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คํานํา 
 

 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) การศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ                 
เป็นการฝึกใช้ทักษะ ความรู้ แนวคิด สามารถนําไปใช้ในการทํางานจริง เป็นการเติมเต็มการจัดการเรียน       
การสอนในห้องเรียนช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาเพ่ือเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ  

 คู่มือสหกิจศึกษาฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยได้กล่าวถึง
ความหมายสหกิจศึกษา บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอน    
สหกิจศึกษา ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือสหกิจศึกษาฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา
สถานประกอบการ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน   

        

 

นางสาวมะลิวัลย์  หนูเซ่ง 
                   ผู้จัดทํา 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
                                                                                                            หน้า                          

๑. ความหมาย “สหกิจศึกษา”                                                      
- หลักการและเหตุผล “สหกิจศึกษา คือ อะไร”       ๑ 
- วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา                  ๑ 
- หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา      ๒ 
- ลักษณะงานสหกิจศึกษา         ๒ 

๒. บทบาทและหน้าที่ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา        
- คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศกึษาก่อนไปสหกิจศึกษา      ๒ 
- บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศกึษา       ๓ 
- ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากสหกิจศึกษา       ๓ 

๓. บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัต่อสหกิจศึกษา 
- บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อสหกิจศึกษา   ๓ 
- ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยจากสหกิจศึกษา       ๔ 

๔. บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 
- คุณสมบัติสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัญฑิต      ๔ 
- การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ       ๔ 
- บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา     ๔ 
- ประโยชน์สถานประกอบการได้รับจากสหกิจศึกษา      ๖ 

๕. บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
- คุณสมบัติอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา        ๖ 
- บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศต่อสหกิจศึกษา      ๗ 
- ประโยชน์อาจารย์นิเทศได้รับจากการไปนิเทศงานสหกิจศกึษา     ๗ 

๖. บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา 
- บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา        ๗ 

๗. กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 

- กิจกรรมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         ๙ 
- กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน ๔ เดือน        ๙ 

- กิจกรรมหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา        ๑๐ 
๘. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา 

- CO.S-๐๑ แบบฟอร์มขอออกฝึกสหกิจศกึษา       ๑๒ 
- CO.S-๐๒ แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา     ๑๓ 
- CO.S-๐๓ ใบสมัครงานสหกิจศึกษา        ๑๕ 



 

๙. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสาํหรับสถานประกอบการ 
- CO.W.๐๑ แบบฟอร์มยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา     ๒๐ 
- CO.W.๐๒ แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา    ๒๑ 
- CO.W.๐๓ แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน      ๒๓ 
- CO.W.๐๔ แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา      ๒๕ 
- CO.W.๐๕ แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา       ๒๙ 

๑๐. แบบฟอรม์สหกิจศึกษาสําหรบัอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
    - CO.A.๐๑ แบบบันทึกข้อความไปราชการเพ่ือนิเทศนักศึกษาสหกิจ    ๓๓ 

- CO.A.๐๒ แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา     ๓๔ 

- CO.A.๐๓ แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา      ๓๕ 
- CO.A.๐๔ แบบแจ้งแผนงาน ตําแหน่งงาน                                                        ๓๙ 
 

ภาคผนวก 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์ 
  และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ - จ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘    ๔๒ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษา 
  และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗        ๔๔ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ๔๗ 

 



๑ 
 

สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 
สหกิจศึกษา คือ อะไร  

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า  สถาน
ประกอบการ อย่างเป็นระบบก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การ ระหว่างการเรียนการสอนกับการทํางานอย่างเป็นระบบ (Work Integrated Learning : WIL) โดยให้นักศึกษามีการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ ซึ่งสถานประกอบการจะเข้ามาร่วมจัดการเรียน
การสอนอย่างเต็มรูปแบบให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา ทั้งน้ีนักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานปฏิบัติงาน
ช่ัวคราวในสถานประกอบการ (มิใช่นักศึกษาฝึกงาน) นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ 
หรือค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ 

สหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีสามารถนําไปใช้ในการทํางานจริง เป็นการเติม
เต็มการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาเพ่ือการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ 
 

๑. วตัถุประสงค์สหกิจศึกษา 
(๑) เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะในวิชาชีพตามสภาพเป็นจริงของสถานประกอบการอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
(๒) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิตได้เช่ือมโยงสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ และเกิดการ 

บูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  
(๓) เพ่ือให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใช้ประโยชน์

จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหน่ึงในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
(๔) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(๕) เพ่ือเสริมสร้างทักษะ เตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาของการทํางานใน

วิชาชีพ และศักยภาพในการทํางานจริงให้แก่นักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(๖) เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
(๗) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้งานทํา และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกบุคลากรต้องการตาม

ความเหมาะสมของตําแหน่งงาน 
(๘) เพ่ือลดต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 



๒ 
 

(๙) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาตนเองของนักศึกษา จากการได้ฝึกใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล   
มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 

 
หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา 

(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(๒) สถานประกอบการ 
(๓) นักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๔) อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
(๕) อาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา  
 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา 
(๑) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวของบริษัท 
(๒) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบงานท่ีแน่นอนอย่างมีคุณภาพ        

เช่น ตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ตําแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 
(๓) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) 
(๔) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ภาคการศึกษา (ประมาณ ๑๖ สัปดาห์) 
(๕) นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร 
 

๒. บทบาทและหน้าท่ีของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ามารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
๒.๑ คณุสมบติันักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

(๑) เป็นนักศึกษากําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ ๓ หรือ ๔ และต้องสอบผ่านรายวิชาที่เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
ตามท่ีสาขาวิชากําหนดเป็นเง่ือนไขบังคับก่อนของรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร  

(๒) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีคุณสมบัติทีจ่ะสําเร็จการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป  
หรือตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด 

(๓) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย และไม่เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

(๔) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเข้ารับการอมรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  

 
 



๓ 
 

๒.๒ บทบาทและหน้าทีข่องนักศึกษาสหกิจศึกษา   
(๑) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องลงทะเบียนสหกิจศึกษา ตามระเบียบสถานศึกษากําหนด 
(๒) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องติดตามข่าวสารสหกิจศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
(๓) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อหัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้ที่ทางสถานประกอบการ

มอบหมายภายในวันและเวลาที่กําหนด ณ สถานประกอบการ พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตรประจําตัวนักศึกษา และ
คู่มือสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ต่อหัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้ที่ทางสถานประกอบการมอบหมาย 

(๔) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพ่ือทราบนโยบาย ระเบียบหรือข้อบังคับ และคําแนะนําใน
การทํางานจากสถานประกอบการ 

(๕) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องต้ังใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

(๖) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มแจ้งที่ พัก ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ให้กับมหาวิทยาลัยและส่ง
แบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ในขณะที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยผ่านทาง
ออนไลน์หรือแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย รับทราบ  
 (๗) หากนักศึกษาสหกิจศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โดยทันที      

๒.๓ ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากสหกิจศึกษา 
(๑) ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่เรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
(๒) ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง   
(๓) ได้เสริมทักษะด้านการนําเสนอ การสื่อสารข้อมูล การมีมนุษย์สัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การพัฒนา

ตนเอง การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
(๔) ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอ่ืน ๆ จากสถานประกอบการ 
(๕) มีความพร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
(๖) มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าทํางานก่อนสําเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การ

ทํางานมาก่อน 
(๗) นักศึกษาสหกิจมีคุณภาพและมีศักยภาพในการทํางาน 
(๘) เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการทํางานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill) 
 

๓. บทบาทและหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อสหกิจศึกษา 
๓.๑ บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อสหกิจศึกษา  

(๑) มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/วิทยาลัย เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดหาตําแหน่งงาน 
กําหนดหัวข้อโครงงาน และจัดหา สถานประกอบการ  

(๒) คณะ/วิทยาลัย ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 
(๓) คณะ/วิทยาลัย ต้องจัดระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์นิเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ สนับสนุนให้

