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คํานํา  

  

วิทยาลยันอร์ททิร์น มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  คือ  เก่งงาน  โดยให้นักศึกษาสามารถ นาํเอาความรู้ไป

ประยุกต์ในการประกอบอาชีพได ้  เก่งคน   ให้รู้จกัส่ือสารกบัคนอ่ืนและสามารถร่วมงานกบัคน อ่ืน มีสังคม มีมิตรและกลัยาณมิตร   

เก่งคิด  ใหมี้นิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล   เก่งครองชีวติ  ใหส้ามารถ แกปั้ญหา เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ และ เก่งพิชิตปัญหา  ให้มี

ทกัษะในการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ มี เหตุผลและขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ   ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนรู้และฝากปฏิบติั

ไดจ้ากห้องเรียน เพียงอยา่งเดียว   แต่จาํเป็นจะตอ้งนาํเอาความรู้ ความสามารถท่ีศึกษามาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดไปปฏิบติังาน จริงใน

สถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการของ  “สหกิจศึกษา”  ซ่ึงจะทาํให้นกัศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์นสาํเร็จ การศึกษาออกไปอยา่งมี

ศกัยภาพ  มีความรู้และทกัษะตรงตามตอ้งการของสถานประกอบการ และเป็น ทรัพยากรบุคคลของชาติท่ีสมบูรณ์เขม้แขง็ มีศกัยภาพใน

การแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต  

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการ ปฏิบติังานจริงในสถาน

ประกอบการ (Work-based learning) โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัให้นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาใน ระดบัปริญญาตรีไปปฏิบติังานจริงใน

สถานประกอบการอยา่งเป็นระบบก่อนสาํเร็จการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะตอ้ง ปฏิบติังานจริงแบบเต็มเวลา ตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็น

ประโยชน ์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหน่ึงเป็น เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานปฏิบติังานชัว่คราว ณ สถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ 

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ( 1 ภาคการศึกษา ) สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาท่ีได้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั้งสามฝ่าย 

ไดแ้ก่ นกัศึกษา วทิยาลยันอร์ทเทิร์น และสถานประกอบการ  

การจดัทาํคู่มือสหกิจศึกษาเล่มน้ี วิทยาลยัมุ่งหวงัวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในการ ดาํเนินงานสหกิจศึกษาทุก

ฝ่าย โดยไดร้วบรวมรายละเอียดเก่ียวกบัระบบสหกิจศึกษา บทบาทและหนา้ท่ีของแต่ ละฝ่าย ตลอดจนกระบวนการในการดาํเนินงาน

สหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัในการ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและ

ยัง่ยนืต่อไป  
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บทที ่1 

สหกจิศึกษาคืออะไร 
 

1.1 สหกจิศึกษาคอือะไร         

สหกิจศึกษา (Co-operative Education:Co-op)  เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นประสบการณ์ท่ี ไดรั้บจากการปฏิบติังานจริงใน

สถานประกอบการ (Work-based learning) โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัให้นกัศึกษาท่ี กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไปปฏิบติังานจริง

ในสถานประกอบการอยา่งเป็นระบบก่อนสาํเร็จการศึกษา โดย ท่ีนิสิตจะตอ้งปฏิบติังานจริงแบบเตม็เวลา ตรงตามสาขาวชิาชีพและเป็น

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือน หน่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานปฏิบติังานชัว่คราว ณ สถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ  

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ( 1 ภาคการศึกษา )  ซ่ึงในการปฏิบติังานนั้นสถานประกอบการอาจกาํหนดให้นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ปฏิบัติงานในตาํแหน่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแน่นอน โดยงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีมีคุณภาพ เช่น ผูช่้วย วิศวกร  ผูช่้วย

นกัวชิาการ ผูช่้วยงาน ฯลฯ หรือ กาํหนดงานเป็นโครงงานพิเศษท่ีเป็นประโยชน์กบัสถาน ประกอบการและสามารถทาํสาํเร็จได ้ภายใน 

16 สัปดาห์  โดยสถานประกอบการจะจดัหาพ่ีเล้ียงหรือพนกังานท่ี ปรึกษา/พนกังานพ่ีเล้ียง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทาํหนา้ท่ี

กาํกบัและดูแลการทาํงานของนิสิตสหกิจ ศึกษา ทั้งน้ี ในการปฏิบติังานของนิสิตสหกิจศึกษา อาจจะไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ 

หรือค่าตอบแทนอ่ืน ตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ   และหลงัจากเสร็จส้ินภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานโดย 

อาจารยนิ์เทศและพนกังานท่ีปรึกษา/พนกังานพ่ีเล้ียงของนิสิตสหกิจศึกษา  
 

1.2 ความเป็นมาของสหกจิศึกษา  

สืบเน่ืองจากสหกิจศึกษา มีความจาํเป็นต่อการพฒันานิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เพราะเป็นวธีิการผสมผสานการเรียน

ในหอ้งเรียนร่วมกบัการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ เร่ิมตน้พฒันาใน ประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 

2446-2452  เรียกและรู้จกักนัวา่ “ระบบสหกิจศึกษา”  (Cooperative Education: Co-op) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เป็น

ตน้มา ระบบน้ีกา้วหนา้ มากเน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐบาลและความร่วมมือของสถานประกอบการ ปัจจุบนั 

สถานศึกษาและสถานประกอบการทัว่โลก มากกวา่ 900 หน่วยงาน จาก 39 ประเทศ นาํระบบสหกิจศึกษามาใช ้และพฒันาจนถึงระดบั

ท่ีมีการแลกเปล่ียนนิสิตนกัศึกษาเข้าปฏิบติังานในระดบันานาชาติ  ในปี พ.ศ.2526 ไดมี้  การตั้งสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ (World 

Association for Cooperative Education: WACE) โดยมี สาํนกังานตั้งอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนบัสนุนและแลกเปล่ียนนกัศึกษา

สหกิจศึกษาในระดบันานาชาติ สําหรับสหกิจศึกษาในประเทศไทยนั้น คาํว่า “สหกิจศึกษา” เป็นศพัท์บญัญติัโดย ศาสตราจารย ์ดร.

วจิิตร        ศรีสอ่าน ซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีนาํระบบสหกิจศึกษาเขา้มาใชใ้นประเทศไทยท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือปี พ.ศ. 2536 

โดยก่อตั้งโครงการสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพข้ึน เพ่ือจดัใหมี้สหกิจศึกษาแก่นกัศึกษา   
 

1.3 โครงการสหกจิศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทร์ิน  

วิทยาลยันอร์ทเทิร์นมีจุดมุ่งหมายผลิตบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ดงัน้ี  เก่งงาน  โดยให้นกัศึกษาสามารถนาํเอา

ความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้  เก่งคน ให้รู้จักส่ือสารกับคนอ่ืนและ สามารถร่วมงานกับคนอ่ืน มีสังคม มีมิตรและ

กลัยาณมิตร  เก่งคิด  ใหมี้นิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล เก่งครองชีวิต  ให้สามารถแกปั้ญหา เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ และ เก่งพิชิต
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ปัญหา  ให้มีทกัษะในการแกปั้ญหาอย่างมี ระบบ มีเหตุผลและแสวงหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ   ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีไม่

สามารถเรียนรู้และปฏิบติัไดจ้ากหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว แต่จาํเป็นจะตอ้งนาํเอาความรู้ ความสามารถท่ีศึกษามาตามท่ีหลกัสูตร กาํหนด

ไปใชใ้นการปฏิบติัเสมือนจริง โดยอาศยักระบวนการของ “สหกิจศึกษา” คือ ไปปฏิบติังานจริงในสถาน ประกอบการในฐานะพนกังาน

คนหน่ึง เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานก่อนท่ีจะสาํเร็จการศึกษา ดงันั้น  สถานประกอบการจึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งและ

ถือวา่เป็นหอ้งปฏิบติัการจริงของตลาดแรงงาน และยงัเป็น หน่วยงานท่ีช่วยตรวจสอบ ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตบณัฑิต การ

จดัการเรียนการสอน หลกัสูตร สาขาวชิาต่าง ๆ  ของวทิยาลยัอีกดว้ย    วทิยาลยันอร์ทเทิร์น จึงมีเป้าประสงคอ์ยา่งชดัเจนท่ีจะดาํเนินงาน

สหกิจศึกษาในการศึกษา ระดบัปริญญาตรีตามมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทาํ

ให้ เกิดความเช่ือมัน่วา่บณัฑิตท่ีผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาจะมีคุณภาพตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์ จะช่วยให้ บณัฑิตของวิทยาลยัท่ี

สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีคุณภาพ และศักยภาพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  ดงันั้นมหาวทิยาลยันเรศวรจึงไดด้าํเนินการและพฒันา โครงการสหกิจศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง  
 

 1.4 วตัถุประสงค์ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินการสหกิจศึกษาใหต้อบสนองต่อนโยบายของสาํนกังาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ

พฒันาสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

2. เพ่ิมประสบการณ์และพฒันาศกัยภาพดา้นอาชีพ ตลอดจนการพฒันาตนเองแก่นกัศึกษาในรูปแบบ ท่ีมีคุณภาพเหนือกวา่การ

ฝึกงาน  

3. เปิดโอกาสใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพบณัฑิต  

4. นาํผลจากการติดตามประเมินผลนกัศึกษาสหกิจศึกษามาใชส้าํหรับการพฒันาหลกัสูตรการเรียน การสอนของมวิทยาลยัให้

ทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

5. ส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือท่ีดีใน    อนาคตระหวา่งวิทยาลยั กบั

สถานประกอบการ   
 

 1.5 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบประสานงาน 

          ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ฝ่ายวชิาการ  และคณะกรรมการงานสหกิจของคณะต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไดแ้ก่   

1. คณะบริหารธุรกิจ   

2.คณะมนุษยศาสตร์  

3.คณะศึกษาศาสตร์  

4.คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  

5.คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.6 ลกัษณะงานของสหกจิศึกษา  

1.  ปฏิบติังานเสมือนหน่ึงเป็นพนกังานประจาํของสถานประกอบการ  
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2.  ปฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแน่นอน โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงาน ท่ีมีคุณภาพ เช่น ผูช่้วยปฏิบติังาน 

/ ผูช่้วยนกัวชิาการ / ผูช่้วยวจิยั ฯลฯ  

3.  ทาํงานเตม็เวลา (Full Time)  

4.  ระยะเวลาปฏิบติังานเตม็ 1 ภาคการศึกษา (16 สปัดาห์ หรือ 4 เดือน)  

5. มีสวสัดิการและ/หรือ มีค่าตอบแทนตามสมควร  
 

1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากสหกจิศึกษา 

ด้านวทิยาลยั  

1. เกิดความร่วมมือทางวชิาการและความสมัพนัธ์ท่ีดี กบัสถานประกอบการ  

2. ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อนาํมาปรับปรุงหลกัสูตรและ พฒันากระบวนการเรียนการสอนของวทิยาลยั  

3. สหกิจศึกษาช่วยใหว้ทิยาลยัเป็นท่ียอมรับจาก สถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

ด้านนักศึกษา 

1. ไดป้ระสบการณ์วชิาชีพตามสาขาท่ีเรียนโดยตรง  

2.  เกิดทกัษะในการพฒันาตนเองดา้นตา่งๆ การ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  ความรับผิดชอบการจดัการ และมีความมัน่ใจ  

3.  มีโอกาสไดรั้บการเสนองานก่อนสาํเร็จการศึกษา  

4.  เลือกสายอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความถนดั  

5.  เป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพและมีความพร้อมในการ ทาํงานไดท้นัทีท่ีจบการศึกษา  

6. ไดรั้บสวสัดิการและ/หรือคาํตอบแทนจากสถาน ประกอบการตามท่ีสถานประกอบการเห็นสมควร 

ด้านสถานประกอบการ 

1.  สามารถใชใ้นการดาํเนินการเพื่อขอรับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีได ้ 

2.  ลดการจา้งพนกังานประจาํ  

3.  พนกังานประจาํมีเวลาท่ีจะทาํงานอ่ืนท่ีสาํคญัได ้    

4.  เป็นวธีิคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เป็นพนกังานในอนาคต     

5.  มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวชิาการกบั มหาวทิยาลยั  

6.  เกิดภาพพจน์ท่ีดีในการส่งเสริมการศึกษา และพฒันาบณัฑิต  
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บทที ่2 

บทบาทและหน้าทีข่องนักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา  
 

 2.1 บทบาทและหน้าทีข่องนักศึกษาสหกจิศึกษา  

  2.1.1 คุณสมบติัของนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตร จะเป็นผูค้ดัเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเป็น

นกัศึกษาสหกิจศึกษา  

1) มีความรู้ทางวชิาการดี และมีผลการเรียนไม่ต่าํกวา่ 2.00   

2) จะตอ้งสอบผา่นรายวชิาพ้ืนฐานตามท่ีคณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตรกาํหนด  

3) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวนิยันกัศึกษา โดยคณะเป็นผูรั้บรอง  

4) มีวฒิุภาวะและการพฒันาตนเองไดดี้เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานไดใ้นสถานประกอบการ  

5) ปฏิบติัตามเง่ือนไขและกระบวนการสหกิจศึกษาอยา่งครบถว้น 
 

2.1.2 หนา้ท่ีของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

1) นกัศึกษาสหกิจศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีวิทยาลยักาํหนด และตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนไป

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยมีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 และผา่นเกณฑก์ารวดัผลตามท่ีกาํหนด  

2) ในระหว่างปฏิบติังานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอ้งจัดทาํบนัทึกรายงานการปฏิบัติงานประจาํวนั หรือประจาํ

สปัดาห์  

3) นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มสมคัรฝึกสหกิจศึกษา และส่งเอกสารกลบัมายงั สหกิจ

ศึกษาของคณะท่ีสงักดั ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ดงัน้ี   

วท-สก 03 (แบบแจง้รายละเอียดท่ีพกัระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา) ภายในสัปดาห์ท่ี 1  วท-สก 04 (แบบแจง้

รายละเอียดงาน ตาํแหน่งงาน พนกังานพ่ีเล้ียง)  ภายในสปัดาห์ท่ี 1   

วท-สก 05 (แบบแจง้แผนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา) ภายในสปัดาห์ท่ี 2   

วท-สก 06 (แบบแจง้โครงร่างรายงานปฏิบติังาน) ภายในสปัดาห์ท่ี 3 

4) นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ต่อพนกังานพ่ีเล้ียง/อาจารยนิ์เทศ ไม่ชา้กวา่สปัดาห์ท่ี 10 ของการปฏิบติังาน

สหกิจศึกษา  

5) นักศึกษาตอ้งส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้พนักงานพ่ีเล้ียง/อาจารยนิ์เทศตรวจสอบก่อนเสร็จส้ินการ

ปฏิบติังานและตอ้งแกไ้ขตามท่ีอาจารยนิ์เทศ แนะนาํใหเ้รียบร้อย  

6) นักศึกษาตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บอนุญาตให้เผยแพร่ไดจ้ากสถานประกอบการให้พนกังานพ่ีเล้ียง/

อาจารยนิ์เทศ  

7) ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของสหกิจศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาควรนาํเสนอผลการปฏิบติังานต่อ พนักงานพ่ีเล้ียง

และผูบ้ริหารสถานประกอบการ   



7 

 

8) หลงัจากกลบัจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา นกัศึกษาตอ้งจดัส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา NC_Co-op ท่ีคณะตน้

สงักดั ดงัน้ี 

วท-สก 07-3 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศ)  

วท-สก 08-1 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) ท่ีพนักงานพ่ีเล้ียงได้ดาํเนินการ

ประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาและปิดผนึกลบัเรียบร้อยแลว้  

วท-สก 08-2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยพนกังานพนกังานพ่ีเล้ียง) ซ่ึงไดด้าํเนินการ 

ประเมินผลรายงานนกัศึกษาสหกิจศึกษาและปิดผนึกลบัเรียบร้อยแลว้  

วท-สก 09 (แบบสรุปการปฏิบติังานสหกิจศึกษา)   

วท-สก 11 (แบบประเมินตนเองในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา)   

9) นกัศึกษาตอ้งนาํเสนอผลการปฏิบติัสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหวา่งอาจารยนิ์เทศ นกัศึกษาสหกิจ

ศึกษา ของแตล่ะสาขาวชิาปฏิบติังานหลงัจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเสร็จส้ิน 
 

2.2 บทบาทและหน้าทีข่อง อาจารย์นิเทศ  

2.2.1 อาจารยนิ์เทศตอ้งมีประสบการณ์การสอนไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา และควรผา่นการอบรม นิเทศงานโดยหน่วยงานที 

ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2.2.2 อาจารยนิ์เทศตอ้งเป็นคณาจารยป์ระจาํสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่ 

2.2.3 คณะตอ้งนดัหมายสถานประกอบการเพื่อใหอ้าจารยนิ์เทศไดนิ้เทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถาน ประกอบการ 

2.2.4 อาจารยนิ์เทศตอ้งไดรั้บเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ แบบแจง้รายละเอียดท่ีพกัระหวา่งการ ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

แบบแจ้งรายละเอียดท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน พนักงานพ่ีเล้ียง แบบแจ้ง แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแบบแจ้งโครงร่างรายงาน

ปฏิบติังาน เป็นตน้ เพ่ือนาํไปประกอบการออกนิเทศ นิสิตสหกิจศึกษา  

2.2.5 ในการนิเทศตอ้งจดัใหมี้การประชุม (หรือพบปะหารือ) ระหวา่งอาจารยนิ์เทศกบัพนกังานพ่ีเล้ียง นกัศึกษากบัอาจารย ์

