………..……………………………………………... 
แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตัง้สถานปฏิบัติงาน  
เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่สําคัญใกล้เคียงที่สามารถ
เข้าใจโดยง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       
 
                      (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                 (…………………………………….……) 
                                   นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                 วันที…่……………………………….. 
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แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้จดัการฝ่ายบุคคลและหรือพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

คําชี้แจง 
เพื่อให้การประสานงานระหว่างโครงการสหกิจศึกษา และสถานปฏิบัติงานเป็นไปโดยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ของความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาได้โปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา (Job  Supervisor) เพื่อจัดทําข้อมูล ตําแหน่งงาน 
ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา (Job Position, Job Description and Job Supervisor) ตามแบบฟอร์ม
ฉบับนี้ และ 

ขอได้โปรด ส่งกลับคืนให้โครงการสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

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

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งงาน  ลักษณะงานและพนักงานที่ปรกึษา  ดังนี ้
 

ชื่อ   ที่อยูข่องสถานปฏิบัติงาน 
โปรดให้ชื่อท่ีเป็นทางการเพ่ือจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ท่ีอยู่(เพ่ือประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาท่ีถูกต้องโปรดระบุท่ีอยู่ตามสถานท่ีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน) 

 

สถานปฏิบัติงาน (ภาษาไทย)………..…………………………………………….………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………….............................
เลขที…่……….…..ถนน……………………….ซอย……………..……….ตําบล/แขวง………………………………………... 
อําเภอ/เขต……….………………………จังหวัด………………………….……..รหัสไปรษณีย…์……………………………. 
โทรศัพท…์…………………………………………....………….โทรสาร………….………………………………………………… 

 

ผู้จัดการทัว่ไป / ผู้จัดการโรงงาน และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน 
    

ชื่อผู้จัดการสถานปฏิบัติงาน.....……………………………………..…………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
โทรศัพท…์…………………………….โทรสาร……………………………….E-mail……………….….……………………….. 

      การตดิต่อประสานงานกับมหาวทิยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอื่น ๆ) ขอมอบให ้
      (     )   ติดต่อกับผู้จดัการโดยตรง 
      (     )   มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 
 ชื่อ – นามสกุล……………………………………………….……………………………..……………………………….. 
 ตําแหน่ง…………………………….…………………แผนก………………………………….….....…………………….. 
 โทรศัพท…์………………..………..โทรสาร……………….……………E-mail………………………………………. 
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แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)…………………...……………………………..รหัสประจําตัว…………………………………………. 
หลักสูตร……………………………………………………..………………..คณะ…….………………………………………….............. 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  ณ  สถานปฏิบัติงาน....………………….………………………………………….……………………… 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี ้
 

แผนปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

หัวข้องาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
(ลงชื่อ)……………………………..…นักศึกษา        (ลงช่ือ)……………………..…………….พนักงานที่ปรึกษา 
      (……………….………..……….)              (……..……….….…………………..) 
 วันที…่…………………………………..       ตําแหน่ง………………………………………. 
         วันที…่……………………………………………. 

โปรดส่งคืน อาจารย์นิเทศ ภายในสัปดาห์ที่ 2  ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้วยจักขอบคุณยิง่ 
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แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล :  นักศึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

คําชี้แจง 
 รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และจัดทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับสถานปฏิบัติงาน  
นักศึกษาจะต้องขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกําหนดหัวข้อรายงาน 
ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงานเป็นหลัก  ตัวอย่างของรายงานได้แก่ ผลงานวิจัย
ที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจการสรุปข้อมูล หรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูล เป็นต้น  ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดทําเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกจิศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้ 
 ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตน
สนใจและหยิบยกมาทํารายงาน  โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน  ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียน
รายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ  รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือแผนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้ จากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning Objectives) เมื่อกําหนดหัวข้อได้แล้ว  ให้นักศึกษาจัดทําโครงร่างของเนื้อหา
รายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม Work  Term  Report Outline ฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษากับพนักงาน 
ที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังโครงการสหกิจศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์ แรกของการปฏิบัติงาน 
 โครงการสหกิจศึกษาจะรวบรวมนําเสนออาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อพิจารณาหากอาจารย์ 
มีข้อเสนอแนะใดๆ ก็จะส่งกลับมาให้นักศึกษาทราบภายใน  2  สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา
นักศึกษา ควรดําเนินการเขียนรายงานโดยทันที 
 
