
 
1 คู่มือสหกิจศึกษา 

บทที่ 1  
สหกิจศึกษาคืออะไร 

 
สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญย่ิงในบริบทของการเปลี่ยนแปลงประเทศ     

ที่ขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเพ่ือเตรียมกําลังคนให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันในโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยจะส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเช่ือมโยงกับภาคการผลิต บริการ และภาคผู้ใช้
บัณฑิต ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทํางานได้ทันที โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานใน
รูปแบบสหกิจศึกษามาอย่างต่อเน่ือง และเช่ือมโยงมาถึงโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่เพ่ือสร้างกําลังที่มีสมรรถนะ
สูงสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New Growth Engine) โดยเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเพ่ือสร้างมิติใหม่ให้กับนักศึกษาที่จะออกไปทํางานได้
อย่างเข้มแข็งมีคุณภาพ  
 
ความเป็นมาของสหกิจศึกษา  

คําว่า “สหกิจศึกษา”(Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยเริ่มนํามาใช้จัดการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อมาแนวคิดเก่ียวกับการจัดสหกิจศึกษาจึงได้เริ่มเป็นที่รู้จักและขยายไปสู่
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ในยุคแรก เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ต่อมาใน พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะน้ัน (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้
ประกาศนโยบายให้การสนับสนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสหกิจศึกษาทําให้มี สถาบันอุดมศึกษา
ตระหนักและเริ่มนําสหกิจศึกษามาจัดการเรียนการสอนมากย่ิงขึ้น จวบจนปัจจุบันสหกิจ ศึกษาได้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางและขยายสู่ระดับชาติโดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นภาคีสําคัญของ
ภาครัฐทําหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงิน การดําเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเร่ิมต้นอยู่
ในรูปของทวิภาคี คือ มีเพียงสถานศึกษาร่วมมือกับ สถานประกอบการ โดยภาครัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง 
หากแต่มีหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยที่ได้ให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2545 การดําเนินงานสหกิจศึกษาได้พัฒนาเข้าสู่ลักษณะ
พหุภาคี กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา 
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทย สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education-TACE) และสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World 
Association for Cooperative คู่มือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 4 Education - 



 
2 คู่มือสหกิจศึกษา 

WACE) นับว่าการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน     มีภาคีต่างๆ เข้ามามี บทบาทครบ
ทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาค 
 
สหกิจศึกษาคืออะไร 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน 
(Work Integrated Learning) เพ่ีอเสริมคุณภาพของบัณฑิตผ่านประสบการณ์ทํางานในสถานประกอบการ 
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สหกิจศึกษาจึงเป็นส่วนสําคัญ
ในการเตรียมให้บัณฑิตพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพ เพ่ือให้สามารถทํางานได้ทันทีที่จบการศึกษา จึงเกิด
ประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ บัณฑิตสหกิจศึกษาจึงเป็นบัณฑิตที่ “รู้จักตน 
รู้จักคน และรู้จักงาน”         
 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา  
 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริม
     ทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมเข้าสู่ระบบการทํางาน 
 2) เพ่ิมเติมประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่า
     เหนือกว่าการฝึกงาน เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการ
     พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 3) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการ
     ของตลาดแรงงานมากขึ้น 
 4) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา
     และอาจารย์นิเทศเพ่ือนําไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางย่ิงขึ้น 
 5)  ฝึกนักศึกษาให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ี 
         เหมาะสม 
 6) เผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก  
 

สหกิจศึกษานานาชาติ  
สหกิจศึกษานานาชาติ เป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา                

มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานในต่างประเทศทําให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศ การปรับตัว
ให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง สังคมและแนวคิดใหม่ ๆ ตลอดจนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ล้ําหน้า ซึ่งนักศึกษา
สามารถเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศได้    
           มหาวิทยาลัยจะประสานงานให้นักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษานานาชาติ เช่น การขอวีซ่าและ
ใบอนุญาตทํางาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายคนเข้าเมือง การประกันสุขภาพและประกันชีวิต  
การประสานงานเร่ืองกําหนดการเดินทางและการรับส่งที่สนามบิน และนักศึกษาควรศึกษาศาสนา วัฒนธรรม



 
3 คู่มือสหกิจศึกษา 

ประเพณีของประเทศที่ต้องไปด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัยอาจหา
แหล่งทุนสนับสนุน   
 
ประโยชน์ของสหกิจศึกษา 
 1.) สําหรับนักศึกษา 

- ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน 
  - เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ และมีความ 

  มั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
   - ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเน่ืองด้วย มีความเข้าใจในเน้ือหาวิชา 

  มากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 
  - เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล 
  - ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการปฏิบัติงาน 
  - สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเน่ืองจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากข้ึน 
    - สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อน 

  สําเร็จการศึกษา 
2.) สําหรับมหาวิทยาลัย 
 - เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 
 - ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 - ช่วยให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงาน 
 - ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน 
3.) สําหรับสําหรับสถานประกอบการ 
 - มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี 
 - พนักงานประจํามีเวลาที่จะทํางานได้มากขึ้น 
 - มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา 
 - เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 

 



 
4 คู่มือสหกิจศึกษา 

บทที่ 2 
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปรัชญาวัตถุประสงค์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    “มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทํางานจริง  Real world Experience” 
 

โครงสร้างการบริหารงานสหกิจศึกษา 
 1.) ระดับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.) ระดับคณะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่ งานสหกิจศึกษา สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   1) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
    2) เป็นจุดติดต่อ (Contact point) และอํานวยความสะดวกในการประสานความร่วมมือระหว่าง       

    สถานประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษาและระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานสหกิจศึกษา 

คณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

คณะ เลขานุการสหกิจศกึษาระดับ
มหาวิทยาลัย 

คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ 

กรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะ 

ภาควิชา/
หลักสูตร 

เลขานุการสหกิจศึกษาคณะ ภาควิชา/
หลักสูตร 

ภาควิชา/
หลักสูตร 

ภาควิชา/
หลักสูตร 

ภาควิชา/
หลักสูตร 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 



 
5 คู่มือสหกิจศึกษา 

   กับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
    3) ส่งเสริมและจัดประชุมสัมมนาผู้เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดขั้นตอน วิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติ 