อาจารย์นิเทศผ่านการอบรมการนิเทศ โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 



๔ 
 

(๔) มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/วิทยาลัย ต้องนัดหมายสถานประกอบการ วันและเวลา ที่แน่นอนเพ่ือให้
อาจารย์นิเทศเข้าไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ ณ สถานประกอบการ  

(๕) มหาวิทยาลัย ควรจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

๓.๒ ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยได้อะไรจากสหกิจศึกษา 
(๑) มีความสัมพันธ์อันดีและเกิดเป็นความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
(๒) ได้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(๓) ได้ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงาน 
(๔) เพ่ิมโอกาสงานด้านวิจัย โครงงาน และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
(๕) ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงในสถานประกอบการ เพ่ือนํามาประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาต่อไป  

๔. บทบาทและหน้าท่ีของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 

๔.๑ คุณสมบัติสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 
  สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่ได้ตกลงทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding : MOU ) โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา “สหกิจศึกษา” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กับ สถานประกอบการ 
 
๔.๒ การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ 

(๑) กําหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๒) กําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา 
(๓) กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(๔) แนะนําหรือจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีบ้านพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ไกลจาก  สถาน

ประกอบการ 
(๕) พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทนในอัตราที่สมควร และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  
(๖) พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้คําแนะนําในด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งาน

ให้เต็มศักยภาพที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 

 
๔.๓ บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 
 สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษาให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จะเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถาน
ประกอบการ 

(๑) กําหนดตําแหน่งงาน รายละเอียดของลักษณะงาน กําหนดหัวข้อโครงงานที่ต้องการให้นักศึกษาสหกิจ
ปฏิบัติต่อโครงการสหกิจศึกษา ก่อนล่วงหน้า ๑ ภาคการศึกษา 



๕ 
 

(๒) ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดําเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพ่ือให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบถึง
ระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ให้ความรู้เก่ียวกับสถานประกอบการ 
โครงสร้างการบริหารงานของสถานประกอบการ 

(๓) จัดให้มีผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งเรียกว่า พนักงานที่ปรึกษา (Jop Supervisor) เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผล 

(๔) กําหนดค่าตอบแทนตามสมควร ตามนโยบายของแต่ละสถานประกอบการ  
 

พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคคลหรือเจ้าหน้าที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทํา
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ที่ให้คําแนะนําและ
เป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังน้ัน พนักงานที่ปรึกษาจึงเป็น
ผู้ที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาสําเร็จไปด้วยดีโดยมีหน้าที่ ดังน้ี  

๑. กําหนดลักษณะงาน (Jop Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) กําหนด
ตําแหน่งงานและขอบข่ายหน้าที่งานนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติและแจ้งใหนั้กศึกษารับทราบ งานที่ได้รับมอบหมายจะมี
ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีการกําหนดแผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให้แก่
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

๒. การให้คําปรึกษา ให้คําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการทํางานและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่มีให้กับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา รวมท้ังให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจ 

๓. แนะนําการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาฯ กําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงาน ๑ ฉบับ เสนอต่อสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วยเน้ือหาที่สถานประกอบการจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ อาจมีลักษณะดังน้ี 

๓.๑ โครงการหรืองานวิจัยฉบับน้ี หากนักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นโครงการ (Project) หรืองานวิจัย 
(Research) นักศึกษาจะต้องทํารายงานในหัวข้อของโครงการหรืองานวิจัย ดังกล่าว 

๓.๒ ในกรณีที่ได้รับมอบหมายเป็นงานประจํา (Routine) เช่น งานในสายการผลิตงานระบบคุณภาพ งาน
บํารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ นักศึกษาสหกิจศึกษาเขียนรายงานดังน้ี 

- รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจําที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วน 
- รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจในลักษณะ

โครงงานหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ รวบรวมไว้เป็นเล่มเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อหัวข้อของ
รายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กันกับงานประจําของนักศึกษาก็ได้ 

เมื่อพนักงานท่ีปรึกษากําหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาต้องจัดทํา Report Outline (ตามแบบที่กําหนด) 
โดยหารือกับพนักงานท่ีปรึกษา แล้วจัดส่งให้สํานักสหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย เพ่ือส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาประจําสาขาวิชา ให้ความเห็นชอบ จึงจะจัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะมีรูปแบบรายงานตาม
รายงานวิชาการ นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานให้เรียบร้อย และส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินผล 
อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 



๖ 
 

๔. การจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา(Co-op 
Advisor) เพ่ือขอนัดหมายเข้ามานิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการโดยจะมีหัวข้อการหารือกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือพนักงานที่ปรึกษา ดังน้ี 

- ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากการดําเนินการโครงการฯ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
- ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเจอเก่ียวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา  
- พนักงานท่ีปรึกษาต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาและประเมินผลเน้ือหาและการเขียน  

รายงานภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ก่อนกลับมหาวิทยาลัย 
- แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ้งให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ จากน้ันมอบ

ผลการประเมินให้นักศึกษานําส่งหรือจัดส่งให้กับอาจารย์นิเทศทราบโดยตรงต่อไป 

 
 ประโยชนส์ถานประกอบการได้รับจากสหกิจศึกษา    

  (๑)  เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
  (๒)  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการในด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  (๓)  ลดการจ้างพนักงานประจํา เพราะมีนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้ามาทํางานเสริมตลอดปีการศึกษา          ซึ่ง

เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการมีความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
          (๔)  มโีอกาสของการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรอืลดต้นทุนผลติภัณฑ์ให้กับสถานประกอบการ 
          (๕)  มช่ีองทางการคัดเลือกพนักงานประจําที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดเวลาและต้นทุน    

ในการรับสมัครและสอนงานพนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความยากและ 
สําคัญมากกว่า 

๕. บทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

 “อาจารย์นเิทศ” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีให้ทําหน้าที่นิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
  คุณสมบัติอาจารย์นเิทศสหกิจศึกษา 

(๑) อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการนิเทศ
งานสหกิจศึกษาโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 



๗ 
 

(๒) อาจารย์นิเทศต้องเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัดอยู่ 
 

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
(๑) อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีเอกสาร

ประกอบการนิเทศ   
(๒) อาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการนําเสนอโครงงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๓) อาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไมน้่อยกว่า ๑ ช่ัวโมงต่อครั้ง และใช้เวลาเพียงพอตามความจําเป็น

ของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
(๔) อาจารย์นิเทศควรติดตามความก้าวหน้าและตรวจรูปแบบการนําเสนอโครงงาน ประเมินผลโครงงานและ

ให้ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ สําหรับโครงงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
(๕) สัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษาอาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสห

กิจศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานประกอบการ ประเมินผลโครงงานพร้อมให้คําแนะนํา ขอ้คิดเห็น จุดเด่น 
จุดด้อย และ เตรียมโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือกําหนดคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจ
ในครั้งถัดไป 

(๖) อาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการประเมนิผลโครงงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ 

  ประโยชน์อาจารย์นเิทศได้รับจากการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 (๑) ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกขั้นตอน และระบบงานของหน่วยงาน 

   (๒) ได้ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการในการพัฒนาการเรียนการสอน 
   (๓) ทราบปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา และแก้ไขได้ทันท่วงที 
   (๔) เกิดเครือข่ายในวิชาชีพเดียวกันต่อไป 
   (๕) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และให้คําปรึกษาทางวิชาการ 
   (๖) ทราบวัฒนธรรมของสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน 

 

๖. บทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  
 อาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา (Co-operative Education Advisor - CA) หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับแต่งต้ัง
จากคณะ/วิทยาลัยฯ ให้ทําหน้าที่ประสานงานกับสถานประกอบการจัดหาโครงการให้กับนักศึกษา ดูแลนักศึกษา    
ให้คําปรึกษาโครงงาน นิเทศ และประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