นิเทศ และประชุมร่วมกนัทั้งสามฝ่าย  

2.2.6 อาจารยนิ์เทศตอ้งประเมินสถานประกอบการท่ีนกัศึกษาไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา (ใช ้วท-สก 07-1 แบบบนัทึกการ 

นิเทศงานสหกิจศึกษา การประเมิน สถานประกอบการโดยอาจารยนิ์เทศ)  

2.2.7 อาจารยนิ์เทศตอ้งใชเ้วลาในการนิเทศไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง  

2.2.8 อาจารยนิ์เทศตอ้งติดตามความกา้วหนา้ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผล (ใชแ้บบฟอร์มสหกิจศึกษา วท-สก 07- 

2 แบบบนัทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา การประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศ) และให้ขอ้เสนอแนะ

แก่นกัศึกษาสหกิจศึกษา ตามความจาํเป็นของแต่ละสาขาวชิาทั้งในดา้นการปฏิบติังานและการทาํโครงงานตามความจาํเป็น 

2.2.9 หลงัจากกลบัจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา อาจารยนิ์เทศตอ้งประเมินรายงานของนกัศึกษาสหกิจ ศึกษา 

 (ใช ้วท-สก 07-3 แบบประเมินรายงานนกัศึกษาสหกิจศึกวทิยาลยันอร์ทเทิร์น) 
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บทที ่3 

บทบาทของสถานประกอบการกบัสหกจิศึกษา 
 

สถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ตอ้งจดัหาพ่ีเล้ียงหรือ/พนกังานพ่ีเล้ียง (Mentor หรือ Job Supervisor) ให้กบั

นกัศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัและดูแล การทาํงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และหลงัจากเสร็จส้ินภารกิจจะมีการประเมินผล

การปฏิบติังานโดยอาจารยนิ์เทศและพนกังานพ่ีเล้ียงของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 

3.1 บทบาทของสถานประกอบการ   

  1) สถานประกอบการมีโอกาสคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

2) สถานประกอบการประเมินการประสานงานกบัวทิยาลยัในภาพรวม  

3) มีนโยบายสนบัสนุนการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

4) ผูบ้ริหารสถานประกอบการใหค้วามสาํคญัตอ่การดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

5) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ท่ีสถานประกอบการ จะไดรั้บในการ 

ดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

6) ควรใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาไดมี้การนาํเสนอผลการปฏิบติังานและประสบการณ์ท่ีไดรั้บต่อสถานประกอบการ  

7) จดัใหบุ้คลากรท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งของสถานประกอบการทาํหนา้ท่ีประสานงานดา้นสหกิจศึกษา  

8) มี พนกังานพ่ีเล้ียง ท่ีมีคุณวฒิุหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวชิาชีพของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

9) มีคา่ตอบแทนและ/หรือสวสัดิการ ตามความเหมาะสมและจาํเป็นตามลกัษณะงาน  

10) มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เหมาะสมสาํหรับการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

11) มีความปลอดภยัตอ่การปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

12) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่วทิยาลยัอยา่งนอ้ย 6 สปัดาห์ก่อนท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาจะไปปฏิบติังาน  

13) มีการใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือกเพื่อใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาไดมี้โอกาสปรับปรุง ตนเอง 

สาํหรับการสมคัรงานคร้ังต่อไปโดยใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นผูป้ระสานงาน  

14) มีการปฐมนิเทศสอนงาน และจดัใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ห็นภาพรวมการดาํเนินการของสถาน ประกอบการ ตลอดจน 

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

15) นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดรั้บการปฏิบติัเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราวเตม็เวลาของสถานประกอบการ  

16) มีการกาํหนดภาระงาน หรือ หวัขอ้โครงงานท่ีตรงกบัวชิาชีพและประสบการณ์การทาํงาน  

17) ควรมีการอบรมเสริมทกัษะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  

18) ควรจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาท่ีทา้ทายไดไ้ตร่ตรอง ไดส้ร้างความรู้ใหม่ และ ประยกุตใ์ช้

ในสภาพการปฏิบติังานจริง 
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3.2 หน้าทีข่องพนักงานทีป่รึกษา/ พนักงานพีเ่ลีย้ง (Mentor/ Job Supervisor)   

1) เป็นผูมี้คุณวฒิุไม่ต่ากวา่ปริญญาตรีในสาขาวชิาชีพเดียวกบันกัศึกษาสหกิจศึกษาหรือใกลเ้คียงหรือเป็นผูมี้ ความชาํนาญใน 

สาขาวชิาชีพเดียวกบันกัศึกษาสหกิจศึกษา  

2) มีการใหค้าํปรึกษา ติดตาม แนะนาํการปฏิบติังานสหกิจศึกษาและประสามนงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาน 

ประกอบการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

3) ตรวจสาระรายงานและใหข้อ้เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  

4) ประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํเสนอต่อวทิยาลยัและ องคก์รของตนเอง  

5) ควรเขา้ร่วมรับฟังการนาํเสนอผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะ  

6) ตรวจสอบลกัษณะงานและคุณภาพงานใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาชีพของนกัศึกษาสหกิจศึกษาและเป็น ประโยชน์กบัสถาน 

ประกอบการ  

7) กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

8) ใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการ วชิาชีพ และใหค้าํแนะนาํในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการปฏิบติังาน  

9) วดัและประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชแ้บบฟอร์มสหกิจศึกษา วท-สก 08-1 (แบบประเมินผล 

การปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยพนกังานท่ีปรึกษา/พนกังานพ่ีเล้ียง) วท-สก 08-2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

โดยพนกังานท่ีปรึกษา/พนกังานพ่ีเล้ียง)   

10) มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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บทที ่4 

กระบวนการและขั้นตอนสหกจิศึกษา 
 

 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการไปปฏิบัตสิหกจิศึกษา แบ่งเป็นระยะ ดงันี ้ 

4.1  ก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษา  

4.2  ระหวา่งปฏิบติัสหกิจศึกษา  

4.3  ภายหลงัปฏิบติัสหกิจศึกษา 

4.1 ก่อนไปปฏิบัตสิหกจิศึกษา  

  1) คณะต้นสังกดัของนักศึกษาตดิต่อไปยงัสถานประกอบการ เพือ่ยนืยนัรายละเอยีด ดงันี ้ 

- ยนืยนัการรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจ และกาํหนดรายงานตวั  

- รายละเอียดเร่ืองเสน้ทาง  

- อุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัเตรียมเพ่ิมเติม 

2) การอบรมเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาสหกจิศึกษาก่อนออกปฏิบัตสิหกจิศึกษา วทิยาลยันนอร์เทิร์นกาํหนดใหค้ณะ/ 

สาขาวิชา/หลกัสูตร ตน้สังกดัของนกัศึกษาสหกิจศึกษาจดัการอบรม เตรียมความพร้อมการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นการสร้าง

ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดาํเนินงานสหกิจศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด โดยนกัศึกษาท่ี

สมคัรเขา้ร่วมโครงการสหกิจ ศึกษา จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยตอ้งผ่านการอบรม เตรียมความ

พร้อมเก่ียวกบัความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาไม่ นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง มีเวลา

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 และผา่นเกณฑก์ารวดัผลตามท่ีกาํหนด ซ่ึงมีหวัขอ้การอบรม ไดแ้ก่ 

  - การสร้างความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

- รับการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพ่ีสหกิจศึกษาและผูแ้ทนจากสถานประกอบการ  

- ทกัษะการเขียนจดหมายสมคัรงานและการสมคัรงาน  

- เทคนิคการสมัภาษณ์งานอาชีพ  

- การพฒันาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตวัสู่วฒันธรรมองคก์ร  

- ทกัษะการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการทาํงาน   

- กระบวนวธีิการจดัทาํโครงงานคุณภาพ  

- 5 ส. กบัการทาํงาน  

- เทคนิคการเขียนรายงานและการนาํเสนอ  

- ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creative / Innovation) 

3) การรายงานตวัต่อสถานประกอบการ  

- ควรแต่งกายดว้ยชุดนกัศึกษา  

- กรณีท่ีสถานประกอบการจดัท่ีพกัให ้ควรไปรายงานตวัก่อนล่วงหนา้ เพราะในวนัแรกจะไดป้ฏิบติังานไดท้นัที  

    - การตรงต่อเวลา 
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4.2 ระหว่างการปฏิบัตสิหกจิศึกษา นักศึกษาสหกจิศึกษา และอาจารย์นิเทศต้องกรอกแบบฟอร์มสหกจิศึกษาดงันี ้

1) กรอกแบบฟอร์ม วท-สก 03 (แบบแจ้งรายละเอยีดทีพ่กัระหว่างการปฏิบัตสิหกจิศึกษา)  

- เพื่อแจง้ท่ีพกัระหวา่งปฏิบติังานสหกิจศึกษา และแจง้ท่ีอยูข่องผูท่ี้สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน นกัศึกษาตอ้งส่ง 