   สําหรับทุกหลักสูตรที่จะใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการดําเนินการสหกิจศึกษา 
    4) จัดทํากฎระเบียบ เอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงานสหกิจศึกษา   
    5) จัดกิจกรรมร่วมสําหรับทุกสาขาวิชาวิชา เช่น การจัดประชุมช้ีแจงเพ่ือสร้างความเข้าใจใน 
         หลักการและจุดประสงค์ของโครงการสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้แทนจาก  
              สถานประกอบการ/การรับประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 
     6) จัดอบรมนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 7) จัดทําฐานข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 8) จัดทําฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
 9) ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 10) การพัฒนาปรับปรุงระบบงานสหกิจศึกษา 
     11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 
 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 19 สาขาวิชา 

ที่ คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนหน่วยกิต 
คณะเกษตรศาสตร์ 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชไร่ 6 หน่วยกิต 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชสวน 6 หน่วยกิต 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีอาหาร 6 หน่วยกิต 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ประมง 6 หน่วยกิต 
คณะวิทยาศาสตร์ 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต   จุลชีววิทยา 6 หน่วยกิต 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคม ี 6 หน่วยกิต 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 6 หน่วยกิต 
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 หน่วยกิต 
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 6 หน่วยกิต 
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 6 หน่วยกิต 
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 6 หน่วยกิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 9 หน่วยกิต 
14 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 9 หน่วยกิต 
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ที่ คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนหน่วยกิต 
15 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9 หน่วยกิต 
คณะศิลปศาสตร์ 
16 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 6 หน่วยกิต 
คณะบริหารศาสตร์ 
17 บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 6 หน่วยกิต 
18 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม 6 หน่วยกิต 
19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 6 หน่วยกิต 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
20 ศิลปประยุกต์บัณฑิต  การออกแบบอุตสาหกรรม 7 หน่วยกิต 
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บทท่ี 3 
  การดําเนินงานสหกิจศึกษา   

บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการพัฒนาสหกิจศึกษาเพ่ือให้การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
   1) ระดับมหาวิทยาลัย  
  - กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  - ดําเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา และทําความเข้าใจกับสถาน 
    ประกอบการเก่ียวกับหลักการ และวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
  - ประสานงานในการจัดหาและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการและ  
    สถาบันการศึกษาอ่ืน 
  - จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  - ประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานให้นักศึกษาทราบ 

- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- คัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือส่งประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับชาติ 
- ประสานงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
- กํากับมาตรฐานสหกิจศึกษาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการนิเทศ   
  มาตรฐานนักศึกษา มาตรฐานการวัดและประเมินผล 

 2) ระดับคณะ   
  - ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  - ติดต่อสถานประกอบการหาตําแหน่งงานให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงาน 
    สหกิจศึกษา   
  - ประสานงานกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักศึกษา 
  - ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา 
  - นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  - รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาพร้อมแบบประเมินผลนักศึกษา 
    จากสถานศึกษา  
  
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 ในการดําเนินงานเพื่อให้สหกิจศึกษาประสบความสําเร็จน้ัน ต้องมีผู้แทนคณาจารย์จากสาขาวิชาที่มี
นักศึกษาไปปฏิบัติงานทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา และประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 
นักศึกษา และสถานประกอบการ ดังน้ี  
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 1. ให้คําแนะนําปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกจิศึกษาในทกุ ๆ ด้าน 
 2. ร่วมกับสาขาวิชาในการพิจารราคุณสมบัตขิองนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในการจัดหางานสําหรับนักศึกษา 
 4. รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
 5. นิเทศงานระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน  
 6. ร่วมกับสาขาวิชาประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา 
 7. ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณะและมหาวิทยาลัยฯ 
 
บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ  
 สถานประกอบการ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่ร่วมดําเนินงานสหกิจ
ศึกษากับสถานศึกษาและรับนักศึกษาสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  
 สถานประกอบการเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความสําคัญและมุ่งหวังที่จะให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา โดยวิธีการของสหกิจศึกษาให้เกิดผลทางรูปธรรม ในการปฏิบัติงานของสหกิจ
ศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะฝ่าย
บุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน (Job Supervisor) หรือพนักงานที่ปรึกษางาน (Job 
Advisor) ซึ่งเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้กํากับดูแลนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้
การดําเนินงานสหกิจศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ สถานประกอบการที่เข้าร่วมดําเนินการสหกิจศึกษาต้องมี
มาตรฐานต่าง ๆ ดังน้ี 

1)  มาตรฐานการบริหารจัดการของสถานประกอบการ 
1.1 นโยบายและการบริหารของสถานประกอบการ  

  1. มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
  2. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
  3. บุคลากรที่เก่ียวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่ 

   สถานประกอบการจะได้รับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
  การส่งเสริมจากสถานประกอบการ 

1. ควรให้นักศึกษาได้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ได้รับ 
2. การจัดบุคลากรของสถานประกอบการท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องทําหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจ 
   ศึกษา 
3. ผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
4. การจัดงบประมาณและทรัพยากร ได้แก่ 
 - มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่เหมาะสมตามความจําเป็นของลักษณะงาน 
 - มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 - มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
5. การเสนองานสหกิจศึกษาแก่มหาวิทยาลัย ได้แก่  
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 - มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษาก่อนที่ 
  นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 

 1.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  
  - มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  
  การส่งเสริมจากสถานประกอบการ  
  - มีการให้คําแนะนําแก่นักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสปรับปรุงตัว 

  เองสําหรับการสมัครงานคร้ังต่อไป โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน 
 1.3 การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา 
  - มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการดําเนินงานของสถาน 

  ประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 1.4 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน  
  1. นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ 
  2. มีการกําหนดภาระงาน หรือ หัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและเน้นประสบการณ์การ 

   ทํางาน 
การส่งเสริมจากสถานประกอบการ 

  1. ควรมีการอบรม เสริมทักษะเฉพาะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
  2. ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้างความรู้ใหม่  

   และสามารถประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง 
  

2) พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)  
   พนักงานที่ปรึกษา หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทํา 
  หน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้างาน       
  ในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ 
  สถานประกอบการ เป็นผู้ที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและ
  การปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงาน ดังน้ันพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําให้   
  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสําเร็จไปได้ด้วยดี บทบาทของพนักงานที่ปรึกษาจึงค่อนข้าง
  กว้างและสําคัญ ดังน้ี 
   1. เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล้เคียง  
                        หรือเป็นผู้ที่มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา  
   2. มีการให้คําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ 
      ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   3. ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
   4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือนพเสนอต่อสถานศึกษา 
      และองค์กรของตนเอง 
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การส่งเสริมจากสถานประกอบการ 
   1. ควรเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้ขอ้เสนอแนะ 

   2. มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคลอ้งกับสาขาวิชาชีพ 
      ของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ 
   3. มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
   4. มีกระบวนการให้คําปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้คําแนะนําในการปรับตัวให้เข้ากับ 
      การปฏิบัติงาน 
   5. มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
   6. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา 
 1) คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 
 - นักศึกษาต้องผ่านเง่ือนไขรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ 
  ทางวินัย ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 - นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง  

 - มีความประพฤติเรียบร้อย  
 - มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ 
 - มีคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป   

 
  

2) การสมัคร 
นักศึกษาสามารถสมัครงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการซึ่งมหาวิทยาลัย/คณะ จะประกาศ

ตําแหน่งงานให้นักศึกษาทราบ ในการสมัครงานนักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนการสมัครเข้าทํางานจริงกับ
สถานประกอบการน้ัน ๆ โดยมีขั้นตอนดังน้ี  

- นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ตามความสนใจครั้งละ 1 แห่ง โดยเลือกสถานประกอบการจาก 
  ประกาศของงานสหกิจศึกษาหรือที่คณะกําหนด หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถสมัคร 
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  งานใหม่จนกว่าจะได้รับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ  
- มหาวิทยาลัย/คณะจะประกาศผลการคัดเลือกงานให้นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้   
  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนไปปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวให้พร้อม 
  สําหรับการทํางาน 

       - การส่งจดหมายส่งตัวนักศึกษาเพ่ือแจ้งและยืนยันการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา พร้อม 
      แจ้งช่วงเวลาการปฏิบัติงานให้สถานประกอบการทราบ จะดําเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

  ก่อนไปปฏิบัติงานจริง 
       - นักศึกษาต้องทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพ่ือคุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

  ทั้งจากการปฏิบัติงานและจากการเดินทางตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 - สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรือ  
           อาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย  
         - การเลือกสมัครงาน นักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตรงกับความสนใจและ 

 ความถนัดของนักศึกษาเป็นหลัก ไม่ควรคํานึงถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่สถานประกอบการเสนอ 
 ให้เท่าน้ัน ก่อนตัดสินใจสมัครงานนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาแนะนําจากเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  
 หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพ่ือขอข้อมูลโดยละเอียดของตําแหน่งงานและสถานประกอบการเพ่ิมเติม   
 ทั้งน้ีสามารถศึกษาตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงานใบสมัครงานและประวัติย่อได้ที่  
 http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4600001424        

 

 
   
 3) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษากระบวนการอย่างหน่ึงในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประการ ดังน้ัน งานสหกิจศึกษา สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
- อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 
- ระบบมาตรฐานสากล ISO 
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- เทคนิคการนําเสนอและสถิติสําหรับนักศึกษา 
- การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การทํางาน 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- กฎหมายกับการทํางาน 

    4) การเตรียมความพร้อมทางทักษะอาชีพ 
  1. หลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญของสหกิจศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและบทบาท
     ของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  2. การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และรายวิชาที่
     เป็นเง่ือนไขบังคับก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ขึ้นกับแต่ละสาขาวิชา)   
  3. การเตรียมความพร้อมในทักษะที่สามารถทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ตัวนักศึกษา เช่น ทักษะ
     ทางคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ  
  4. ทักษะที่ทําให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability Skills) การเลือกอาชีพ
     เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกับการเลือกสาขาวิชาชีพ สถานศึกษาต้องจัดโครงการทักษะอาชีพ
     หรือแนะแนว อาชีพให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ มีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่ดี 

   ในการทํางานและการใช้ชีวิตในอนาคต แนะแนวให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและ 
   เห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการจ้างงานและวางแผนการพัฒนาอาชีพ  
   (Career Development) ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กร 
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ขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 1) ขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ เอกสาร 

ก่อนปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาเข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อม จํานวน

ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง (หัวข้อการอบรมเป็นไปตาม
หลักสูตรกําหนด) 

มหาวิทยาลัย/คณะ/
หลักสูตร 

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย/คณะ/
หลักสูตร 

สถานประกอบการกําหนดลักษณะงานหรือโครงงาน
ตําแหน่งงาน หน้าที่ ขอบข่ายงานที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพ 

สถานประกอบการ 
 

สถานประกอบการเสนองานมาที่มหาวิทยาลัย คณะ 
หรือหลักสูตร 

สถานประกอบการ 
 

มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดงาน 
รับรองคุณภาพงาน 

มหาวิทยาลัย/คณะ/
หลักสูตร 

ประกาศให้นักศึกษาที่สนใจสมัครและเปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการได้เลือกนักศึกษาตามต้องการ 

นักศึกษาที่สนใจสมัคร 

สถานประกอบการพบนักศึกษาเพ่ือหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ 

สถานประกอบการและ
นักศึกษา 

ระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
สัปดาห์ที่ 1 นักศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ แบบรายงานตัว 
สัปดาห์ที่ 1 -2 พนักงานพ่ีเลี้ยงของสถานประกอบการและนักศึกษาวาง

แผนการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ และกําหนดหัวข้อ
โครงงาน 

 

สัปดาห์ที่ 5 -12 อาจารย์นิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ  
สัปดาห์ที่ 8 -10 สถานประกอบการกับหลักสูตรอาจจัดให้นักศึกษาได้

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 

สัปดาห์ที่ 13 -15 นักศึกษาส่งร่างรายงานให้พนักงานพ่ีเลี้ยงตรวจสอบ
แก้ไข 

 

สัปดาห์ที่ 15 นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมในสถาน
ประกอบการ 
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ระยะเวลา ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ เอกสาร 
สัปดาห์ที่ 16 สถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