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)……………………………………….…………………..รหัสประจําตัว………………………..………. 
สาขาวิชา………………………………………………………………..…….คณะ……….……………………..…………………………… 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ (ชื่อสถานปฏิบัติงาน)…….………………………………………………………………………………. 
เลขที…่….……..ถนน………………….……….ซอย…………………..ตําบล/แขวง…………….…………..…………..................
อําเภอ/เขต…………………………………….………จงัหวัด………………..……………….รหัสไปรษณีย…์…….…………………
โทรศัพท…์…………………………………………………...………โทรสาร………………………………………………………………… 
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ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดงันี้ 
 
 1.  หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 
         
     ภาษาไทย…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
     ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. รายละเอยีดเน้ือหาของรายงาน (อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมไดใ้นภายหลัง) 
 

       ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
    (ลงช่ือ)………………………...………(นักศึกษา)            (ลงช่ือ)………………………………….(พนักงานที่ปรกึษา) 
         (………………..……..……………)                             (………..……..……………………) 
      วันที…่…………………………………..                     ตําแหน่ง………………………………………… 
              วันที…่…………………………………..………… 
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

ชื่อสถานปฎิบัตงิาน (ไทย  หรือ  อังกฤษ)…………….…………………………………………………………………................. 
สถานที่ตัง้  ณ   อําเภอ / เขต……………………………………………….จังหวัด……………………………………................. 
โทรศัพท…์………………………………………………………………………..โทรสาร…………….……………………………………... 
 

รายนามนักศึกษาที่ไดร้ับการนเิทศงานในสถานปฏิบัติงานแหง่นี ้
1……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
2.…………………………………………….JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
3……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.................................….….…………........... 
4……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
5……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.....................................……………………... 
6………………………………………….….JOB NO…………………….หลักสูตร.............…………………………………………... 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….…………………………… 
              (……………..………………..………………………) 
                      อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
           วันที…่…………………………………………………. 
รายนามอาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 
1……………………………………………. 
2……………………………………………. 
3……………………………………………. 
 

คําชี้แจง  โปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ -  ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน 
             โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าสําหรับระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก  
 3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยท่ีสุด หรือเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 - หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 
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ส่วนที่  1 สําหรับการประเมินสถานปฏิบัติงาน 

หัวขอ้การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ - ) 
หมายเหตุ 

1.  ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศกึษา 
     1.1  เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและฝ่ายบุคคล 

  

     1.2  พนักงานที่ปรกึษา (Job  Supervisor)   

2.  การจัดการและสนับสนุน 
     2.1  การประสานงานด้านการจดัการดูแลนักศึกษาภายใน 
สถานปฏิบัติงาน ระหว่างฝ่ายบุคคลและ Job  Supervisor 

  

     2.2  การใหคํ้าแนะนําดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล 
(การปฐมนิเทศ การแนะนําระเบียบวินัย การลางาน  สวัสดิการ 
การจ่ายตอบแทน) 

  

     2.3  บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจสนับสนุนและให้
ความเป็นกันเองกับนกัศึกษา 

  

3.  ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับ 
     3.1 ปริมาณงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

  

4.  คุณภาพงาน 
     4.1  คุณลักษณะงาน (Job  description) 

  

     4.2  งานทีไ่ด้รับมอบหมายตรงกับสาขาวชิาเอกของนักศึกษา   

     4.3  งานทีไ่ด้รับมอบหมายตรงกับที่บรษิทัเสนอไว ้   

     4.4  งานทีไ่ด้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนกัศึกษา   

     4.5  ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นกัศึกษาได้รับ   

5.  การมอบหมายงานและนิเทศงาน ของ Supervisor 
     5.1  มี Supervisor  ดูแลนักศึกษาตั้งแตว่ันแรกที่เข้างาน  