แบบฟอร์ม วท-สก 03 กลบัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ ภายในสปัดาห์ท่ี 1 

2) กรอกแบบฟอร์ม วท-สก 04 (แบบแจ้งรายละเอยีดงาน ตาํแหน่งงาน พนักงานพีเ่ลีย้ง) 

- พนกังานพ่ีเล้ียง คือ พนกังานระดบั Supervisor ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลใหค้าํปรึกษา 

- แบบฟอร์มน้ีตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการ คือ ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทติ์ดตอ่ของ สถาน 

ประกอบการ ช่ือผูจ้ดัการสถานประกอบการ  ช่ือผูป้ระสานงานท่ีทางโครงการสามารถประสานงานเร่ือง นกัศึกษาได ้ช่ือ  

พนกังานพ่ีเล้ียง , ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไปปฏิบติั และลกัษณะงาน 

- แบบฟอร์มน้ีใหพ้นกังานพ่ีเล้ียงลงลายมือช่ือเม่ือกรอกเสร็จเรียบร้อย ส่งกลบัมาท่ี  อาจารยนิ์เทศ ภายในสปัดาห์ท่ี 1 

3) กรอกแบบฟอร์ม วท-สก 05 (แบบแจ้งแผนการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา)  

- นกัศึกษากรอกขอ้มูลแผนการปฏิบติังานในระยะเวลา 15-16 สปัดาห์ท่ีปฏิบติังานภายใตก้ารดูแลของ พนกังานพี่ 

 เล้ียง  

- นกัศึกษาและ พนกังานพ่ีเล้ียงร่วมลงลายมือช่ือ นกัศึกษาส่งแบบฟอร์ม วท-สก 05 กลบั อาจารยนิ์เทศ ภายใน 

 สปัดาห์ท่ี 2 

4) กรอกแบบฟอร์ม วท-สก 06 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัตงิาน)  

- กรอกหวัขอ้รายงาน ซ่ึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาถนดั และสนใจ  

- ดูคู่มือการทาํรายงานอยา่งละเอียด  

- นกัศึกษากรอกขอ้มูลภายใตก้ารดูแลของพนกังานพ่ีเล้ียง  

- นกัศึกษาและพนกังานพ่ีเล้ียงร่วมลงลายมือช่ือ  

- เม่ือไดห้วัขอ้โครงงานแลว้ทางโครงการจะส่งใหอ้าจารยนิ์เทศพิจารณา หาก อาจารยนิ์เทศมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติม จะ 

ติดตอ่ใหน้กัศึกษาไดท้ราบหลงัจากท่ีไดรั้บโครงร่างรายงาน ภายใน 2 สปัดาห์ นกัศึกษาส่งแบบฟอร์ม วท-สก 06 กลบัมาท่ี 

อาจารยนิ์เทศ ภายในสปัดาห์ท่ี 3 

5) การนิเทศงาน            

- ระยะเวลาการนิเทศอยูใ่นช่วงสปัดาห์ท่ี 5 – 13  

- คณะประสานกบัสถานประกอบการเพ่ือนดัหมายวนันิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีหัวขอ้หารือใน ระหวา่ง

การนิเทศ ดงัน้ี 

* หนา้ท่ีท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบติั และแผนการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน  

* การพฒันาตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

* หวัขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน  

* รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
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* ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีนกัศึกษาปฏิบติังาน  

- อาจารยนิ์เทศจะเขา้นิเทศและประเมินผลนกัศึกษาโดยใชแ้บบฟอร์ม วท-สก 07-1 และ วท-สก 07-2 ซ่ึงอาจารย์

นิเทศจะเป็นผูก้รอกแบบฟอร์ม และจะประเมินสภาพความพร้อมของสถานประกอบการและผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 

-ขอ้มูลท่ีอาจารยนิ์เทศจะตอ้งใชป้ระกอบในการประเมินนกัศึกษา คือ  

* วท-สก 03  (แบบแจง้รายละเอียดท่ีพกัระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา)  

* วท-สก 04  (แบบแจง้รายละเอียดงาน ตาํแหน่งงานพนกังานพ่ีเล้ียง)  

* วท-สก 05  (แบบแจง้แผนปฏิบติังานสหกิจศึกษา)  

* วท-สก 06  (แบบแจง้โครงร่างรายงานปฏิบติังาน) 

-อาจารยนิ์เทศรับฟังการนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงงาน หรืองานท่ีปฏิบติัของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมกบั

พนกังานพ่ีเล้ียง และใหข้อ้เสนอแนะ 

6) การทาํรายงาน    

-นกัศึกษาตอ้งทาํรายงานพร้อม ๆ ไปกบัการปฏิบติังาน ทั้งน้ีรูปแบบการทาํรายงานอาจเป็นโครงงาน    ช่ือการศึกษา 

 วจิยั หรืองานประจาํท่ีเสนอขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน หรืออาจเป็นงานศึกษาตามความตอ้งการ ของสถานประกอบการ หรืองาน

คู่มือการรวบรวมขอ้มูลความยาวประมาณ 30 หนา้  โดยมีรูปแบบในการทาํรายงานตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือสหกิจศึกษา (บทท่ี 6) 

-จดัทาํรายงานใหเ้สร็จส้ินเพ่ือส่งใหพ้นกังานพ่ีเล้ียงประเมินก่อนกลบัมารายงานตวั ท่ีคณะ และส่งใหก้บัอาจารยท่ี์ 

ปรึกษาประเมินเม่ือกลบัมารายงานตวัท่ีคณะ  

7) การประเมนิผลรายงาน   การประเมินผลรายงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี   

7.1)  ประเมินรายงานนกัศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศงานสหกิจศึกษา ใชแ้บบฟอร์ม วท-สก 07-3 

-อาจารยนิ์เทศงานสหกิจศึกษาเป็นผูป้ระเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะมีการส่งรายงานก่อน การ 

กลบัมารายงานตวัหรือเม่ือกลบัมารายงานตวัท่ีคณะ 

7.2)  ประเมินรายงานนกัศึกษาสหกิจศึกษาโดยพนกังานพ่ีเล้ียง ใชแ้บบฟอร์ม วท-สก 08-2 

- พนกังานพ่ีเล้ียง เป็นผูป้ระเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยตอ้งมีการประเมินก่อน เสร็จส้ินการปฏิบติัสหกิจ 

ศึกษา  

-เม่ือพนกังานพ่ีเล้ียงประเมินแลว้ ใหน้าํแบบประเมิน วท-สก 08-2  ใส่ซอง ปิดผนึก และใหน้กัศึกษานาํมา 

มอบใหอ้าจารยนิ์เทศในวนัรายงานตวั ณ คณะท่ีสงักดั และอาจทาํสาํเนาแบบประเมินใหแ้ก่สถานประกอบการได ้
 

4.3 หลงัการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

1) กจิกรรมนําเสนอผลงาน      

หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ นกัศึกษาสหกิจศึกษาตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนา/ นิทรรศการ 

เสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมิลผลการนาํเสนอ โดยคณะกรรมการใชแ้บบฟอร์ม วท-สก 10 

-รูปแบบ : แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นจากการปฏิบติังานเผยแพร่องคค์วามรู้ใหก้บันกัศึกษาอ่ืน ๆ  

-ระยะเวลาในการสมัมนา 1 วนั ตามวนัท่ีคณะกาํหนด  
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-นกัศึกษาสหกิจศึกษาจดัส่งเอกสารต่างๆ ใหค้ณะดงัน้ี 

- วท-สก 07-3 (แบบประเมินรายงานนกัศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิ์เทศ)  

- วท-สก 08-1 (แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา) และ วท-สก 08-2 (แบบประเมินรายงาน นักศึกษาสหกิจ

ศึกษาโดยพนกังานพ่ีเล้ียง) ท่ีใส่ซองปิดผนึกมาจากสถานประกอบการ  

- วท-สก 9 (แบบสรุปการปฏิบติังานสหกิจศึกษา) พร้อมเล่มรายงาน  

- วท-สก 11 (แบบประเมินตนเองในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา) 
 

2) เกณฑ์การประเมนิการผ่านโครงการสหกจิศึกษาของวทิยาลยันอร์ทเทร์ิน  

เกณฑใ์นการประเมิน 100 คะแนนเตม็ มีดงัน้ี 

-ใชค้ะแนนจากเอกสารการประเมินผลการปฏิบติังานโดยพนกังานพ่ีเล้ียง (วท-สก 08-1)  30 %  