หน่วยงานระดับคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ ประกอบด้วย 
๑. คณบดีเป็นประธาน 
๒. หัวหน้าสาขา 
๓. หัวหน้าหลกัสูตรสาขาวิชา 
๔. ตัวแทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการจากการเสนอช่ือของคณบดีจํานวน ๑ คน 
๕. ตัวแทนจากสถานประกอบการจากการเสนอช่ือของคณบดีจํานวนไม่เกิน ๒ คน 
๖. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน ๒ คน  

 

 

 

 

 

คณบดี

หัวหน้าสาขา

หัวหน้าหลักสตูรสาขาวิชา

ตัวแทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
(เป็นเจ้าของสถานประกอบการ)

ตัวแทนจากสถานประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ



๙ 
 

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย วิทยาเขตตรัง 

 
 (กิจกรรมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 
     ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษากอ่นปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ทางด้านวิชาการ อบรมให้ความรู้ เช่น ด้านภาษา ศัพท์เฉพาะทาง ความปลอดภัยในการทํางาน พัฒนาด้าน  
บุคลิกภาพ  

- ทางด้านสหกิจศึกษา  
- ทางด้าน Employability 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศกึษาพร้อม
ตําแหน่งงานและคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 

     - สถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
     - ตําแหน่งงานท่ีเปิดรับและคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น ผู้ช่วยวิศวกร  ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี 
๓. นักศึกษาสหกิจศึกษายื่นใบสมัครในระบบออนไลน์ คณะฯ ที่เปิดสหกิจศึกษาพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาให้

เหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ีเปิดรับ (CO.S-๐๑),(CO.S-๐๒),(CO.S-๐๓) 
     - พิจารณาความเหมาะสม เช่นด้านความรู้ความสามารถให้ตรงกับตําแหน่งงานน้ัน ๆ ที่เปิดรับ 
     - พิจารณาด้านคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น มคีวามประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง

วินัย 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาลงทะเบียนสหกิจ

ศึกษา 
    - นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre – register) ก่อนสิ้นภาคการศึกษา

พร้อมชําระค่าลงทะเบียน 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จดัปฐมนิเทศสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทําหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ 
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงาน เช่น 

ให้ความรู้ด้านภาษา  
      คําศัพท์เฉพาะทาง การป้องกันความปลอดภัยในการทํางาน ความรู้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO ๙๐๐๐  
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
    - จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ แจ้งที่พัก ระยะเวลาสหกิจศึกษา 
 

กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน ๔ เดือน ( ๑๖ สัปดาห์ ) 
๑. นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงานสหกิจฯ ณ สถานประกอบการ และส่งแบบฟอร์มแจ้งที่พักให้กับคณะฯ 

(ทางระบบออนไลน์) ในสัปดาห์ที่ ๑  



๑๐ 
 

๒. ส่งแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ลักษณะงาน / ตําแหน่งงาน / พนักงานที่ปรึกษา / ส่งแบบฟอรม์การ 
ปฏิบัติงาน ทางระบบออนไลน์ ในสัปดาห์ที ่๒ (CO.W-๐๒) 

 ๓. ส่งแบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน หัวข้อรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสัปดาห์ที่ ๓ 
(CO.W-๐๓) 

      ๔. นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครัง้ที่ ๑ โดยอาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา ในสัปดาห์ที่ ๕ (CO.A-๐๓) 
      ๕. นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครัง้ที่ ๒  โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในสปัดาห์ที่ ๑๒ (CO.A-๐๓) และนํา
แบบแจ้งแผนงาน ตําแหน่งงาน  (CO.A-๐๔) ย่ืนให้กับสถานประกอบการ กําหนดงานในครั้ง ต่อไป 
      ๖. นักศึกษานําเสนอผลงาน ณ สถานประกอบการโดยมีพนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน
ต่อฝ่ายวิชาการ (ส่งกลับคืนคณะ/วิทยาลัย) สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
กิจกรรมหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

๑. นักศึกษากลับจากสหกิจศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
๒. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศกึษา  
๓. นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งรายงานสหกิจศึกษาและแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศกึษา (CO.W-๐๔) 
๔. มหาวิทยาลยัฯ จัดกิจกรรม (สมัมนา) เพ่ือนําเสนอผลการปฏิบัติงานฯ ระหว่างสถานประกอบการและ

มหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 ๕. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งขอ้มลูย้อนกลับใหส้ถานประกอบการรับทราบ 
 ๖. มหาวิทยาลัยฯ เก็บข้อมลูผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
๗. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาส่งสรุปการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศกึษาและผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา     

ให้งานสหกิจศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (CO.W-๐๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 
 Co-operative Education Forms for Student 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



๑๒ 
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แบบฟอร์มขอออกฝึกสหกิจศกึษา 
ส่วนหน่วยงาน 
ชื่อสถานที่ฝึกงาน (Name of employer)...............................................................................................................................      
ที่อยู่ (Address).......................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพทติ์ดต่อ...............................................................โทรสาร……................................................................................. 
ตําแหน่งที่ต้องการเรียนถึง........................................................................................................................................................                  

กรุณาระบุการนําหนังสือขอความอนุเคราะหฝ์ึกสหกิจศึกษายื่นต่อสถานประกอบการ 

 นักศึกษายืน่ด้วยตนเอง            ใหท้างคณะฯจดัส่งให้  
ส่วนนักศึกษา 
๑. ชื่อ-สกุล....................................................................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................. 
หลักสูตรสาขาวชิา...................................................................ชัน้/ห้อง.........................เบอร์ติดต่อ......................................... 

๒. ชื่อ-สกุล....................................................................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................. 
หลักสูตรสาขาวชิา...................................................................ชัน้/ห้อง.........................เบอร์ติดต่อ......................................... 

๓. ชื่อ-สกุล....................................................................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................. 
หลักสูตรสาขาวชิา...................................................................ชัน้/ห้อง.........................เบอร์ติดต่อ......................................... 

๔. ชื่อ-สกุล....................................................................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................. 
หลักสูตรสาขาวชิา...................................................................ชัน้/ห้อง.........................เบอร์ติดต่อ......................................... 

๕. ชื่อ-สกุล....................................................................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................. 
หลักสูตรสาขาวชิา...................................................................ชัน้/ห้อง.........................เบอร์ติดต่อ......................................... 

**หมายเหตุ : 
- กรุณาเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงและอ่านได้ง่าย และ  
- ฝึกในสถานประกอบการเดยีวกนั รวบรวม CO.S-๐๑ ของทกุคน แล้วนําเอกสารฉบับนี้ปะหน้า                

กรอกรายละเอียดของทกุคนให้ครบถ้วนพร้อมแนบใบแสดงผลการเรยีนของทกุภาคเรียนส่งงานสหกิจศึกษา 
- นักศึกษาสามารถขอฝกึสหกิจศึกษาได้ครั้งละ ๑ สถานประกอบการเท่านั้น 
- ไม่อนุญาตให้นกัศึกษา เปล่ียนสถานที่ฝึกสหกจิ หากสถานประกอบการตอบรับแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(ยกเว้นไดร้ับอนุมัติจากคณบด)ี 

CO.S-๐๑ 



๑๓ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 

 
แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ 
ส่วนที่  ๑  ขอ้มูลนักศึกษา 
๑. ชื่อนามสกุล  นาย/นางสาว………………………………………………………….รหัสประจําตัว…………………………………………..……… 
     (Name & Surname Mr./Ms/Miss)………………………………………………......…….…….……………………………………. 

ชั้นปีที่ …………………………………………………..…  สาขาวิชา…………………………………….……………………………………………….… 
จํานวนหน่วยกติที่สอบได้ปัจจบุัน…………………………..……..หน่วยกิต  ระดับคะแนนเฉล่ีย………………………………………….… 
ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาที่ …………… ปีการศึกษา………………………………………. 

๒.  ที่อยูเ่ลขที่ ……………..….. ถนน……………….……….. ตําบล/แขวง…………………………. อําเภอ/เขต…..……………………………… 
จังหวดั…………………..………  รหัสไปรษณีย…์…………… โทรศัพท์..……………..……….... E-mail………..........………………….….. 