รายงานของนักศึกษา 
 

กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ระยะเวลาตามที่
หลักสูตรกําหนด 

-อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาตรวจสอบ กํากับให้ 
นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
-ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
อาจารย์และนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  

คณะ/หลักสูตร 

นักศึกษารับการประเมินผลจากหลักสูตร คณะ/หลักสูตร 
นักศึกษาที่ผ่านการประเมินรับใบประกาศจาก
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย/คณะ/
หลักสูตร 

  
2) ลักษณะงานสหกิจศึกษา  

    - นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
  - มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ณ สถานประกอบการ ที่แน่นอนตรงตามสาขาวิชาชีพ (เน้นงาน 

  โครงงาน (Project) ที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ)  
  - ทํางานเต็มเวลา (Full Time) 
  - ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
  - มีค่าตอบแทนในอัตราเทียบเท่าหรือมากกว่าที่จ่ายให้กับลูกจ้างรายวันหรือตามความ 

  เหมาะสมของสถานประกอบการหรืออาจจ่ายในรูปของ การจัดที่พักและอาหาร ในระหว่าง 
  การปฏิบัติงาน 

  
3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการของสถานประกอบการ 

 ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการกําหนด  
อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่งอาจจะให้ค่าตอบแทนที่ตํ่ากว่าหรืออาจจะไม่มีค่าตอบแทนให้นักศึกษา 
ในกรณีที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานเสนองานให้แก่นักศึกษาโดยมีค่าตอบแทนตํ่าหรือไม่มีค่าตอบแทน
น้ัน โครงการฯจะรับงานน้ันให้แก่นักศึกษาหรือไม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาโดยมีเหตุอันควร 
เช่น สถานประกอบการนั้นต้ังอยู่ในภูมิลําเนาของนักศึกษา นักศึกษาสนใจลักษณะงานท่ีสถานประกอบการ
เสนอ เป็นต้น กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้กับนักศึกษาถือเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษาไม่
สะดวกในเรื่องที่พักที่จัดให้ นักศึกษาสามารถจัดหาที่พักเองได้ แต่จะนํามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงาน
หรืองดปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ ในกรณีที่สถานประกอบการไม่จัดที่พักให้ ขอให้นักศึกษาประสาน
กับสาขาวิชาหรือ งานสหกิจศึกษา เพ่ือติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการในการจัดหาที่พักที่ปลอดภัย
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และเหมาะสมให้แก่นักศึกษา เช่น พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักในบริเวณที่พนักงานพักอยู่
และมีรถของสถานประกอบการรับส่งโดยสะดวก เป็นต้น 
  
 4) กิจกรรมของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  1. นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือ ประจําสัปดาห์ 
        2. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่า 
     สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
        3. นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อน 
     เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามท่ีคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะนํา 
     ให้เรียบร้อย 
        4. นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (คุณภาพของรายงานสหกิจศึกษาต้องมี 
     มาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป) ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ  

5. นักศึกษาต้องนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่าง   
   คณาจารย์  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  
   ต่อผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานประกอบการ 

 

 
  

5) การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
การนิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง การที่คณาจารย์ประจําสาขาวิชาเดินทางไปเย่ียมให้คําปรึกษาแนะนํา

เก่ียวกับการทํางานแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการทํางาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าในการทํางานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา ซึ่งจะใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 1 ช่ัวโมง 
ประมาณในสัปดาห์ที่ 5 - 12 ของการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ การให้คําปรึกษาของคณาจารย์นิเทศ 
อาจให้คําปรึกษาเพ่ิมเติมแก่นักศึกษานอกเหนือจากการไปนิเทศโดยการใช้สื่อต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Teleconference 
Meeting) เป็นต้น 

คณาจารย์นิเทศ หมายถึง คณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและนิเทศการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาต้องเป็นคณาจารย์ประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
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ผู้นิเทศงาน หมายถึง พนักงานของสถานประกอบการที่ทําหน้าที่ที่ปรึกษาดูแลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
 กระบวนการนิเทศสหกิจศึกษา 

1. มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตรต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศเข้า    
    มานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

  2. คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา  
                       ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกําหนดการนิเทศ 
  3. คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา  
  4. มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตรจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษา 
                       ปฏิบัติงานอย่างน้อยหน่ึงครั้ง โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
  5. ในการนิเทศงานต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์ 
                       นิเทศนักศึกษากับคณาจารย์นิเทศและประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 
  6. ต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่าหน่ึงช่ัวโมงต่อการนิเทศงานหน่ึงครั้ง 
  7. คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ 
                         แก่นักศกึษาตามความจําเป็นของสาขาวิชา ตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงาน และให ้

    ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
8. ในช่วงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการ 
    นําเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงาน 

     และให้ข้อเสนอแนะ 
  9. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนําเสนอผลการ 

    ปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารองค์กรและประเมินผลงาน พร้อม    
    ให้ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ 

ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการจะเป็นผู้มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เพ่ือให้
คําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียน
รายงานสหกิจศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
และองค์กรของตนเอง 
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 6) ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา 
ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า 

 1. บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา 
 2. ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา 

  3. สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น  
 
7) กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

   1. นักศึกษาส่งรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษามายังงานสหกิจศึกษา สํานักงานพัฒนา    
    คุณภาพการศึกษา 

      2. งานสหกิจศึกษา สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวบรวมและประสานงานกับ 
      กรรมการคณะและอนุกรรมการสาขาวิชาต่าง ๆ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์      
      ของนักศึกษา      
  3. งานสหกิจศึกษา สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับแบบประเมินผลจากพนักงาน 
      ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาถือกลับมาเอง โดยใส่ซองปิดผนึก 
 
 8) การวัดประเมินผลสหกิจศึกษา 
  การวัดประเมินผลสหกิจศึกษา จะมีกระบวนการดําเนินงาน ต้ังแต่ก่อนการไปสหกิจศึกษา 
ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ี 

 
กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

นักศึกษา การดําเนินงาน 
1. เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เช่น         
   การสอบ การทํารายงาน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม      
   ไม่ตํ่ากว่า 3.51 

1. นักศึกษาเลอืกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
2. สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศกึษา 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือก         
   ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
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กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
นักศึกษา การดําเนินงาน 

1. ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการ 
   ประยุกต์ใช้ 
2. การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาน 
   ประกอบการ 
3. ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
4. การสื่อสาร และการนําเสนอผลงาน 
5. ความคิดสรา้งสรรค์ และความสามารถในการ 
   ทํางานด้วยตนเอง  
6. ต้องเป็นส่วนหน่ึงของการวัดและประเมินผล 
   รายวิชาสหกิจศึกษา  

1. มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่หลักสูตรกําหนด 

กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นักศึกษา การดําเนินงาน 

1. คุณภาพของการนําเสนอผลงาน ความรู้ทาง 
   วิชาการ ทักษะการนําเสนอ การตอบคําถาม 
2. ต้องเป็นส่วนหน่ึงของการวัดและประเมินผล 
   รายวิชาสหกิจศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็น 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
นักศึกษา การดําเนินงาน 

1. ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก 
   ความสามารถในการทํางาน โดยมหาวิทยาลัยต้อง 
   ช้ีแจงรายละเอียด และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 
2. ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
   สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ 
   ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
4. ผู้นิเทศงานควรให้ความคดิเห็นต่อจุดเด่นและ 
   ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
5. นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเอง  
    (ไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบการวัดและประเมินผล 
    ของรายวิชาสหกิจศึกษา) 

1. คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผล          
   ให้นักศึกษาทราบ 
2. สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
   ในภาพรวม  
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการ 
   คัดเลือกไม่ตํ่ากว่า 3.51 
4. การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และส่งไปใหง้านสหกิจศึกษา      
   ที่สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การปัจฉิมนิเทศ 
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บทท่ี 4   
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
 1) ตัวอย่างหน้าปกรายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
 
 

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย 
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

โดย 
ชื่อ – นามสกุล ของนักศึกษา 

รหัสประจําตัวนักศึกษา 
 
 
 
 
 

รายงานนีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา.....     ชื่อวิชา... 

หลักสูตร...        สาขาวิชา.... 
คณะ.....มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ภาคเรียน.....ปกีารศึกษา..... 
วันที่....เดือน.....พ.ศ...... 

(ให้ระบุวันทีส่ง่อาจารย์ที่ปรกึษาภายในระยะเวลาที่กําหนด) 
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  2.) ส่วนนํา  ประกอบด้วย 
                1. ปกนอก 
                2. ปกใน 
                3. จดหมายนําส่งรายงาน 
                4. กิตติกรรมประกาศ 
                5. บทคัดย่อ 
แบบการทํารายงานสหกิจศกึษาฉบับสมบรูณ ์
 การทํารายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ ต้องทําเป็นรายงานทางวิชาการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี  
          1. ส่วนนํา ประกอบด้วย 
             1.1 ปกนอก 
              1.2 ปกใน 
              1.3 จดหมายนําส่งรายงาน 
              1.4 กิตติกรรมประกาศ 
              1.5 บทคัดย่อ 
              1.6 สารบัญเรื่อง 
              1.7 สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
              1.8 สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
           2. ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 
               บทที่ 1 บทนาํ   
                               ช่ือที่ต้ังสถานประกอบการ  
                               ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของสถานประกอบการ 
                               รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานของสถานประกอบการ 
               ตําแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
                               พนักงานที่ปรึกษาและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
                               ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
                บทที่ 2 รายละเอียดเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ 
                               วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานหรือโครงงาน 
                               งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
                               การทบทวนเอกสาร กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
                               กิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง (ถ้ามี) 
               บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ให้ระบุการรวบรวมข้อมูลหรือการแสดงข้อมูล  
                         การวิเคราะห์ อภิปรายผลและการเปรียบเทียบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ 
               บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข เน้นการนําไปใช้ประโยชน์ได้            
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3. ส่วนทา้ย ประกอบด้วย 
               3.1 บรรณานุกรม /เอกสารอ้างอิง 
               3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 

* ข้อมูลของรายงานอาจมีขอ้มูลที่สถานประกอบการไม่ต้องการเปิดเผย ให้นักศึกษาส่งรายงานให้
พนักงานที่ปรกึษาของสถานประกอบการตรวจสอบก่อนการเผยแพร ่
  

4.2  หนังสือนําส่งรายงาน  (Cover Letter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือนําส่งรายงาน (Cover Letter) 
  

วันที่/Date…………………………………… 
 

เรื่อง/Subject     การส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/Cooperative Education Program   
                       Working Report 
เรียน/To           อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา/Cooperative Education Advisor in    
                       Field of Study.................................................................. 
 ตามท่ีข้าพเจ้า(ระบุช่ือ/name)............................... นามสกุล/surname........................................... 
รหัสนักศึกษา/student ID..............................นักศึกษาหลักสูตร/program.....................................................
สาขาวิชา/field of study......................................คณะ/faculty .................................................................
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/Ubon Ratchathani University  ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/get 
approved to work in the CO-OP program during ระหว่างวันที่/day...........เดือน/month.....................
พ.ศ./year ...............to ถึงวันที่/day.................เดือน/month.................................พ.ศ./year..................... 
ใน ตําแหน่ง นักศึกษาปฏิบั ติ งานสหกิจศึกษาที่ แผนก / (CO-OP working student position) in the 
department of ........................................................................................................บริษัท/company 
.................................................................................และได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการและพนักงานที่
ปรึกษาให้ทํารายงานเรื่อง/and is assigned from enterprise and job supervisor to do a report title
...................................................................................................................ระบุช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/
in both Thai and English version................................................................................................................. 
 บัดน้ี ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสิ้นสุดลงแล้ว  การน้ีจึงขอส่งรายงานสหกิจศึกษา จํานวน 1 เล่ม 
เพ่ือดําเนินการให้คําแนะนําปรึกษาต่อไป/the work has now been completed, I would like to send 
a report and any suggestion is greatly appreciated. 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/For your consideration 
 