-ใชค้ะแนนจากเอกสารการประเมินรายงานโดยพนกังานพ่ีเล้ียง (วท-สก 08-2)     10 %  

-ใชค้ะแนนจากเอกสารการประเมินผลการปฏิบติังานโดยอาจารยนิ์เทศ (วท-สก 07-2)  30 %  

-ใชค้ะแนนจากเอกสารการประเมินรายงานโดยอาจารยนิ์เทศ  (วท-สก 07-3)      10 %  

-ใชค้ะแนนจากเอกสารการประเมินนาํเสนอรายงานปฏิบติังานในวนัสมัมนา (วท-สก 10) 10 %    

-ใชค้ะแนนจากการส่งเอกสารกลบัมาครบ             10 %  

*หมายเหตุ    หากคะแนนเกนิ 80 % ถือว่าผ่านการประเมนิผล 
 

เกณฑก์ารตดัเกณฑส์หกิจศึกษา 

ระดบัช่วงคะแนน เกรด 
80 - 100 A 

75 - 79 B+ 

70 - 74 B 

65 - 69 C+ 

60 - 64 C 

55 - 59 D+ 

50 - 54 D 

0 -49 F 
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4.4 สรุปกาํหนดส่งแบบฟอร์มสหกจิศึกษาของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

 

แบบฟอร์ม กาํหนดวนัส่ง 
วท-สก 03 ภายในสปัดาห์ท่ี 1 
วท-สก 04 ภายในสปัดาห์ท่ี 1 
วท-สก 05 ภายในสปัดาห์ท่ี 2 
วท-สก 06 ภายในสปัดาห์ท่ี 3 
วท-สก 07-3 วนัรายงานตวัท่ีวทิยาลยั 
วท-สก 08-1 วนัรายงานตวัท่ีวทิยาลยั 
วท-สก 08-2 วนัรายงานตวัท่ีวทิยาลยั 
วท-สก 09 วนัรายงานตวัท่ีวทิยาลยั  ส่งพร้อมรายงาน 
วท-สก 10 วนัสมัมนาสหกิจ 
วท-สก 11 วนัสมัมนาสหกิจ 

 

*หมายเหตุ  เอกสาร วท-สก 07-1 ถึง 07-2 อาจารยนิ์เทศจะเป็นผูเ้ก็บกลบัมาส่งใหค้ณะ ณ วนัไปนิเทศท่ีสถานประกอบการ 
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4.5 ลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทร์ิน 

 
 

 ลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 

กจิกรรม 

1.คณะ/สถานประกอบการ/หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกจิศึกษา 
-ให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสหกิจศึกษา 
-ติดต่อประสานงานสถานประกอบการ ขอรายละเอียด ตาํแหน่งงาน 
 ลกัษณะงาน จาํนวนอตัราท่ีรับ ร่วมถึงอตัราค่าตอบแทน/สวสัดิการ 

 

 

2.คณะ/หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกจิศึกษา 
-รับสมคัรนกัศึกษาตามคุณสมบติัท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนดเขา้เป็น
นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
-คณะ/สาขาเป็นผูท้าํการคดัเลือก 

 

 

3.คณะ/สถานประกอบการ/หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกจิศึกษา 
-นักศึกษาสหกิจเลือกสถานประกอบการและส่งใบสมคัรให้สถาน
ประกอบการคดัเลือก 
-สถานประกอบการพิจารณาใบสมคัรและส่งผลกลบัมายงัสํานักงาน
สหกิจศึกษาของคณะ 
-ประกาศผลการคดัเลือกนกัศึกษา 
 
 

 

4.นักศึกษาสหกจิศึกษา 
-ทาํการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคการศึกษาเพ่ือท่ีจะเตรียมออก
ปฏิบติังานในภาคการศึกษาถดัไป 

 

 

5.คณะ/หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกจิศึกษา 
-จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการ นิเทศงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์
นิเทศ 
-จดัอบรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบติังาน
ล่วงหนา้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาในหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

ให้ความรู้เร่ืองสหกิจศึกษา 

ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ 

รับนกัศึกษาสหกิจศึกษาและ 

คดัเลือกคุณสมบติั 

 

เลือกสถานประกอบการส่งใบสมคัรใหส้ถาน

ประกอบการคดัเลือก 

ประกาศผลการคดัเลือก 

ลงทะเบียน 

อบรมเร่ืองการเตรียมตวัก่อนไป 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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 ลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 

กจิกรรม 

6. คณะ/หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกจิศึกษา          
- แจง้นกัศึกษาสหกิจศึกษาให้ไปรายงานตวัท่ี สถานประกอบการ 

 

 

7.  สถานประกอบการ/นักศึกษาสหกจิศึกษา         
- ฝ่ายบุคคลปฐมนิเทศแก่นกัศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ เช่นระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทั การปรับตวั  ความ ปลอดภยัในการท่ีทาํงาน ฯลฯ          
-  พนักงานพ่ีเล้ียงจะต้องแจ้งรายละเอียด หน้าท่ีท่ีจะปฏิบติังานให้
นกัศึกษาทราบ          
-  พนักงานพ่ีเล้ียงมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ นักศึกษาให้คาํปรึกษา 
แนะนาํ ตลอดระยะเวลาการ ปฏิบติังานสหกิจศึกษา         
-  นกัศึกษาจดัส่งแบบฟอร์มเอกสารสหกิจท่ี เก่ียวขอ้งกลบัมายงัคณะ 

 

 

8.  อาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา         
-  อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาออกนิเทศนกัศึกษา 

 

 

9.  คณะ/หน่วยงานผู้รับผดิชอบสหกจิศึกษา          
-  จดักิจกรรมหลงัการปฏิบติังานสหกิจ ศึกษา เช่น อาจารยท่ี์ปรึกษา   
สหกิจศึกษา สมัภาษณ์ นกัศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ จดัสมัมนาให้นกัศึกษา 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั  
 

 

10.  คณะ-คณะกรรมการประเมินผลสหกจิศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจาก          
1.  ผลการประเมินจากสถานประกอบการ          
2.  ผลการประเมินรายงานจากอาจารยนิ์เทศ         
3.  การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาก่อนและ หลงัการปฏิบติังานสห
กิจศึกษา        
 -   ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑท่ี์ วิทยาลยักาํหนด 

 

 

 

 

 

 

แจง้นกัศึกษาให้ไปรายงานตวั ท่ีสถานประกอบการ 

ปฐมนิเทศนกัศึกษา 

นิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

กิจกรรมสมัมนาแลกเปล่ียน เรียนรู้ 

ภายในสถาบนั 

 

ประเมินผล สรุปผล 

 

 

กิจกรรมการปฏิบติังาน สหกิจศึกษา 
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บทที ่5 

การประกนัสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาสหกจิศึกษา 

 

5.1 หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)   

นกัศึกษาของวทิยาลยันอร์ทเทิร์นทุกคนจะไดรั้บสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง) โดยสามารถใช ้สิทธิ

ดงักล่าวไดท่ี้โรงพยาบาลทัว่ไป ในกรณีเจ็บป่วยทัว่ไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีอุบติัเหตุ และ การส่งต่อเพ่ือการรักษาต่อเน่ือง  

วธีิการใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เมือ่เจบ็ป่วย 

1. เจ็บป่วยทัว่ไป เขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ(โรงพยาบาลของรัฐ) ก่อนทุกคร้ัง แจง้ความจาํนง

ขอใชสิ้ทธิพร้อม แสดงหลกัฐานประกอบ ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน 

2. เจ็บป่วยฉุกเฉิน การวนิิจฉยัวา่ เจ็บป่วยฉุกเฉิน แพทยจ์ะพิจารณาตามขอ้บ่งช้ี ดงัน้ี  

- โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลกัษณะรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อชีวติ หรืออนัตรายต่อผูอ่ื้น  

- โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลกัษณะรุนแรง ตอ้งรักษาเป็นการเร่งด่วน  

- โรคท่ีตอ้งผา่ตดัด่วน หากปล่อยไวจ้ะเป็นอนัตรายต่อชีวติ 

- โรคหรือลกัษณะอาการของโรคท่ีคณะกรรมการกาํหนด  

ทั้งน้ี แพทยจ์ะพิจารณาจากความดนัโลหิต ชีพจร อาการของโรค การวินิจฉัยโรค แนว ทางการรักษาและความ

เร่งด่วน ในการรักษารวมทั้งคาํนึงถึงการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการป่วยดว้ย แนวทางการใชสิ้ทธิ คือ เขา้รับการรักษากบั

หน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ี อยูใ่กลท่ี้สุด แจง้ความจาํนงขอใชสิ้ทธิพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบ 

ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน  

หมายเหตุ : กรณีฉุกเฉิน สามารถเขา้รับบริการท่ีหน่วยบริการอ่ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการหลกัประกนั สุขภาพถว้นหน้า 

นอกเหนือหน่วยบริการประจาํไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง 

3. กรณีอุบติัเหตุ  

ผูมี้สิทธิสามารถเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์หน่วยบริการอ่ืนนอกเหนือหน่วยประจาํครอบครัว ได้ไม่

จาํกดัจาํนวนคร้ัง โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

- กรณีได้ประสบอุบัติเหตุทั่วไป ควรเข้ารับการรักษายงัหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ และอยู่ใกลท่ี้สุด  แจ้งความประสงค์ขอใชสิ้ทธิพร้อมแสดงเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจาํตวั

ประชาชน 

- กรณีประสบภยัจากรถ ผูมี้สิทธิสามารถใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพต่อเน่ืองจากค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ี