๓.  ที่พกัในภาคการศึกษานี้  (สําหรับกรณีเร่งด่วน) 
     ที่อยู่เลขที่ ……………..….. ถนน……………….……….. ตําบล/แขวง…………………………. อําเภอ/เขต…..……………………………… 

จังหวดั…………………..………  รหัสไปรษณีย…์…………… โทรศัพท์..……………..……….... E-mail………..........………………….….. 
๔. ผู้ปกครองนักศึกษาหรือผู้ที่สามารถตดิต่อได้  

ชื่อ – นามสกุล …………………………………….......……………...… ความสัมพันธ์กับนักศึกษา…………………..…..……….………..….. 
     ที่อยู่เลขที่ ……………..….. ถนน……………….……….. ตําบล/แขวง…………………………. อําเภอ/เขต…..……………………………… 

จังหวดั…………………..………  รหัสไปรษณีย…์…………… โทรศัพท์..……………..……….... E-mail………..........……………….…….. 
๕. ความสามารถพิเศษหรอืกิจกรรมนักศึกษา………………………………………...………………......……………………..……………………… 
๖. ความสามารถทางภาษา (โปรดระบุ  ดีมาก/ปานกลาง/พอใช/้ หรือ ไดเ้ล็กน้อย) 

[  ]  อังกฤษ ระดับ………......…………….......  [  ]  ญี่ปุ่น ระดับ……………………………………………………………........................ 
[  ]  จีน ระดับ………….......…………..…......... [  ]  อื่น ๆ ……………………………....…….. ระดับ……………………..……………….. 

๗. ภูมิภาคที่นักศึกษาสนใจไปปฏิบัติงาน  (เลือกเพียง  ๑  หัวข้อเพื่อประกอบการเลือกสถานประกอบการให้นกัศึกษา) 
      [  ]  กทม. และปริมลฑล        [  ]  ภาคเหนือ  [  ]  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

[  ]  ภาคกลาง         [  ]  ภาคใต ้             [  ]  ภาคตะวันออก 
๘. ลักษณะงานที่สนใจและต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

[  ]  งานภาคสนาม (Field Work)     [  ]  งานวิจัย (Research) [  ]  งานห้องปฏิบัติการ (Lab) 
[  ]  งานการตลาด (Marketing)       [  ]  งานสายการผลิต (Production)             
[  ]  งานอื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................................... 

๙. ความสนใจทางด้านวิชาการเฉพาะด้าน  
๑.……………………………………………………......….......………….....   
๒……....………………………………………..........……………………….. 
                             (ลงช่ือ).………...……………………….....…….….ผู้สมัคร 
                 (…………….....…………..………… ...…) 
               วันที…่…..…/………...……/……....……. 

CO.S-๐๒ 



๑๔ 
 

                                                       
 
               
 

ส่วนที่ ๒ ผลการพิจารณา  (สําหรับสาขาวิชาพิจารณา) 
 
(โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน [  ] หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจรงิของอาจารยท์ี่ปรกึษาสหกิจศึกษา) 
     เหมาะสม ไม่เหมาะสม           หมายเหต ุ
 
๑.  ความพร้อมทางวิชาการ      ……………………………………………. 
๒.  ความประพฤติ       ……………………………………………. 
๓.  ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะ      ……………………………………………. 
 
สาขาวิชาได้พิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษารายนี้แล้ว  ขอแจ้งผลการพิจารณาดังนี ้
  ให้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามระยะเวลาทีก่าํหนดได ้
  รอพิจารณาในโอกาสต่อไป 
  อื่นๆ โปรดระบุ 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
         (ลงช่ือ)……………………………….... 
             (…………………………………….) 
                             อาจารยท์ี่ปรกึษา 
         วันที…่……/……………/……..……. 
 
 
         ลงช่ือ)……………………………….. 
            (…………………………………….) 
                    หัวหนา้สาขาวิชา 
         วันที…่……/……………/……..…….  
 
 
 
 
 

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 

[  ] 
[  ] 
[  ] 

[  ] 
[  ] 
[  ] 

[  ] 
[  ] 
[  ] 



๑๕ 
 

 

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
 

 
ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 

โครงการสหกิจศึกษาและฝกึงานวิชาชีพ 
ชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Name of employer)      
ที่อยู่สถานประกอบการ......................................................................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท.์............................................................................. โทรสาร......................................................................... 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา จาก…………………………………………. ถงึ…………………………………………………….…………. 
 (Period of working)              (From)                                 (To) 
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา  (Student personal data) 
ชื่อ – สกุล ไทย (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………….………..........................…... 
Name & Surname (Mr./Ms/Miss.)…………………………………………………………………………….…………….........…............... 
รหัสนักศึกษา  (Student identification No.)……......………………………………………………………………………………............. 
หลักสูตร  (Program) ………………………………………… สาขาวชิา (Department) …………………………………………….…...... 
นักศึกษาชั้นปทีี ่………………………………………..…….. อาจารย์ทีป่รึกษา …………………………………………………….…..………... 
(Years in school)                                     (Name of academic advisor) 
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาที่ผ่านมา …………………………...........….... เกรดเฉล่ียรวม ……………………………………...…………… 
(GPS for most recently completed academic year)       (GPA for all courses completed to date) 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่  (Identification card No.)      
ออกให้  ณ …………………………………………………….. เมื่อวันที่ …………………….. หมดอายุวันที…่……………………………….. 
(Issue place)                                           (Issue date)                (Expiry date) 
เชื้อชาติ ………………………………………. สัญชาติ ………………………………. ศาสนา …………………………………………………… 
(Race)                            (Nationality)                      (Religion) 
วันเดือนปีเกิด …………………………………..……… สถานที่เกิด ……………………………………………………………………………...... 
(Date of birth)                (Place of birth) 
อายุ ………… ปี     เพศ ………………. ส่วนสูง ………………. ซม.    น้ําหนัก ………………   กก.    หมู่โลหิต………………… 
(Age)               (Sex)             (Height)              (Weight)                        (Blood group) 
โรคประจําตัวระบุ (Chronicle disease: specify) ……………………………………………………………………………………...….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................……………………………………………………………………………………...… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
โทรศัพท์ ……………………………….  มือถือ …………………………………..  โทรสาร ……………………………………………....……. 
(Telephone  No.)          (Mobile phone No.)       (Fax  No.) 
(e – mail) ………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ขนาด ๑ นิ้ว 

CO.S-๐๓



๑๖ 
 

 
 

 
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to) 
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………….  ความเกี่ยวข้อง ……………………………….... 
(Name & Surname)                                (Relationship) 
อาชีพ ……………………………………………..………………….สถานที่ทํางาน …………………………………………………………… 
(Occupation)              (Place  of  work) 
ที่อยู ่(Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์  …………………………………. มือถือ ...........……………………………….โทรสาร …………………………………………... 
(Telephone No.)           (Mobile phone No.)             (Fax No.) 