 
       ขอแสดงความนับถือ/Respectfully yours, 
                    (ระบุช่ือ นามสกุลของนักศึกษา/Student’s name-surname) 
                   …………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
   ภาคผนวก ก แบบคําร้องทั่วไป 
   ภาคผนวก ข ใบสมัครงานสหกิจศึกษา/CO–OP JOB APPLICATION FORM 
   ภาคผนวก ค แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   ภาคผนวก ง แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   ภาคผนวก จ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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  แบบคําร้องทั่วไป (General Request Form) 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/To Vice President for Academic Affairs 
ข้าพเจ้า/name......................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา/student Id............................................ 
หลักสูตร/program..........................................สาขาวิชา/field of study......................................วิชาเอก/major..................... 
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ/academic advisor........................................................................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม/GPAX............... 
มีความประสงค์/desired to 
 (     ) ขอสมัครงานสหกิจศึกษา เพ่ือปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี..............ปีการศึกษา.......................................... 
         (Applying to CO-OP Job in term/year) 
 (     ) ขอไปปฏิบัติงานสหกิจ คร้ังท่ี ........... ในภาคการศึกษาท่ี..............ปีการศึกษา................................................... 
         (CO-OP Education reinstatement request time………in term/year) 
 (     ) ขอเลื่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ..............ปีการศึกษา................................................ 
         (CO-OP Education suspended request in term/year) 
 (     ) ขอลาออกจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี..............ปีการศึกษา........................................ 
         (CO-OP Education withdrawal request in term/year) 
 (      ) อ่ืน ๆ/etc......................................................................................................................................................... 
เหตุผล/because.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และยินดีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว โดยไม่
มี ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง ใ ด  ๆ  ท้ั ง สิ้ น /So that I acknowledge and comply with all of the university regulations about 
cooperative education program without any argument. 
 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/For your consideration 
       ลงชื่อ/signature..................................................... 
       (..............................................................................) 
       วันท่ี/date............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาต้องย่ืนเอกสารด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ได้แก่  
(     ) แบบคําร้องท่ัวไป     (     ) หนังสือรับรองการเตรียมความพร้อม   (     ) ใบรายงานผลการศึกษา 



 
24 คู่มือสหกิจศึกษา 

ลําดับที่ ความเห็นประกอบการพิจารณา ลงนาม 
1.เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

(     ) มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน 
(     ) ........................................................................... 
................................................................................... 
.................................................................................... 

 
................................................. 
     ( นายวิชญ์ธวัช คําสุข) 

เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. หัวหน้าสํานักงานพัฒนา  
คุณภาพการศึกษา 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(     ) เห็นสมควรดําเนินการต่อไปได้ 
(     ) ........................................................................... 
................................................................................... 
.................................................................................... 

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

 (นางภูษณิศา นวลสกุล) 
หัวหน้าสํานักงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
3. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

(     ) เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
(     ) ........................................................................... 
................................................................................... 
.................................................................................... 

 
................................................. 
(ร.ศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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ใบสมัครงานสหกิจศึกษา/CO–OP JOB APPLICATION FORM 

ชื่อสถานประกอบการ name of company...................................................................................................................................  
สมัครงานตําแหน่ง position applied for....................................................................................................................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา/Personal Data :   
ชื่อ............................................นามสกุล.....................................รหัสประจําตัว/student Id...................... 
ชั้นปีท่ี/college years....................... 
Name…………………………………Surname……………………………..สาขาวิชา/Major....................................................... 
เกรดเฉลี่ย/GPA.................................เกรดเฉลี่ยสะสม/GPAX.......................... 
เพศ/SEX...........สถานท่ีเกิด/place of birth............................................................วันเกิด/Date of Birth...../...../......
ส่วนสูง/height..............น้ําหนัก/weight................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน/ID.Card No.......................................................................วันท่ีออกบัตร/Issued date...../...../.....
วันหมดอายุ/Valid until...../...../.......... 
การเกณฑ์ทหาร/State your military service No Military Service Obligation (สําหรับผู้ชายในการให้ข้อมูล)     
     ผ่านการเกณฑทหารแล้ว/Completed         ยังไม่ได้เกณฑ์/serving 
     อยู่ในระหว่างการขอผ่อนผัน/Temporary Military Service Exemptions      ได้รับการยกเว้น/Exempted   
 
ข้อมูลเก่ียวกับครอบครัว/Family Data : 
ชื่อบิดา/Name of father.................................................................................     มีชีวิต/Alive    ถึงแก่กรรม/Death 
อาชีพ/Career...............................................................  
สถานท่ีทํางาน/Workplace Address.....................................................  โทรศัพท์/Contact No......................... 
ชื่อมารดาName of Mother.............................................................................    มีชีวิต Alive     ถึงแก่กรรม Death 
อาชีพ/Career............................................................... 
สถานท่ีทํางาน/Workplace Address.....................................................  โทรศัพท์/Contact No......................... 
 
เป็นบุตร/ธิดาคนท่ี..........ของครอบครัว จํานวนพ่ีน้อง............คน ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล/Name-Surname อายุ/Age   ท่ีทํางาน / ท่ีอยู่/Workplace Address เบอร์โทรศัพท์/Contact No
    
    
     

ท่ีอยู่อาศัย Address : 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้/Residential Address............................................................................................................................
โทรศัพท์/Contact no............................................ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน Native place address...............................................................................................................
โทรศัพท์/Contact no............................................  
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บุคคลท่ีติดต่อได้เวลาฉุกเฉิน/In Case of Emergency Please Contact : 
ชื่อ – นามสกุล/Name-Surname....................................................................................................................................
ความสําคัญกับผู้สมัคร/your relationship to person.................................  
ท่ีทํางาน/ท่ีอยู่/Workplace address..............................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร/Tel/Fax....................................................  
E-mail Address..........................................................................................  
ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม Educational and Training Backgrounds :  
การศึกษา/school 
attended 

ชื่อสถานศึกษา 
Name of 

college/school 

สาขาวิชา/Major วุฒิที่ได้รับ
Degree 

ช่วงเวลาที่ศึกษา 
Period  

เกรดเฉลี่ย 
Gpax 

ประถมศึกษา/Primary                       
มัธยมศึกษา 
Secondary School  

        

ปริญญาตรี/University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กําลังศึกษา 
currently 
studying 

 