  

     5.2  ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor   

     5.3  เวลาที่ Supervisor  ให้แก่นักศึกษาดา้นการปฏิบัตงิาน   

     5.4  เวลาที่ Supervisor  ให้แก่นักศึกษาดา้นการเขียนรายงาน   

     5.5  ความสนใจของ Supervisor  ต่อการสอนงาน และส่ังงาน   

     5.6  การใหค้วามสําคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัตงิานและ 
เขียนรายงานของ Supervisor 

  

     5.7  ความพร้อมของอุปกรณ์เครือ่งมือสําหรับนักศึกษา (พิจารณา
ในกรณีนักศึกษา Co-op ซึ่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวเท่านั้น) 

  

     5.8  การจดัทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน   

6.  สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานปฏิบัติงานแห่งน้ีสําหรับ 
สหกจิศึกษา 
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ส่วนที่  2  สําหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผ่นสําหรับนักศึกษา 1 ราย) 
ชื่อนักศึกษา……………………………….……………………………………สาขาวิชา………………………………...……………… 
Check List  :   เอกสารที่นักศึกษาจะตอ้งนําส่งใหก้ับงานสหกจิศึกษา 

 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหวา่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา 
 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 แบบแจ้งโครงรา่งรายงานการปฏิบัติงาน 

หัวขอ้การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ - ) 
หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาตนเอง 
     1.1  บุคลิกภาพ 

  

     1.2  วุฒิภาวะ   

     1.3  การปรับตัว   

     1.4  การเรยีนรู ้   

     1.5  การแสดงความคิดเหน็  การแสดงออก   

     1.6  มนุษยสัมพันธ์   

     1.7  ทัศนคติ   

2.  การแสดงความมีส่วนร่วมกับสถานปฏิบัติงาน   

3.  ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของสถานปฏิบัติงาน  เชน่  การลา  การขาดงาน  การแต่งกาย 

  

4.  ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาํเร็จ 

  

5.  ความก้าวหน้าของการจัดทํารายงาน (Work Term Report)   

6.  ความพึงพอใจของนักศกึษา 
     6.1  ต่องานที่ได้ปฏิบัติและสถานประกอบการ  

  

     6.2  ต่อความเหมาะสมความปลอดภัย ของที่พกั     

     6.3  ต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ   

     6.4  ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน   

7.  สรุปโดยรวมของนักศกึษา   

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………….…………………………………….……………………….............................. 
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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 

คําชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง    ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -  

และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษา

นําส่งงานสหกิจศึกษาคณะทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work  Term  Information 
 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา…………………………..…………...…………………รหัสประจําตัว……………..……………………... 
หลักสูตร....………………………………………………….......…………..คณะ……………….……..…………………………………... 
ชื่อสถานปฏิบัตงิาน...………………………………………………………...……………………………….……………………………… 
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………………………………...……………………..……………………………… 
ตําแหน่ง………………….…………………………………………แผนก…………………………..………………………………………... 
 

ผลสําเร็จของงาน / Work  Achievement 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

1.  ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนกัศึกษาทัว่ๆ ไป 

 

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
    ทํางานไดถู้กต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบรอ้ย มีความรอบคอบ 
    ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาทีก่ําหนด 
 
 

20  คะแนน 

20  คะแนน 

VRU-Co13 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability) 
    นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย  
    (ในระดับที่นกัศึกษาจะปฏิบัติได)้ 

 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to Learn and  
 Apply Knowledge)   
    ความรวดเรว็ในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล  ข่าวสาร และวิธีการทํางาน  

ตลอดจนการนําความรู้ไปประยุกตใ์ช้งาน 
 

5. ความรู้ความชํานาญด้านปฏิบัติการ (Practical Aability) 
    เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 
 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) 
    ตัดสินใจไดด้ ีถูกตอ้ง รวดเรว็ มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ  

 อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า สามารถ 
 ไว้วางใจให้ตดัสินใจไดด้้วยตนเอง 

 

7. การจัดการและวางแผน (Organization and Planning) 
 
 

8. ทักษะการสือ่สาร (Communication Skills) 
   ความสามารถในการตดิต่อส่ือสาร การพูด การเขยีน และการนําเสนอ 

(Presentation) สามารถส่ือใหเ้ข้าใจได้ง่าย  เรยีบร้อย ชดัเจน ถูกตอ้ง รัดกุม  
มีลําดับขั้นตอนที่ดีไม่กอ่ใหเ้กิดความสับสนต่อการทํางาน รู้จักสอบถาม รู้จกัช้ีแจง 
ผลการปฏิบัติงานและข้อขัดขอ้งให้ทราบ 

 

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

 
10. ความเหมาะสมต่อตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for Job Position)  

สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัตงิานตาม Job Position และ Job Description  
ที่มอบหมาย ไดอ้ย่างเหมาะสมหรือ ตําแหน่งงานนี้เหมาะสมกบันักศึกษาคนนี ้
หรือไม่เพียงใด 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ /Responsibility 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (Responsibility and Dependability) 
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถงึเป้าหมายและความสําเร็จของงานเป็นหลัก 
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทํางาน (กรณ ี
งานประจํา) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจําเป็นในการตรวจสอบ 
ขั้นตอนและผลงานตลอดเวลาสามารถไว้วางใจ ใหร้ับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจํา 
สามารถไว้วางใจได้แทบทกุสถานการณห์รือในสถานการณ์ปกติเทา่นั้น 

 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work) 
      ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
 ความตั้งใจที่จะทํางานได้สําเร็จ ความมานะบากบ่ัน ไม่ย่อท้อตอ่อุปสรรคและปัญหา 

 

13. ความสามารถเร่ิมต้นทํางานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
        เมื่อได้รับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเ้องโดยไม่ต้องรอคําส่ัง (กรณงีานประจํา)   
       เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทําไม่ปล่อยเวลาว่าง 
 ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 

14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to Supervision) 
      ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ์ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับคําติเตอืน 
 และวิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง การปรับตัวปฏิบัติตาม 
 คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และวิจารณ ์
 
ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
     มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม  เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  
     การแตง่กาย  กิรยิาวาจา  การตรงต่อเวลา และอื่น ๆ 

 

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 
        สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การทํางานเป็นทีม สร้างมนษุยสัมพันธ์ได้ดี เปน็ที่รกัใคร ่
        ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยกอ่ให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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สําหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา/Cooperative staff only 
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  
การปฏิบัติตามระเบียบบรหิารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ 
การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน  การควบคุมคุณภาพ  5  ส และอื่น ๆ 

 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
        มีความซื่อสัตย์ สุจริต มจีิตใจสะอาด รูจ้ักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อ 

ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา / Please  give  comments  on  the student 

จุดเด่นของนักศึกษา /Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา / Improvement 

  

  

  

  

  
 

หากนักศึกษาผู้น้ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก) 
Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job ? 
(       ) รับ / Yes     (       ) ไม่แน่ใจ / Not  sure      (        ) ไม่รับ / No 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม /Other comments 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ/Evaluator’s Signature……….…………………………... 
           (…………………..……………….……..) 
 ตําแหน่ง/Position………………………..………………. 
 วันที/่Date…………………………..……………………….. 
 

หมายเหตุ : หากไม่ ได้รับแบบประเมินน้ี ภายใน ระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมิน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

คําชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน  หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -  

และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารน้ีใส่ซองประทับตราลับ และให้นักศึกษานําส่ง

งานสหกิจศึกษาคณะ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work  Tern Information 
 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา………………………………...………..…………………รหัสประจําตัว…………………..……………... 
หลักสูตร...…………………………….……………....…………………..คณะ…………………………………………………............... 
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………..………...…………………….…………………………………………………… 
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………...……………………………..……………………………………………… 
ตําแหน่ง…………………………………………..……………..แผนก……………………….………………………………………………. 
 