กองทุนทดแทน ผูป้ระสบภยัจากรถ หรือบริษทัประกนัภยัเป็นผูจ่้าย โดยเขา้รับการรักษายงัหน่วยบริการท่ีเขา้ร่วม

โครงการ แจง้ ใชสิ้ทธิพร้อมหลกัฐานประกอบ ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนา พ.ร.บ. รถท่ี ประสบภยั 

ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อประสานหาเตียงรองรับ ในการใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ  

ต่อเน่ือง 
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หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ ให้ผูป่้วยสํารองจ่ายแลว้ไปรับคืนจากบริษทั ประกนัภยัของ

คู่กรณี (กรณีไดข้อ้ยติุวา่รถของคูก่รณีเป็นฝ่ายผิด) 

หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ. คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ ไม่ได้กําหนดให้โรงพยาบาลเรียกเก็บแทน

ผูป้ระสบภยั 

5.2 หลกัประกนัสวสัดภิาพนิสิตผู้ประสบภัยวทิยาลยันอร์ทเทร์ิน   

วทิยาลยันอร์ทเทิร์นไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในสวสัดิภาพของนักศึกษา กรณีนกัศึกษาประสบอุบติัเหตุใน ขณะท่ี

ดาํรงสถานภาพอยูใ่นวิทยาลบันอร์ทเทิร์น  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นกัศึกษาผูป้ระสบภยั และบรรเทา

ความเสียหายหรือสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแก่ชิวิต และร่างกายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุตลอดระยะเวลาท่ี นักศึกษาดาํรงสถานภาพ

นกัศึกษาในวทิยาลยันอร์เทิร์น 

1. สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินช่วยเหลือ           

ตอ้งเป็นผลเสียหายจากอุบติัเหตุ อนัเกิดจากสาธารณภยัต่างๆ หรือภยัท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั แต่ไม่

รวมถึงความจงใจหรือเจตนาของนักศึกษา หรือจากการกระทาํผิดกฎหมายอาญา ในกรณีท่ีนักศึกษา

เสียชีวติ ให ้จ่ายเงินช่วยเหลือทั้งจาํนวนแก่บุคคลท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงเจตนาระบุผูรั้บเงินช่วยเหลือ 

2. อตัราค่าคุม้ครองนิสิตผูป้ระสบภยัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 

 ผลประโยชน์ ความคุม้ครอง มีดงัน้ี 

- การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ สายตา    100,000 บาท 

- ทุพพลภาพถาวร     100,000 บาท 

- การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้าย    100,000 บาท 

- การเสียชีวติจากการขบัขี่ หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 100,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุ      10,000 บาท 

3. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินช่วยเหลือนกัศึกษาผูป้ระสบภยั   

1) กรณีประสบอุบติัเหตุจากรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์ใหใ้ชสิ้ทธ์ิจากพระราชบญัญติั คุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อน   

2) หากใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เต็มแล้วให้นกัศึกษา 

ขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากเงินกองทุนสวสัดิภาพนกัศึกษา 

3) หากนกัศึกษาไม่ไดป้ระกนัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไม่ 

มีใบอนุญาติขบัข่ีหรือประสบอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากรถป๊อปหรือรถสกู๊ดเตอร์นกัศึกษา ไม่มีสิทธิขอรับ

เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวสัดิภาพนักศึกษาหรือนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่า

รักษาพยาบาล ในเบ้ืองตน้ 10,000.- บาท ก่อน แลว้จึงขอรับเงินช่วยเหลือส่วนท่ีเกินไดจ้ากวทิยาลยั   

4) หากประสบอุบติัเหตุนอกเหนือจากรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ให้เขา้รับการ รักษาพยาบาล

โรงพยาบาลใดก็ไดแ้ละนาํหลกัฐานมาขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   



19 

 

5) ในกรณีเขา้รับการรักษาเป็นคนไขน้อกให้นกัศึกษาสาํรองเงินจ่ายไปก่อนแลว้นาํหลกัฐานมา 

ขอรับเงินช่วยเหลือภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีประสบอุบติัเหตุ  

6) กรณีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 5 

4. หลกัฐานประกอบการติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ   

ใหน้กัศึกษาติดตอ่ขอรับเงินช่วยเหลือไดภ้ายในระยะเวลา 180 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

อุบติัเหตุหรือเสียชีวิตแลว้แต่กรณี หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีผูใ้ดท่ีมีสิทธิมารับเงินช่วยเหลือ 

วทิยาลยัจะระงบัสิทธิดงักล่าว 

1) กรณีประสบอุบติัเหตุและไดรั้บบาดเจ็บ เตรียมหลกัฐานดงัน้ี  

- ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริง (ระบุสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ)  

- ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง  

-  สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา  

2) กรณีเสียชีวติ เตรียมหลกัฐานดงัน้ี  

-  สาํเนาใบมรณบตัร  

-  สาํเนาใบชนัสูตรพลิกศพ หรือใบบนัทึกประจาํวนัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  

-  สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา  

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูมี้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ 
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บทที ่6 

การเขียนรายงานสหกจิศึกษา 

การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบงัคบัของสหกิจศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทกัษะ การส่ือสารของ นักศึกษา และเพื่อ

จดัทาํขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับสถานประกอบการ โดยในการทาํรายงานนั้น นกัศึกษาจะตอ้งขอรับ คาํปรึกษาจากพนกังานพ่ีเล้ียง 

(Mentor/Job Supervisor) เพ่ือกาํหนดหวัขอ้รายงานท่ี เหมาะสม โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและลกัษณะของสถานประกอบการเป็นหลกั 

ตวัอยา่งของหวัขอ้รายงาน เช่น ผลงานวจิยัท่ีนกัศึกษาปฏิบติั รายงานวชิาการในหวัขอ้ท่ีสนใจ การสรุปขอ้มูลหรือสถิติบางประการ การ

วเิคราะห์ และประเมินผลขอ้มูล รายงานการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือแผนและวิธีปฏิบติังานท่ีจะทาํให้บรรลุถึง วตัถุประสงค์

การเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาวางเป้าหมายไวจ้ากการปฏิบติังาน สหกิจศึกษา 

 เม่ือไดห้วัขอ้แลว้ให้นกัศึกษา กรอกแบบฟอร์ม  วท-สก 06 (แบบแจง้โครงร่างรายงานการปฏิบติังาน) ขอความเห็นชอบจาก

พนกังานท่ีปรึกษา/พนกังานพ่ีเล้ียงและจดัส่งกลบัมายงัคณะ ภายใน 3 สปัดาห์แรกของการปฏิบติังาน 

6.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกจิศึกษา  

รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการท่ีนักศึกษาจะตอ้งเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ           สถาน

ประกอบการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของพนกังานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเล้ียง การเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีดี จะตอ้งมีความ

ถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอ โดยมีรูปแบบและหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบมาตรฐานรายงาน     เพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและเป็นบรรทดัฐาน

เดียวกนั จึงขอ กาํหนดการจดัทาํรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาใหนิ้สิตใชรู้ปแบบดงัตอ่ไปน้ี 

1) ปกนอกสีอ่อน สีสุภาพ กระดาษมีความแขง็พอสมควร  

2) จดัพิมพบ์นกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม  สีขาวสุภาพ พิมพห์นา้เดียว หรือ 2 หนา้  

3) จดัพิมพใ์นแนวตั้งเป็นหลกั อาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงเป็นแนวนอนไดต้ามความจาํเป็น  

4) ตวัอกัษรแบบAngsanaNew  ขนาด 16 หากเป็นหวัขอ้ หรือ การเนน้ ใหเ้พ่ิมขนาดและ รูปแบบตามความ

เหมาะสม  

5) มีเลขหนา้ตั้งแต่จดหมายนาํส่งรายงานเป็นตน้ไปจนหนา้สุดทา้ย  

6) การเวน้ขอบกระดาษกาํหนดให ้ 

เวน้ขอบบน 1.5 น้ิว  

เวน้ขอบลา้ง 1.0  น้ิว  

เวน้ขอบซา้ย 1.2 น้ิว (สาํหรับการเขา้เล่มรายงาน)  

เวน้ขอบขวา 1.0 น้ิว ในส่วนของปก เวน้ขอบบนและลา้งตามความเหมาะสม  

7) จาํนวนหนา้ทั้งเล่ม ประมาณ 30 หนา้  

2. หัวข้อในการเขียนรายงาน  

1) ส่วนนาํ เป็นส่วนประกอบก่อนท่ีเขา้ถึงเน้ือหารายงานทาํใหง่้ายต่อการเขา้สู่เน้ือหา ประกอบดว้ย  (เรียง

ตามลาํดบั) 
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     - ปกนอก  

- ปกใน  

- จดหมายนาํส่งรายงาน  

- กิตติกรรมประกาศ  

- บทคดัยอ่ภาษาไทย หรือ อาจเป็นภาษาองักฤษ  

- สารบญัเร่ือง  

- สารบญัตาราง  

- สารบญัรูปภาพ 

2) ส่วนเน้ือเร่ือง เป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดของรายงาน ประกอบดว้ย  