 
ข้อมูลครอบครวั  (Family  details) 
ชื่อบิดา …………………………………………………………….…… อายุ  …………………. ปี   อาชีพ ……………………………………… 
(Father’s name)                             (Age)             (Occupation) 
ชื่อมารดา ………………………………………………..……………  อายุ .....………………. ปี   อาชีพ ……………………………………… 
(Mother’s name)                         (Age)          (Occupation) 
ที่อยู่ (Address) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
โทรศัพท์  …………….........……………. จํานวนพี่น้อง …………….............…… คน   เป็นบุตรคนที่ ………………….................... 
(Telephone  No.)           (No. of relatives)                             (You are the)             

  
    
    
    
    
    
    
    

 
  
 
          

 
 

 



๑๗ 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประวัติการศึกษา  (Education background) 

 

ระดับ 
Level 

สถานศึกษา 
School/Institute/University

ปีที่เริ่ม
Year 

attended 

ปีที่จบ
Year 

graduated

วุฒิ
การศึกษา 

Certificate 

วิชา 
Major 

มหาวิทยาลัย 
University 

  

อนุปริญญา 
High Vocational 

  

ปวส. 
Vocational 

  

มัธยมปลาย 
High  School 

  

มัธยมต้น 
Secondary 

  

ประถม 
Primary 

  

 
 

ประวัติการฝึกอบรมและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Previous  Training) 
แนบเอกสารเพ่ิมเติมมาพร้อมนี้ (Additional  pages  are  attached) 

ระยะเวลาฝึก 
Training  Period สถานท่ีปฏิบัติงาน / ท่ีอยู่ 

Organization / Address 
ตําแหน่ง / หัวข้ออบรม / หน้าท่ี 

Position / Topics / Job title / Job description จาก 
(From) 

ถึง 
(To) 

   
   
   
   
   
   
   
   

 



๑๘ 
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จุดมุ่งหมายอาชีพ  (Career objectives) 
ระบุสายงานและลักษณะงานทีน่ักศึกษาสนใจ (Indicate your career objectives, field of interest and job 
preference) 
๑.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
๒.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................… 
๓.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
๔.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
๕.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
กิจกรรมนอกหลักสูตร  (Student activities) 
๑.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
๒.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
๓.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
๔.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
๕.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
ความสามารถทางภาษา  (Language Command) 
     ฟัง (Listen)  พูด (Speaking)   เขียน (Writing) 
                                 Good/Fair/Poor           Good/Fair/Poor             Good/Fair/Poor 

 
ภาษาอังกฤษ  (English)    
ภาษาจีน  (Chinese) 
ภาษาอื่นๆ  (Other) ระบ ุ

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสําหรับสถานประกอบการ 
Co-operative Education Forms for Workplace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
 
 

 

 
แบบฟอร์มยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สหกจิศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ 
คําชี้แจง    
กรุณากรอกข้อมลูเพื่อยืนยันความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับการพจิารณาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................................................                        
ชื่อผู้ประสานงาน...........................................................................................................................................................................                
ตําแหน่ง .......................................................................................................................................................................................               
โทรศัพท์ ................................................................................. โทรสาร .....................................................................................................   

.รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศกึษา 
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา สาขาวิชา 
เบอร์โทรนักศึกษา 

หมายเหตุ 

๑   
๒   
๓   

โปรดทําเครื่องหมาย    หน้าข้อทีท่่านมีความต้องการ 

      รับนักศึกษาสหกิจศึกษาทัง้หมดตามที่สํานักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เสนอมา 

       รับนักศึกษาสหกจิศึกษาบางรายช่ือ ระบุ หมายเหตรุับเข้า 

      มีความต้องการให้ มทร.ศรีวิชัย ส่งนักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม  
       หลักสูตรสาขาวชิา.............................................................................จํานวน........................คน 
      หลักสูตรสาขาวชิา............................................................................ จํานวน........................คน  
      หลักสูตรสาขาวชิา.............................................................................จํานวน........................คน 
      หลักสูตรสาขาวชิา.............................................................................จํานวน........................คน 
      ไม่สามารถตอบรับนักศึกษาตามที่งานสหกิจศึกษาเสนอมาได ้
 
             
       ลงช่ือ.................................................................ผู้ตอบรับ 
             (..................................................................) 
              ตําแหน่ง.................................................................. 
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กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู่ ๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐ เบอร์โทรติดต่อ 083-0875254 โทรสาร 
(Fax) ๐๗๕-๒๐๔๐๕๙ (ภายใน ๑ สัปดาห์ ) 

  

  
 

 
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

 
(ผู้ให้ข้อมูล: ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ/หรือ พนกังานที่ปรกึษา) 
คําชี้แจง 
           เพื่อให้การประสานงานระหว่างโครงการสหกิจศึกษาฯ  และสถานประกอบการ  เป็นไปโดยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ   จึงใคร่ขอความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประสานงานกับ  พนักงานที่ปรึกษา  (Job supervisor)  เพื่อจัดทําข้อมูล  ตําแหน่งงาน  ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา  
(Job  position,  Job description  and  Job  supervisor)  ตามแบบฟอร์มฉบับนี้และส่งกลับคืนให้โครงการสหกิจศึกษา 

เรียน   หวัหน้าโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับตําแหน่งงาน  ลกัษณะงานและพนักงานที่ปรึกษาดังน้ี 
๑. ชื่อ  ทีอ่ยูข่องสถานประกอบการ 
โปรดให้ชือ่ที่เปน็ทางการเพื่อจะนําไประบุในใบรับรองภาษาองักฤษให้แก่นกัศึกษาได้อย่างถกูต้อง 
ที่อยู่ (เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถกูต้องโปรดระบุที่อยูต่ามสถานทีท่ี่นกัศึกษาปฏิบตังิาน) 

       
    สถานประกอบการ  (ภาษาไทย)  …………………………………………………………………………...................…………………………. 
                             (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………....................………………………………………….. 
     เลขที่ ……………...  ถนน ………...........………………… ซอย …………………………… ตําบล/แขวง ……………….......……………... 
     อําเภอ/เขต …………………………………. จงัหวัด ……………………...……………  รหัสไปรษณีย์ ………………................…………. 
     โทรศัพท์  ……………………………………………………………… โทรสาร ………...................………………………………………………... 
 
 
    ๒. ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการโรงงาน  และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน
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ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………............................... 
ตําแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร ………………………….......….  E-mail ………………………………………......................... 
การตดิต่อประสานงานกับมหาวทิยาลัยฯ  (การนิเทศงานนกัศึกษา  และอื่น ๆ ขอมอบให)้ 

[  ]   ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง 
[  ]   มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
ตําแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร ………………………….......….  E-mail ………………………………………......................... 



๒๓ 
 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
 

    ๓.  พนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) 
 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………………………........................................................………………….. 
ตําแหน่ง …………………………………………........................………… แผนก ……………………............................………………………………………. 
โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร ………………………….......….  E-mail ………………………………………........................... 
 
 
     ๔.  งานท่ีมอบหมายนักศึกษา 
 
ชื่อนักศึกษา …………………………………………………………................…………………………….………………………………….................................. 
ตําแหน่งงานที่นักศึกษาปฏิบัติ  (Job position) …………………………………………….…………………………………………................................ 
ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ  (Job description) ………………………………………………………………………………….................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............….. 
 
 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………...................(ผู้ให้ข้อมูล) 
               (…………………………...……………………..) 
       ตําแหน่ง…………………….………………………...... 
       วันท่ี……………/………….………/……………..….... 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู่ ๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐ เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๓-๐๘๗๕๒๕๔      โทรสาร 
(Fax) ๐๗๕-๒๐๔๐๕๙ (ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา) 
 
,, 



๒๔ 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน  
 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา ร่วมกับ พนักงานที่ปรกึษา)  
คําชี้แจง 
 รายงานถือ เป็น ส่วนห น่ึงของการปฏิบัติ งานสหกิจ ศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ฝึกฝนทักษะการส่ือสาร  
(Communication Skill) ของนักศึกษา และจัดทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับ
คําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา  (Job  supervisor)  เพื่อกําหนดหัวข้อรายงานท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความต้องการ 
ของสถานประกอบการเป็นหลักตัวอย่างของรายงาน ได้แก่ ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุป
ข้อมูลหรือสถิติบางประการ  การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดทําเป็นกลุ่มของนักศึกษา  
สหกิจศึกษามากกว่า ๑ คนก็ได้ 
 ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและ 
หยิบยกมาทํารายงาน  โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการ 
ที่นักศึกษาสนใจ  รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning objectives) เมื่อกําหนดหัวข้อได้
แล้ว  ให้นักศึกษาจัดทําโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม Work term report outline ฉบับนี้ ทั้งนี้ให้
ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังโครงการสหกิจศึกษาฯ  ภายใน  ๓  สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน 
 โครงการสหกิจศึกษาฯ จะรวบรวมนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อพิจารณาหากอาจารย์มีข้อเสนอแนะ 
ใด ๆ  ก็จะส่งกลับมาให้นักศึกษาทราบภายใน ๒ สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลานักศึกษาควรดําเนินการเขียนรายงาน
โดยทันที   
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา) …………………………………………………. รหัสประจําตัว ……………………………………...………………………. 
สาขาวิชา ……………………………………………………… คณะ ……………………………………………………………………….………………………. 
(ชื่อสถานประกอบการ) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ……………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
เลขที่ …………..……… ถนน …………….…………… ซอย ………………………… ตําบล/แขวง ……………………….…………………………….. 
อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวดั …………………………..……. รหสัไปรษณีย ์…………………….……...………………………. 
โทรศัพท์ ………………………………….………………. โทรสาร ……………………………………………………………………...……………………….. 
 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดงันี้ 
 
๑. หัวข้อรายงาน  (Report  title)  (อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) 
       
 ภาษาไทย …………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 ภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 

CO.W-๐๓



๒๕ 
 
 

 

 

 
๒.  รายละเอยีดเน้ือหาของรายงาน  (อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………..นักศึกษา  (ลงช่ือ)………………………………………...พนักงานที่ปรกึษา 

     ( ……………………………………… )                    ( ……………………………………… ) 
 วันที่ ………./……………./…………..            ตําแหน่ง 
             ……………………………………………. 
            วันที่ …………./……………./…………... 
 