หัวขอ้รายงาน /Report  title 
 

ภาษาไทย/Thai…………………..…………………………………………………………………..……………….............................. 
ภาษาอังกฤษ/English………………….……………………………………………………….……………………………………………. 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

1.  วธิีการศึกษา (Method  of  Education) 

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

2.  กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) 

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

5 คะแนน 

10 คะแนน 

VRU-Co14 



115 
 

 

 

หัวขอ้ประเมิน / 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.  สํานวนการเขยีน และการส่ือความหมาย (Idiom  and  Meaning) 

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

11.  ความถกูตอ้งตัวสะกด (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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หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

13.  เอกสารอ้างอิง (References) 

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

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

 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม /Other comments 

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

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

 
ลงช่ือ/Evaluator’s Signature……………………………………..… 
               (…………….…………………..………) 
 ตําแหน่ง/Position…………………………………………….. 
 วันที/่Date…………….…………….……………………………. 
 
 
หมายเหตุ : หากไม่ได้รับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกจิศึกษา/ 
Cooperative staff only 

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

 

 

ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา 
 

คําชี้แจง 
 ขอให้นักศึกษาเขียนแบบแจ้งยืนยันการส่ง รายงานการปฏิบัติงาน (Work Term Report) 
ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ และนําส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะที่รับการสัมภาษณ์  
เพื่อรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบแจ้งส่งรายงานฉบับนี้ ที่งานสหกิจศึกษาคณะ  
ภายหลังเสร็จส้ินการสัมภาษณ์แล้ว 
 

เรียน  คณบดี 
 

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)……………………………………………………..………รหัสประจําตัว…………..….……….......... 
สาขาวิชา…………………………………………….………………….คณะ……………………………………..…..……………………… 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ ชื่อสถานปฏิบัติงาน...........................………………………………..……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ใคร่ขอเรยีนแจ้งว่าได้ส่ง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work Term  Report) 
หัวขอ้เร่ือง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)…………………..………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ให้กับอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวชิาเรียบร้อยแล้ว 
 
      (ลงช่ือ)……………………………………………………… 
              (………………………………….………………….) 
                   นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
          วันที…่………………………………..…………………. 
   ขอรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเรียบรอ้ยแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)………………….…………..……………………… 
            (…………………..………………………………..) 
                 อาจารย์ที่ปรกึษาสหกิจศึกษา 
      วันที…่…………………………………………………….. 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกจิศึกษาลงนามรับเอกสาร 
 

……………………………………………….. 
วันท่ี………………………………. 
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สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 
 

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

 

 

 
  

 
แบบแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา หลังกลับจากสถานประกอบการ) 
 

คําชี้แจง 
 งานสหกิจศึกษาฯ  ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดทําเป็นหนังสือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําภาคการศึกษา โปรดเขียนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง  และนําส่งงานสหกิจศึกษา 
ทันทีที่กลับจากสถานปฏิบัติงานถึงมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 

เรียน  คณบดี 
 

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)…………………………………………………………รหัสประจําตัว………….…………….…………. 
สาขาวิชา…………………………………….……………………..……….คณะ……………….……………………………………………. 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  ณ  สถานปฏิบัติงาน 
(ภาษาไทย หรอื ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………. 
ตําแหน่ง………………………………………………ใคร่ขอเรียนแจง้ รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ดงันี ้
  

รายละเอยีดเน้ืองานที่ปฏิบัติ (Job  Description) (นักศึกษาควรขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ก่อนเขียน  เพือ่ความถูกตอ้งทางด้านวิชาการ หรือดตูัวอย่างประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวขอ้รายงาน  (Report  Topic) 
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ลงชื่อ)………………………….………………………. 
       (………………………….………………………) 
        นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  วันที…่…………….………..………………………. 
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หน่วยงานท่ีมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทําบันทึกตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับหน่วยงานของจังหวัดปทุมธานี ดังน้ี 

1. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
2. ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร 
3. ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง 
4. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี 
5. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร 
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