- บทนาํ  

- การทบทวนเอกสาร (ถา้มี)  

- วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานสหกิจศึกษาหรือโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

- งานท่ีปฏิบติัหรือโครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย  

- สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบติังาน 

3) ส่วนประกอบตอนทา้ย เป็นส่วนเพ่ิมเติม เพ่ือทาํใหร้ายงานมีความสมบูรณ์ 

 - เอกสารอา้งอิง  

- บรรณานุกรม  

- ภาคผนวก (ถา้มี)  

3. เนือ้หาในส่วนเนือ้เร่ืองโดยละเอยีด   

1) บทนาํ ประกอบดว้ย  

- ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ  

- ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑ ์/ ผลิตผล หรือการใหบ้ริการหลกัขององคก์ร  

- รูปแบบการจดัองคแ์ละการบริหารงานขององคก์ร  

- ตาํแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ  

- ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา/พนกังานพ่ีเล้ียง และตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา/พนกังาน พ่ีเล้ียง  

- ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

2) วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานสหกิจศึกษาหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

- วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีนกัศึกษาหรือพนกังานท่ีปรึกษา/พนกังานพ่ีเล้ียง ได ้กาํหนดไว้

วา่ตอ้งใหส้าํเร็จในเวลาท่ีกาํหนด โดยอาจจะจดัลาํดบัความสาํคญัของ วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดไวก่้อน  

- ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปฏิบติังานหรือโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในส่วนตวันกัศึกษา 

เองและส่วนท่ีสถานประกอบการจะไดรั้บงานท่ีปฏิบติัหรือโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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- รายละเอียดท่ีนกัศึกษาปฏิบติั โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานหรือขั้นตอนปฏิบติัใน 

โครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

- แสดงแผนภาพ แผนภูมิหรือตารางท่ีจาํเป็นประกอบคาํอธิบาย  

- หากเป็นการทาํปฏิบติัการในหอ้งอาหาร หอ้งพกั หรือสถานท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นพเิศษ จะตอ้ง

อธิบายเคร่ืองมือปฏิบติัการท่ีใชอ้ยา่งชดัเจน 

3) สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบติังาน  

- รวบรวมและแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ่การวเิคราะห์  

- วเิคราะห์และวจิารณ์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยมีขอ้เสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือ 

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยเนน้ในแงก้ารนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต  

- เปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บกบัวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบติังานหรือของ โครงงาน

ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นส่วนวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 เวน้ระยะขอบบน 1.5 น้ิว 
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รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

 

 

ช่ือหัวข้อภาษาไทย 

ช่ือหัวข้อภาษาองักฤษ 

 

 

 

ช่ือนักศึกษา  รหัสนักศึกษา 

 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกจิศึกษา 

สาขาวชิา.................. คณะ................... 

วทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 เวน้ระยะขอบล่าง 1.5 น้ิว 

เคาะ 3 

AngsanaNew ขนาด 20 ตวัหนา 

ตัวอย่างพมิพ์ปกนอก 

เคาะ 3 

เคาะ 3 
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จดหมายนําส่งรายงาน 

 

                                                                                           วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ.............. 
 

เร่ือง  ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 เรียน  อาจารยท่ี์ปรึกษาสาขาวชิา............................................. 

 

ตามท่ีข้าพเจ้า นาย/นางสาว.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .นักศึกษา  สาขาวิชา

...................................... คณะ .............................................. .........วิทยาลยันอร์ทเทิร์น ไดไ้ปปฏิบติังาน สหกิจศึกษา

ระ ห ว่ า ง ว ัน ท่ี  ............................................... ถึ ง ว ัน ท่ี  ........................................ใ น ตํา แ ห น่ ง

.................................................. ณ บริษทั............................................................ และไดรั้บมอบหมายจาก พนกังานพี่

เล้ียงใหศึ้กษาและทาํรายงานเร่ือง................................................................................... 

 

บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้ขา้พเจา้จึงขอส่งรายงานดงักล่าวมา พร้อมกนัน้ีจาํนวน 1 

เล่มเพื่อขอรับคาํปรึกษาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 นาย/นางสาว...................................  

                                            นกัศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวชิา............................... 

 

 

 

ตวัอยา่งพิมพจ์ดหมายนาํส่งรายงาน 

ก 
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กติติกรรมประกาศ  

(Acknowledgement) 

 

                                                                                           วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ.............. 
 

เร่ือง  ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 เรียน  อาจารยท่ี์ปรึกษาสาขาวชิา............................................. 

 

ตามท่ีข้าพเจ้า นาย/นางสาว.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .นักศึกษา  สาขาวิชา

...................................... คณะ .............................................. .........วิทยาลยันอร์ทเทิร์น ไดไ้ปปฏิบติังาน สหกิจศึกษา

ระ ห ว่ า ง ว ัน ท่ี  ............................................... ถึ ง ว ัน ท่ี  ........................................ใ น ตํา แ ห น่ ง

.................................................. ณ บริษทั............................................................ และไดรั้บมอบหมายจาก พนกังานพี่

เล้ียงใหศึ้กษาและทาํรายงานเร่ือง................................................................................... 

 

บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้ขา้พเจา้จึงขอส่งรายงานดงักล่าวมา พร้อมกนัน้ีจาํนวน 1 

เล่มเพื่อขอรับคาํปรึกษาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 นาย/นางสาว...................................  

                                            นกัศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวชิา............................... 

 

 

 

ตวัอยา่งพิมพกิ์ตติกรรมประกาศ 

ข 
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บทคัดย่อ  

 

บริษทัอมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจากดั(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพท่ี์ เป็น

ท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลายการดาํเนินงานภายในบริษทัมีการส่ือสารกันผ่านระบบเครือข่ายท้องถ่ิน (Local Area 

Network) ซ่ึงควบคุมและใหบ้ริการโดยแผนก IT ของบริษทัดงันัน่ทางแผนก IT จึงตอ้งมีการสํารวจ ความพึงพอใจของ

พนกังานอ่ืนๆต่อการให้บริการของแผนก IT ซ่ึงเดิมมีการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามใน รูปแบบของกระดาษแลว้

รวบรวมนาํมาสรุปและวเิคราะห์ผลซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาในการรวบรวม แบบสอบถามและอาจเกิดความผิดพลาดในการ

สรุปผลไดจึ้งไดด้าเนินการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการพฒันา แบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ซ่ึงพนกังานทุก

คนจะไดรั้บสิทธิเขา้มาตอบแบบสอบถามและ ระบบจะสามารถสรุปผลการประเมินออกมาในรูปแบบของรายงานได้

อยา่งถูกตอ้งแมน้ยาํและรวดเร็วไดซ่ึ้ง สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

 

คาํสาํคญั : แบบสาํรวจความพึงพอใจ/ระบบประเมินออนไลน์/ การประเมินการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งพิมพบ์ทคดัยอ่ 

ค 

ความเป็นมาและคาํสาํคญัของปัญหา 
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สารบัญ  

 

                                                              หนา้ 

จดหมายนาํส่งรายงาน           ก  

กิตติกรรมประกาศ           ข  

บทคดัยอ่            ค 

บทที ่1 บทน า 

 1.1 ความเป็นมาและความ สําคญัของปัญหา      1 

 1.2 วตัถุประสงค ์         3 

 1.3 ขอบเขตของโครงการ         7 

 1.4 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ         8 

บทที ่2 ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 2.1.............................................................       25 

 2.2.............................................................       26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งพิมพส์ารบญั 
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สารบัญตาราง  

 

                                                              หนา้ 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน        8 

ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดของ............................      11 

ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดของ............................      15 

ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดของ............................      25 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

สารบัญภาพ  

 

                                                              หนา้ 

รูปท่ี 1.1 แผนท่ีตั้งบริษทั          8 

รูปท่ี 1.2 ตวัอยา่งหน่วยงานท่ีบริษทัซอฟทเ์ดบูจาํกดัใหบ้ริการ     11 

รูปท่ี 1.3 ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรม        15 

รูปท่ี 1.4 การปฏิบติังานภายในหน่วยงาน        25 

 

 

   

 

 

 

 

ตวัอยา่งพิมพส์ารบญัตาราง 

ตวัอยา่งพิมพส์ารบญัภาพ 
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ภาคผนวก ก 
 แบบฟอร์มสหกจิศึกษา 
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แบบเสนองานสหกจิศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทร์ิน 

 

 

เรียน  คณบดคีณะ......................................................วทิยาลยันอร์ทเทร์ิน 

 สถานประกอบการ/หน่วยงาน มีความสนใจท่ีจะรับนกัศึกษาและขอเสนอตาํแหน่งงานสาํหรับนกัศึกษาปฏิบติั สหกิจศึกษา 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานประกอบการ/หน่วยงาน ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

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

(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี..............................อาคาร...........................................ชั้น..............ถนน.................................... ซอย................................ตาํบล/

แขวง......................................อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์................... โทรศพัท์

.......................................โทรสาร............................................. E-mail (ถา้มี).................................................................. ประเภทกิจการ/

ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ.์.............................................................................................จาํนวนพนกังานรวม...................คน 

 

ช่ือผู้จดัการสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

ช่ือ – สกลุ..................................................................... ตาํแหน่ง............................................... แผนก........................................... 