กรุณาส่งแบบตอบรับกลบัมายงั งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 



๒๖ 
 

 

 
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกจิศึกษา 
สหกจิศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ 

คําชี้แจง 
 ๑. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานทีป่รึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกจิศึกษาหรือบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน (แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ นักศึกษา ๑ คน) 
 ๒. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด ๑๘ ข้อ โปรดให้ขอ้มูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 
 ๓. โปรดให้คะแนนในช่อง      ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลใหใ้ส่เครื่องหมาย – และโปรดให้        
ความคิดเห็นเพิม่เติม (ถ้าม)ี 
 ๔. เมื่อประเมินผลเรียบรอ้ยแล้ว โปรดนําเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษานาํส่งสํานักงาน
โครงการสหกิจศึกษาฯ ทันททีีน่ักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลทัว่ไป / Work general information 
 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ……………………………………………… รหัสประจําตัว ……………………………………………….…………………..... 
สาขาวิชา ……………………………………………………………. คณะ …………………………………………………………...........…………………...   
ชื่อสถานประกอบการ …………………………………………………………………………………………………………………........…………………....       
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....   
ตําแหน่ง …………………………………………………………..... แผนก ……………………………………………………………………………………...  
 
ผลสําเร็จของงาน / Work achievement 
 

หัวข้อประเมิน/Items 

๑.  ปริมาณงาน (Quantity of work)  
     ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเรจ็ตามหน้าทีห่รอืตามที่ไดร้ับมอบหมายภายในระยะเวลาทีก่าํหนด   
     (ในระดับทีน่ักศึกษาจะปฏิบัติได)้ และเปรียบเทียบกับนักศึกษาทัว่ ๆ ไป 
๒.  คุณภาพงาน (Quality of work) 
     ทํางานไดถ้กูต้องครบถว้นสมบูรณ์  มีความปราณีตเรียบรอ้ย มีความรอบคอบ 
     ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาทีก่ําหนด 
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๒๐ คะแนน 

๒๐ คะแนน 

 CO.W-๐๔



๒๗ 
 

 

 
ความรู้ความสามารถ / Knowledge and ability 
 

หัวข้อประเมิน/Items 

๓.  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic ability)
     นักศึกษามคีวามรู้ทางวิชาการเพียงพอ  ทีจ่ะทํางานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
     (ในระดับทีน่ักศึกษาจะปฏิบัติได)้   
๔.  ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to learn and apply knowledge) 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู ้ เข้าใจข้อมูล  ข่าวสาร  และวธิีการทํางาน  ตลอดจนการนํา 
     ความรู้ไปประยุกตใ์ช้งาน 
๕.  ความรู้ความชํานาญด้านปฏิบัติการ (Practical ability)
     เช่น  การปฏิบัติงานในภาคสนาม  ในห้องปฏิบัติการ 
 
๖.  วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and decision making)
     ตัดสินใจไดด้ี  ถูกต้อง  รวดเร็ว มกีารวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
     ก่อนการตัดสินใจ  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ดว้ยตนเอง 
๗.  การจัดการและวางแผน  (Management and planning)
      
 
๘.  ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
     ความสามารถในการติดตอ่ส่ือสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation)  
     สามารถส่ือให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกตอ้ง รัดกมุ มีลําดับขั้นตอนที่ดี  
     ไม่ก่อให้เกดิความสับสนต่อการทํางาน รู้จกัสอบถาม รู้จักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดขอ้งให้ทราบ    
๙.  การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign language and cultural 
     development)  เช่น  ภาษาอังกฤษ  การทํางานกับชาวต่างชาต ิ
 
๑๐. ความเหมาะสมต่อตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for job position)
      สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description  ที่มอบหมาย 
      ได้อย่างเหมาะสมหรือตําแหน่งงานนีเ้หมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไม่เพยีงใด 
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๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน 

๑๐ คะแนน 

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน 

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน 



๒๘ 
 
 

 

 

 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี / Responsibility 

หัวข้อประเมิน/Items 

๑๑.  ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ (Responsibility and dependability)
        ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมาย และความสําเร็จของงานเป็นหลัก 
        ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอย่างมีเหตุผล  สามารถปล่อยให้ทํางาน (กรณีงานประจํา) 
        ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป  ความจําเป็นในการตรวจสอบข้ันตอนตอนและผลงาน 
        ตลอดเวลา สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่าเวลาประจํา  สามารถไว้วางใจได้ 
        แทบทุกสถานการณ์  หรือในสถานการณ์ปกติเท่านั้น 
๑๒.  ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work)
       ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
       ความต้ังใจท่ีจะทํางานได้สําเร็จ  ความมานะบากบั่น  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
๑๓.  ความสามารถเริ่มต้นทํางานได้ด้วยตนเอง (Initiative or self starter)
       เม่ือได้รับคําชี้แนะ  สามารถเริ่มทํางานได้เอง  โดยไม่ต้องรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเข้า 
       ช่วยงานแทบทุกอย่าง  มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทํา  ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 
๑๔.  การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to supervision)
       ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คาํวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เม่ือได้รับคําติเตือนและวิจารณ ์
       ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง  การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 
 
ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 

หัวข้อประเมิน/Items 

๑๕.  บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
       มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
       การแต่งกาย  กิริยาวาจา  การตรงต่อเวลา  และอื่น ๆ  
๑๖.  มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) 
       สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดี เป็นท่ีรักใคร่ 
       ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ท่ีช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
๑๗.  ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร (Discipline and adaptability to formal  
        Organization culcure) ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
        การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา 

 ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ ๕ ส และอื่น ๆ 
๑๘. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality)
      มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 
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๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน 

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน 

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน 



๒๙ 
 
 

 

    

 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศกึษา / Please give comments on the student 
 

จุดเด่นของนักศึกษา / Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา  /  Improvement
 
 
 
 
 
 
 
หากนักศึกษาผู้นี้สําเร็จการศึกษาแล้ว  ท่านจะรับเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก) 
Once  this  student  graduates ,  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      
วันที่ / Date       /                     /    

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      

วิทยาเขตตรัง ไม่ได้รับแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (CO.W.๐๔) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 
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สําหรับอาจารย์นิเทศ

คะแนนรวม   ข้อ  ๑-๒       = ___๑  = ___  คะแนน 

คะแนนรวม   ข้อ  ๓-๑๐     = ___๔  = ___  คะแนน 

คะแนนรวม   ข้อ  ๑๑-๑๔   = ___๒  = ___  คะแนน 

คะแนนรวม   ข้อ  ๑๕-๑๘   = ___๒  = ___  คะแนน 
                  รวม   = ___  คะแนน 
                 ๑๐๐ 



๓๐ 
 

           
 

 
แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกจิศึกษา 

สหกจิศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ 
 

คําชี้แจง 
 ๑.  ผู้ให้ขอ้มูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรกึษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรอืบุคคลที่
ได้รับมอบหมายใหท้ําหน้าที่แทน  (แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ นักศึกษา ๑ กลุ่มโครงงาน) 
 ๒.  แบบประเมนิผลนี้มีทั้งหมด ๑๔ ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพือ่ความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
 ๓.  ให้คะแนนในช่อง       ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไมม่ีข้อมูลใหใ้ส่เครื่องหมาย – และแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 ๔.  เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารน้ีใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษานําส่งสํานักงาน
โครงการสหกิจศึกษาฯ ทันททีีน่ักศึกษากลับมหาวิทยาลัยฯ 
 
ข้อมูลทัว่ไป / Work team information 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ………………………………………………...........……………………………………………...………...............................    
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ………………………………………………..........................................………………………………….......................... 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ………………………………………………..........................................…………………………………..........................    
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ………………………………………………..........................................…………………………………..........................    
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ……………………………………………….........................................…………………………………...........................    
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา …………………………………………………….…………….............…………………………………...............................    
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา …………………………………………………….…………….............……………………………………...........................    
 