  
ลําดับท่ี/no. หัวข้อการฝึกอบรม/Training topic หน่วยงานท่ีให้การฝึกอบรม/

Training organization 
ช่วงเวลาท่ีอบรม(เดือน/พ.ศ.)/ 
Period of training 

1    
2    
3    

4    
 

ความสามารถพิเศษ/Skill : 
คอมพิวเตอร์/ 
computer skills 

Excellent Good Fair Poor ภาษาตางประเทศ f
language  

Excellent   Good   Fair   Poor 

Words     English     
Excel     Japanese     
Internet     Chinese     

 
 กีฬา/ดนตรี
music/sports 

Excellent Good Fair Poor อื่นๆ/ระบ ุ
others 

Excellent Good Fair Poor 
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ประสบการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมนักศึกษา/Work Experience & Student Activities :  
 ช่วงเวลา – ป ี
 Period 

องค์กร/กิจกรรม/organization ความรับผิดชอบ/  
work in charge 

    หมายเหตุ/note  

    
    

 

รางวัลท่ีได้รับ Awards : 
       ชื่อรางวัล/name of awards     หน่วยงานท่ีมอบให้/given by       วันเดือนปีท่ีได้รับ/ 

   date receive date 
   
   
   

 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งมาด้วย/Additional Information: 
      เอกสารรับรองการศึกษา/Transcript 
      อื่นๆ/Others.......................................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและหลักฐานต่างๆ ท่ีแนบมาพร้อมกับใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ 
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานด้านล่างนี้  

I hereby declare that the statements made in this application are true and correct 
             

ชื่อผู้สมัคร/Signature............................................. 
                   (..........................................) 
         วันท่ี date ____/____/_____ 
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แบบรายงานตัวการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Cooperative Student report forms Ubonratchathani University 

ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน (Name of establishment)...................................................................…........................… 
ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (Name in Thai or English)....................................................................................................... 
เลขท่ี (House No.)........………............ อาคาร (Name of Building)...............…….............ชั้นท่ี (Floor)……………………............ 
หมู่ท่ี (Village No.).......…...............ตรอก/ซอย (Soi)...........................................ถนน (Street)................................................... 
ตําบล/แขวง (Sub-district)...........…...........อําเภอ/เขต (District).........................จังหวัด (Province)........................................ 
รหัสไปรษณีย์ (Postcode)..................................โทรศัพท์ (Tel No.).........................โทรสาร (Fax No.)........................………...     
E-mail………………………………………………………………………… 
ชื่อ –นามสกุล ผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย (Name of person who coordinate with the 
university)…………………………………………………………......ตําแหน่ง (Position)...........................……………………..........…………….  
แผนก/ฝ่าย (Department)............................................โทรศัพท์ (Tel No.)............................................................................... 
E-mail……………………………………………………………… 
ขอแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาชื่อ (Please note that) 
นาย/นางสาว (Mr. /Miss).....................................................………….........รหัสประจําตัว (Student I.D.)................……….......... 
คณะ/สาขาวิชา (Faculty/Major)......................................................................................………………………………………………….. 
ตําแหน่งงานที่นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)……………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ (Job Description)…………………………………………………………..……………………………………………. 
ได้รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วเม่ือวันที่  
(Date of report for cooperative education) ...................................................................................................……………… 
มีท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Accommodation during work cooperative education)  
เลขท่ี (House No.)............................อาคาร (Name of Building)...........................................................ชั้นท่ี (Floor)........... 
หมู่ท่ี (Village No.)................ตรอก/ซอย (Soi).........…….............................ถนน (Road)..………………………............................. 
ตําบล/แขวง (Sub-district)..........................................อําเภอ/เขต (District)............................จังหวัด (Province)...............… 
รหัสไปรษณีย์ (Postcode)......................โทรศัพท์ (Tel No.)......................................โทรสาร (Fax No.).................................. 
E-mail…………………………………………………………… 
ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  
(Contact person in emergency case)……………………………………………………………………………………………………………… 
เลขท่ี (House No.)...........................อาคาร (Name of Building)..............…………………....................ชั้นท่ี (Floor)................ 
หมู่ท่ี (Village No.)..............ตรอก/ซอย (Soi)............…………………....................ถนน (Road).........…………………….................. 
ตําบล/แขวง (Sub-district).....................อําเภอ/เขต (District)............................จังหวัด (Province)...................................... 
รหัสไปรษณีย์ (Postcode).....................โทรศัพท์ (Tel. No.)............................โทรสาร (Fax No.)........................................... 
E-mail……………………………………………………………. 
ในระหว่างการปฏิบั ติงานสหกิจศึกษามี ผู้นิ เทศงาน  ไ ด้แก่  (Job Supervisor in performance of cooperative 
education)ชื่อ-นามสกุล (Name and Surname)................................………..........คุณวุฒิ (Qualification)...................………… 
 สาขาวิชา (Major)........................................................ตําแหน่ง (Position)......................……................……………………………. 
แผนก/ฝ่าย (Department)...............................................โทรศัพท์ (Tel. No.)......................................................................... 
E-mail…………………………………………………………………… 
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แผนปฏบิัติงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นักศึกษาชื่อ 
นาย/นางสาว.............................................................รหัสประจําตัว..............................คณะ/สาขาวิชา....................................... 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ............................................................................................................................... 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

ท่ี หัวข้อ/รายละเอียดงาน เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 
สัปดาห์ท่ี 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
โปรดส่งกลับคนืให้หน่วยสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โทรสาร  045 353131 หรือ 
adnathnu@ubu.ac.th ภายในสัปดาห์ที่สองของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 
 

ลงชื่อ..............................................นักศึกษา                   ลงชื่อ...................................................................ผู้นิเทศงาน 
(.................................................................)    (.............................................................................) 

           วนัท่ี..........................................................  วนัท่ี......................................................... 



 
30 คู่มือสหกิจศึกษา 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Cooperative Student work evaluation forms 

Ubon Ratchathani University 
เรียน ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Dear Cooperative officer of Ubon Ratchathani University 
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/Employer name.................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................  
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประเมิน/Evaluator name………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง/Position…………………………………………………………………………………..……….....…………………………………………….........
แผนก/department................................................................................................................................................................... 
 
ขอแจ้งการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 
1.ข้อมูลท่ัวไป/Work Term Information 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name……………………………………………………………………………………………………………………….. 
รหัสประจําตัว/ID No……………………………………………………………………………………….………………….………………………….............. 
คณะ/ภาควิชาFaculty/Department……………………………………………………………………………………………………………................. 
  