หลักสูตรสาขาวชิา.................................................คณะ............................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………….........................................     
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………………......................................   
ตําแหน่ง …………………………………...........………………….. แผนก ……………………………………………………………............................  
 
หัวขอ้รายงาน / Report title 
ภาษาไทย / Thai ………………………………………………………………………………………………............................…………………............ 
ภาษาอังกฤษ / English ………………………………………………………..........................……………………………………………………..........  
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 CO.W-๐๕



๓๑ 
 
 

 

      
หัวขอ้ประเมิน /  Items

๑. กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement)
              

๒. บทคัดย่อ  (Abstract) 
              

๓. สารบัญ  สารบัญรูป  และสารบัญตาราง  (Table of Contents) 
              

๔. วัตถุประสงค์  (Objectives) 
              

๕. วิธีการศึกษา  (Method of Study) 
              

๖. ผลการศึกษา  (Result) 
                 

๗. วิเคราะห์ผลการศึกษา  (Analysis) 
              

๘. สรุปผลการศึกษา  (Conclusion) 
              

๙. ข้อเสนอแนะ  (Comments) 
              

๑๐. สํานวนการเขียนและการส่ือความหมาย (Ediem and Wording) 
              

๑๑. ความถูกตอ้งของการสะกด  (Spelling) 
              

๑๒. รูปแบบ  และความสวยงาม  ของรูปเล่ม  (Pattern) 
              

๑๓. เอกสารอ้างองิ  (References) 
              

๑๔. ภาคผนวก  (Appendix) 
              
 

รวมทั้งสิ้น 
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๕ คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๒๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๕ คะแนน

๑๐ คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๑๐๐ คะแนน



๓๒ 
 
 

                                                                    

 

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  / Other Comments 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อ / Evaluator’s Signature          

           (                ) 
             ตําแหน่ง / Position                       
             วันที่ / Date          /                      /   

 
หมายเหตุ : งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขต
ตรัง ไม่ได้รับแบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (CO.W-๐๕) ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไม่ผ่าน
การประเมินผล 
      

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 



๓๓ 
 

                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสําหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

Co-operative Education Forms for Advisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๔ 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

 วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๔๕๘๒๕๗  โทรสาร ๐๗๕-๒๐๔๐๕๙    
เรื่อง   ขออนุญาตไปราชการเพ่ือนิเทศนักศึกษสหกิจศกึษา 

เรียน   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ตามท่ีข้าพเจ้า...............................ตําแหน่ง..............................สังกัดสาขา.................................................................  
ได้รับมอบหมายให้นิเทศนักศกึษาสหกิจศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒/๕๘ โดยมีนักศึกษาในความรับผิดชอบ        
จํานวน ...................คน ดังต่อไปน้ี 

ที่ ช่ือ – สกุล นักศึกษา สถานประกอบการ 
การนิเทศคร้ังที่ ๑ การนิเทศคร้ังที่ ๒
วันที่ เวลา วันที่ เวลา

๑    

** หมายเหตุ กรณีนิเทศในเขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง และใกลเ้คียง กรุณากรอกวันเวลาที่ไปนิเทศทั้ง ๒ ครั้ง 
ในการน้ีข้าพเจ้าขอประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ โดยใช้สิทธ์ิดังน้ี (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 
 ๑. กรณีเดินทางไปราชการโดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย ขอรับสิทธ์ิเบิกค่าตอบแทนดังน้ี 
         ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คนที่รับผิดชอบ 
             ค่าตอบแทนการนิเทศ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน ที่รับผิดชอบโดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒  ครั้ง ต่อภาคการศึกษา 
 ๒. กรณีเดินทางไปราชการโดยขอประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธ์ิ พร้อมรับสิทธ์ิ      
         เบิกค่าตอบแทน 
          ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คนที่รับผิดชอบ 
           ค่าตอบแทนการนิเทศ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน ที่รับผดิชอบโดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒  ครัง้ ต่อภาคการศึกษา  
โดยขอประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธ์ิตามข้อ ๒ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ที่ รายการ จํานวนเงิน
๑ ค่าเดินทางโดยพาหนะประจําทาง ไป-กลับ 
๒ ค่าที่พักจ่ายจริงตามใบเสร็จ จํานวน ..................คืน
๓ ค่าที่พักแบบเหมาจ่ายคืนละ ๕๐๐ บาท จํานวน ....................คืน
๔ ชดเชยค่านํ้ามันเช้ือเพลิง(................กม.X กม.ละ ๔ บาทX...............เที่ยว) ทะเบียนรถ......................... 
 รวมเงินทั้งหมด  

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น .................................................................. บาท  

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (...............................................................................................................) 
               ............................................. 
               (..........................................)  
                       อาจารย์นิเทศ   

CO.A.๐๑



๓๕ 
 

 
 
 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศกึษา 
สหกจิศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ                                                                 

ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................................................ 
สถานที่ต้ัง................................................................................................................................................................................ 

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

หัวข้อที่จะหารอืในระหว่างการนิเทศ ได้แก ่

๑. หน้าที่ที่มอบหมายให้นกัศึกษาปฏิบัติ  และแผนการปฏิบัตงิานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
๒. การพัฒนาตนเองของนกัศึกษา 
๓. หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน 
๔. รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญาของสหกจิศึกษา 
๕. ปัญหาต่างๆ  ทีเ่กิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านมา 

กําหนดการนิเทศงานสหกจิศกึษา 
คร้ังที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา

   
   

คณะผู้นิเทศสหกิจศึกษา จาก.........................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย ประกอบด้วย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
  
  
  

สถานประกอบการไดร้ับทราบกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าว
ข้างต้นโดยชัดเจนแล้ว  และใคร่ขอแจง้ให้โครงการฯ  ทราบว่า   

[  ] ไม่ขัดขอ้งและยินดีต้อนรับคณะผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาตามกําหนด 
 [  ] ไม่สะดวกทีจ่ะต้อนรับในวันและเวลาที่กําหนดมา และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวกดงันี ้
คร้ังที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา
๑   
๒   

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

       ลงช่ือ………………………………………..…. 
             (……..………………...……....………..) 
       ตําแหน่ง……………………………….……… 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 

 CO.A-๐๒



๓๖ 
 

       

 
 
 

 
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 
 

ชื่อสถานประกอบการ .........................................................................................................................................................................   ..                  
สถานท่ีต้ัง ณ อําเภอ/เขต ...................................................................................................................................................................                      
โทรศัพท์ ........................................................................โทรสาร…………………………………………………………....………………………………                      

. 
รายนามนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งนี้ 
๑.   ชื่อ - สกุล                                เบอร์โทรนักศึกษา                                                           
๒.   ชื่อ - สกุล                                               เบอร์โทรนักศึกษา                                          
๓.   ชื่อ - สกุล             เบอร์โทรนักศึกษา                        
๔.   ชื่อ - สกุล        เบอร์โทรนักศึกษา                                            
     

        (ลงชื่อ)……..........…………………………………… 
                (                                          ) 
                    อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาผู้นิเทศงาน 
               วันท่ี……….…/…………..……/…………… 
รายนามคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 
๑. ……………………………………………………………………... 
๒. ……………………………………………………………………... 
๓. ……………………………………………………………………... 
๔. ………………………………………………………………….….. 

คําชี้แจง 
โปรดบันทึกหมายเลข  ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ - ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าสําหรับ
ระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 

๕ หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากที่สุด 
๔    หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก 
๓ หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
๒    หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
๑    หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยท่ีสุด หรือเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

- หมายถึง  ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้  เช่น  ไม่มีความเห็น  ไม่มีข้อมูลไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 
 
                                                                                                                                                                           

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 

 CO.A-๐๓



๓๗ 
 

 

 

 

ส่วนที่  ๑   สําหรับการประเมินสถานประกอบการ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(๑-๕ หรือ - ) 
หมายเหตุ 

๑. ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศกึษา 
๑.๑  เจ้าหน้าท่ีระดับบริหารและฝ่ายบุคคล 

 

      ๑.๒  พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor)  
๒. การจัดการ  และสนับสนุน

๒.๑ การประสานงานด้านการจัดการดูแลนักศึกษาภายใน 
สถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคลและ Job  supervisor 

 

๒.๑ การให้คําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล
(การปฐมนิเทศ  การแนะนําระเบียบวินัย การลางาน 
สวัสดิการ การจ่ายตอบแทน) 

 

๒.๑ บุคลากรในสถานประกอบการ  ให้ความสนใจสนับสนุน
            และให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา 

 

๓. ปริมาณงานท่ีนักศึกษาได้รับ
๓.๑  ปริมาณงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

๔. คุณภาพงาน   
๔.๑  คุณลักษณะงาน (Job description) 

 

      ๔.๒  งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา  
      ๔.๓  งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับท่ีบริษัทเสนอไว้  
      ๔.๔  งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา  
      ๔.๕  ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานท่ีนักศึกษาได้รับ  
๕. การมอบหมายงานและนิเทศงานของ  Supervisor

๕.๑  มี Supervisor  ดูแลนักศึกษาต้ังแต่วันแรกท่ีเข้างาน 
 

      ๕.๒  ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor  
      ๕.๓  เวลาท่ี Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน  
      ๕.๔  เวลาท่ี Supervisor  ให้แก่นักศึกษาด้านการเขียนรายงาน  
      ๕.๕  ความสนใจของ Supervisor ต่อการสอนงาน  และสั่งงาน  
      ๕.๖  การให้ความสําคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเขียน
             รายงานของ Supervisor 

 

      ๕.๗  พิจารณาความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือสําหรับการฝึกสหกิจศึกษา   
      ๕.๘  การจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  
๖.  สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้สําหรับสหกิจศึกษา  

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 



๓๘ 
 

          
 
 

 
ส่วนที่  ๒   สําหรับการประเมินนักศึกษา (๑ แผ่นสําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ชื่อ - สกุล                                                                 สาขาวิชา                                                        .  
Check list : เอกสารที่นกัศึกษาจะต้องนําส่งให้กับโครงการสหกิจศึกษา 
  แบบแจ้งรายละเอียดทีพ่ักระหว่างการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 
  แบบแจ้งรายละเอียดงาน  ตําแหน่งงาน  พนักงานที่ปรกึษา 
  แบบแจ้งแผนการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 

หัวขอ้การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(๑-๕ หรือ -) 
หมายเหตุ 

๑. การพัฒนาตนเอง 
๑.๑  บุคลิกภาพ 

 

      ๑.๒  วุฒิภาวะ  
      ๑.๓  การปรับตัว  
      ๑.๔  การเรยีนรู ้  
      ๑.๕  การแสดงความคิดเหน็  การแสดงออก  
      ๑.๖  มนุษย์สัมพันธ์  
      ๑.๗  ทัศนคติ  
๒.  การแสดงความมีส่วนร่วมกบัองค์กร  
๓.  ความประพฤติคุณธรรมจรยิธรรมและการปฏิบัติ ตามระเบียบ
      ตามระเบียบวินัยขององค์กร เช่น การลา การขาดงาน การแต่งกาย 

 

๔.  ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่จําเป็นตอ่การปฏิบัติงาน
      ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ 

 

๕.  ความก้าวหน้าของการจัดทาํรายงาน  (Work term report)  
๖. ความพึงพอใจของนักศึกษา
      ๖.๑  ต่องานที่ได้ปฏิบัติและสถานประกอบการ 

 

      ๖.๒  ต่อความเหมาะสมความปลอดภัยของที่พกั  
      ๖.๓  ต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ  
      ๖.๔  ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน  
๗.  สรุปโดยรวมของนักศึกษา  

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 



๓๙ 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
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แบบแจ้งแผนงาน ตําแหน่งงาน   

(ผู้ใหข้้อมูล: ผูจ้ัดการฝ่ายบุคคล และ/หรือ พนักงานที่ปรึกษา) 
คําชี้แจง 
       เพ่ือให้การประสานงานระหว่างโครงการสหกิจศึกษาฯ  และสถานประกอบการ เป็นไปโดยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ  จึงใคร่ขอความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายพิจารณาตําแหน่งงานลักษณะ
งานที่ เหมาะสมของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือจัดทําข้อมูล ตําแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา  
(Job position, Job description and Job supervisor) ตามแบบฟอร์มฉบับน้ีและส่งกลับคืนงานสหกิจศึกษาฯ
เพ่ือใช้สําหรับว่างแผนงานการจัดส่งนักศึกษาสหกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้ตรงกับความประสงค์ของผู้ประกอบการ 

เรียน  หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่งงาน  ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษาดังนี ้
๑. ชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการ 
โปรดให้ชือ่ที่เปน็ทางการเพื่อจะนําไประบุในใบรับรองภาษาองักฤษให้แก่นกัศึกษาได้อย่างถกูต้อง 
ที่อยู่ (เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถกูต้องโปรดระบุที่อยูต่ามสถานทีท่ี่นกัศึกษาปฏิบัตงิาน) 
 
สถานประกอบการ(ภาษาไทย)....………………………………………………………………………………………………………………………...... 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………….………………...................................... 
เลขที่ …………......….  ถนน ………………………… ซอย …………………………… ตําบล/แขวง ……………………………...................... 
อําเภอ/เขต …………………………………. จังหวดั …………………….……………รหสัไปรษณีย์ ……………..……………......................... 
โทรศัพท์  ……………………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………........................... 
 
๒. ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการโรงงาน  และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน
 
ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร ……………………….…….  E-mail……………………………………………….………………..... 
การตดิต่อประสานงานกับมหาวทิยาลัยฯ  (การนิเทศงานนกัศึกษา  และอื่น ๆ ขอมอบให)้ 

[  ] ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง 
[  ] มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร …………………….………... E-mail…………………………………………..…………………….. 

 CO.A-๐๔



๔๑ 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
 

    ๓.พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) 
 
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
ตําแหน่ง ……………………………………………………………….…………… แผนก ………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร …………………………….  E-mail…………………………………………...………………………………... 
 
 
     ๔. งานท่ีมอบหมายนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษา...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตําแหน่งงานที่นักศึกษาปฏิบัติ  (Job position)…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………................................................................................................................... 
ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ  (Job description).……….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณสมบัตินักศึกษา     
๑..................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
     ๕. ช่วงเวลาออกฝึกสหกิจศึกษา 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑ สิงหาคม - ธันวาคม ประจําปี พ.ศ. ...... 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒ มกราคม - พฤษภาคม ประจําปี พ.ศ. ...... 
 
 
       (ลงชื่อ)…………………............………………. (ผู้ให้ข้อมูล) 
               (……………....…...……………………..) 
       ตําแหน่ง…………………….……………………… 
       วันท่ี……………/………….………/……………… 

โปรดส่งคืน กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู่ ๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐  
เบอร์โทรติดต่อ 081-2875254 โทรสาร (Fax) ๐๗๕-๒๐๔๐๕๙ จักขอบคุณย่ิง 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๔๕ 
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