คําชี้แจงประกอบการประเมินผล 
1.ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมิลนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงาน (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย  
   ให้ทําหน้าท่ีแทน 
2.แบบประเมินผลนี้มีท้ังหมด 24 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้ คะแนน  5 = มากท่ีสุด     
  คะแนน 4 = มาก    
  คะแนน 3 = ปานกลาง  
  คะแนน 2 = น้อย    
  คะแนน 1 = น้อยท่ีสุด  
 ในช่องว่างในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เคร่ืองหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา”ลับ” และให้นักศึกษานําส่งหน่วยงานสหกิจศึกษา  
    ทันทีท่ีนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
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2. ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement 
หัวข้อการนิเทศ 

Supervision topic 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เพ่ิมเติม 

ด้านความรู้ความสามารถ/Knowledge and Ability       
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
   ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตามหน้าท่ีหรือตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
   (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป 
   The quantity of achieve or assigned work within prescribe time (on a practical 
level) and comparing with other students.  

      

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
   ทํางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ 
   งานไม่ค้าง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาท่ีกําหนด 
   Work completed with prudential, completed on time or before the time 
prescribed. 

      

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability) 
   นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ท่ีจะทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย (ในระดับท่ีนักศึกษา  
   จะปฏิบัติได้) 
   Student has academic ability enough to work by assigned (on a practical level). 

      

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to Learn and Apply  
Knowledge) 

    ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนําความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้งาน 

    Quick to learn, understanding in data, information and procedure including 
knowledge applying. 

      

5. ความรู้ความชํานาญด้านปฏิบัติการ (Practical Ability) เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม 
ในห้องปฏิบัติการ 
    Practical ability such as field training and laboratory.  

      

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement  and  Decision  Making) 
    ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการ  
    ตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
    Precise and quick decision. Analyze data and problems carefully before making 
decision. Can solve the problem and being trust to decide on your own. 

      

7. การจัดการและวางแผน (Management and Planning) 
   สามารถจัดการและวางแผนการทํางานให้เสร็จตามเป้าหมาย 
Can manage and plan the operation to success. 
 

      

8. ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) 
   ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
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หัวข้อการนิเทศ 
Supervision topic 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 เพ่ิมเติม 

   สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนท่ีดี 
   ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทํางาน รู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงาน และข้อ 
   ขัดข้องให้ทราบ 
   Communication skills such as oral, writing and presentation. Can communicate 
clearly and precisely. Can ask and describe work performance. 
9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign Language and Cultural 

     Development) เช ่น ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวต่างชาติ (ประเมินเฉพาะสถาน  
ประกอบการท่ีมีชาวต่างชาติ หรือท่ีใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร) 

     Foreign Language and Cultural development (Evaluate specific Enterprises with  
  Foreign staff or using foreign languages in communication.) 

      

10. ความเหมาะสมต่อตําแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย (Suitability for Job Position)  
   สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ท่ีมอบหมายได ้ 
   อย่างเหมาะสมหรือตําแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไม่เพียงใด 
   Develop their own to work as job position and job description properly whether 
this job is suitable for position or not. 

      

ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี Responsibility       
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ (Responsibility  and  Dependability) 
   ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมาย  และความสําเร็จของงานเป็นหลัก 
   ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางานอย่างมีเหตุผล  สามารถปล่อยให้ทํางาน  (กรณีงานประจํา) 

     ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป  สามารถตรวจสอบข้ันตอนและผลงานได้ตลอดเวลา สามารถ
ไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มากกว่างานประจํา   สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์หรือใน
สถานการณ์ปกติเท่านั้น 

     Success in work by considering goals and achievement. Accept the result of work 
by reason, can work without much controlling, monitor process and result all the 
time, can be trust to do specific job in any situation. 

      

 12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work) 
   ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
   ความต้ังใจท่ีจะทํางานได้สําเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
Interest and enthusiasm in work, having willingness to finish working and never give 
up to obstacles and problems. 

      

13. ความสามารถเริ่มต้นทํางานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
   เม่ือได้รับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานได้เอง โดยไม่ต้องรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเข้า 
   ช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทํา ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดย 
   เปล่าประโยชน์ 
When you get a suggestion, you can start to work on your own without order, 
proposed to help other task and do not let the time goes without benefits. 
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หัวข้อการนิเทศ 
Supervision topic 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 เพ่ิมเติม 

14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to Supervision) 
   ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เม่ือได้รับคําติเตือนและวิจารณ์ 
   ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 
   Pleasure to receive order, recommendation, warning and criticism without 
embarrassment. Quick to follow order. Adaptation by instructions, suggestions and 
criticism. 

      

ลักษณะส่วนบุคคล/Personality       
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
   มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกาย  
   กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอื่น ๆ 
Having personality and demeanor such as attitude, humble, punctual etc. 

      

 16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 
    สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นท่ีรักใคร่ชอบพอของ 
    ผู้ร่วมงาน เป็นผู้ท่ีช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
    Can work with others, have teamwork, good human relations, beloved by  
Co-workers and making coordinator. 

      

 17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 
    (Discipline and Adaptability to Formal Organization) 
    ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
    การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (เวลาเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา 
    ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่น ๆ 
    Interest to learn rules and policies, follow to HR rules (clock in, leave) , rules of 
plant safety and 5s quality control etc. 

      

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
    มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตใจดี รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 
    Honest, scarified, good mind, no selfish and helping others. 

      

 
โปรดให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา/Please give comments on the student. 

19. จุดเด่นของนักศึกษา/Strength 
 

20. ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 
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21. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
More opinions 
.................................................................................................................................................................................. ................ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ : 
หากมหาวิทยาลัย ไม่ได้รับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 
If University do not receive this evaluation forms within prescribe time, student will not pass the evaluation 
  
 
 
                                    ลงชื่อ/Evaluator’s Signature...............................……………………….. 

                                               (.................…………………..………………) 
                              ตําแหน่ง/Position..................................................……. 
                                         วันท่ี/Date.........……..............................….…. 
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เอกสารอ้างอิง 
 

- คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษา (สมาคมสหกิจศึกษาไทย) 
 
 
 
 
 
 