หากคณะฯ ประสงคจ์ะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกบัสถานประกอบการ/หน่วยงาน สามารถติดต่อไดท้าง  

(  ) ติดต่อโดยตรงกบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้หน่วยงาน 

(  ) ติดต่อกบับุคคลท่ีสถานประกอบการ/หน่วยงาน มอบหมายต่อไปน้ี 

ช่ือ – สกลุ...................................................................... ตาํแหน่ง............................................... แผนก/ฝ่าย...................................

โทรศพัท.์......................................โทรสาร............................................... E-mail (ถา้มี)................................................................ 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบังาน/สวสัดกิารทีเ่สนอให้นักศึกษาและคุณสมบตันิักศึกษาทีต้่องการ  

สาขาวชิาท่ีตอ้งการ.........................................................................................จาํนวนท่ีเสนอนกัศึกษา...............................ตาํแหน่ง (หากมี

มากกวา่ 1 สาขาวชิา กรุณาทาํสาํเนาแผน่น้ีและเขียนรายละเอียดแยกสาขาวชิาละ 1 แผน่) ความสามารถทางวชิาการหรือทกัษะท่ี

นกัศึกษาควรมี ..................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

วท-สก 01 
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ตาํแหน่งงานท่ีเสนอใหน้กัศึกษาปฏิบติั (Job Position) ......................................................................................................................... 

ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั (Job Description) ………………………....................................................…………………………………… 

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

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

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

จาํนวนชัว่โมงทาํงาน..........................................................................ต่อสปัดาห์ (ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาไปปฏิบติังาน 16 สปัดาห์)  
 

สวสัดกิารทีส่ถานประกอบการ/ หน่วยงาน เสนอให้นักศึกษาในระหว่างปฏบิัตงิาน 

ค่าตอบแทน  ( ) ไม่มี   ( ) มี .....................บาท/วนั หรือ.....................บาท/เดือน 

   ท่ีพกั  ( ) ไม่มี   ( ) มี  

                                                 ( ) ไม่เสียค่าใชจ่้าย  ( ) นกัศึกษาเสียค่าใชจ่้ายเอง .............บาทต่อเดือน/วนั 

รถรับส่งไปกลบั ระหวา่งสถานประกอบการ ท่ีพกัและชุมชนใกลเ้คียง 

( ) ไม่มี   ( ) มี  

( ) ไม่เสียค่าใชจ่้าย  ( ) นกัศึกษาเสียค่าใชจ่้ายเอง .............บาทต่อเดือน/วนั 

สวสัดิการอ่ืนๆ (ถา้มีโปรดระบุ เช่น อาหาร,ชุดทาํงาน) .................................................................................... 

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

การคดัเลอืกนกัศึกษาเข้าปฏิบัตงิาน  

(  ) ตอ้งการคดัเลือกนกัศึกษาเอง  ( ) ใหค้ณะฯ คดัเลือกให ้

 

 

              ลงช่ือ...............................................(ผูใ้หข้อ้มูล)   

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

              ตาํแหน่ง................................................... 

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

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ขอความกรุณาแนบแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีนกัศึกษาตอ้งไปปฏิบติังาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตวั และนิเทศงานของ

อาจารยด์ว้ยจะขอบพระคุณยิง่ ส่งกลบัมายงักงานสหกิจศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น 888  หมู่ท่ี 2 ตาํบลหนองบวัใต ้ อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตาก 36000 

โทรศพัท ์055-517-488 ต่อ 802  โทรสาร 055-517-487 ต่อ 808 
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ใบสมัครงานสหกจิศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 

 
 

 

 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลนักศึกษา 

ช่ือสถานประกอบการท่ีตอ้งการสมคัร.............................................................................................................................................. 
(Name of employer)  

สมคัรงานในตาํแหน่ง....................................................................................................................................................................... 
(Position sought)   

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา (4 เดือน) จาก.......................................................... ถึง................................................................ 
(Period of work)                                                                        (From)                                                                                         (Until) 

ขอ้มูลส่วนตวันกัศึกษา (Student Personal Data) 

ช่ือ-สกลุ ภาษาไทย (นาย/นางสาว).................................................................................................................................................... 

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

รหสันกัศึกษา (Student ID.) ................................................................................................................................................................ 

สาขาวชิา ..................................................................................คณะ/ วทิยาลยั................................................................................. (Field of 

Study)                                                                                                                          (Faculty/ School/ College) 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี ................................................................ ช่ืออาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา.................................................................. (Year of 

study)                                                                                                                 (Name of academic advisor) 

เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาท่ีผา่นมา..................................................เกรดเฉล่ียรวม............................................................................. 
(recently received GPA)                                                                                                             (Cumulative GPA) 

บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี  

(ID. Card No.)  

ออกให ้ณ................................................................เม่ือวนัท่ี ................................................หมดอายวุนัท่ี...................................... (Issued 

at)                                                                                                        (Issued date)                                                                       (Expiry date) 

เช้ือชาติ..................... สญัชาติ.................... ศาสนา................... เพศ....................... ส่วนสูง..................ซม. นํ้ าหนกั................กก. (Race)                                       

(Nationality)                          (Religion)                            (Sex)                                     (Height)                                         (Weight) 

โรคประจาํตวั ระบุ............................................................................................................................................................................ 
(Chronic disease: please specify) 

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

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

โทรศพัท ์(Tel.) ..................................... โทรสาร (Fax)...................................... E-mail address............................................................ 

บุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน (Contact person in case of emergency)  

ช่ือ-นามสกลุ (Name- Surname) ........................................................................................................................................................... 

ความเก่ียวขอ้งเป็น (Relationship)..............................................................................โทรศพัท ์(Tel)................................................... 

วท-สก 02-1 

 

รูปถ่ายชุด

นกัศึกษาขนาด  

1 น้ิว 
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ขอ้มูลครอบครัว (Family Details)  

ช่ือบิดา..................................................................................... อาย.ุ........................ปี อาชีพ............................................................ Father’s 

name                                                                                                                            Age                                         Occupation 

ท่ีอยู ่(Address).......................................................................................................โทรศพัท ์(Tel.)....................................................... ช่ือ

มารดา...................................................................................อาย.ุ........................ปี อาชีพ........................................................... 
Mother’s name                                                                                                                           Age                                         Occupation 

ท่ีอยู ่(Address).......................................................................................................โทรศพัท ์(Tel.)....................................................... 

จาํนวนพี่นอ้ง................................................คน เป็นบุตรคนท่ี.............................................ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

(Number of siblings)                                                                  (You are the)                                                                                       (As detailed below) 

ลาํดบัท่ี                       ช่ือ-นามสกลุ   อาย ุ  อาชีพ   ตาํแหน่ง   ท่ีอยู ่ 
    (No.)    (Name & Surname)                         (Age)                    (Occupation)                            (Position)               (Current Address) 

1.........................................................................................................................................................................................................2..........

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

3......................................................................................................................................................................................................... 

ความสามารถทางภาษา (Language Proficiency) 

ภาษา 
Language 

ฟัง Listening พดู Speaking อ่าน Reading เขียน Writing 
Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 

องักฤษ English             

จีน Chinese             
อ่ืนๆ Others             

 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาตรีท่ีนกัศึกษาทาํ  หรือสนใจท่ีจะทาํ (Undergraduate thesis topic or your interested project) 

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

องคค์วามรู้ในสาขาวชิาของตนเองท่ีนกัศึกษาถนดั (Core knowledge in your field of interest) 

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

ความสามารถอ่ืน ๆ (Other Skills) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programs)...................................................................................  

กีฬา (Sports) ........................................................................อ่ืน ๆ ระบุ (Etc.: please specify) .............................................................. 

กิจกรรมนอกหลกัสูตรและความสามารถพิเศษ (Student activities and special ability) 

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

ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้ความทั้งหมดเป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 
(I hereby confirm that answer at the statements given by me in the applications are true and correct in every aspect) 

                                                                                     (ลงช่ือนกัศึกษา : Applicant signature)......................................................... 

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

                                                                                                                              วนัท่ี (Date)……………..…….…………………………… 
 

หมายเหตุ : นกัศึกษาโปรดแนบเอกสารต่อไปน้ีอยา่งละ 1 ชุดพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  1.สาํเนาบตัรประชาชน  2.สาํเนาบตัรนกัศึกษา  3.สาํเนาทะเบียนบา้น   
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ส่วนที ่2 ผลการพจิารณารับรอง  (สําหรับคณะ/สาขาวชิา) 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   /  ลงในช่อง       หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความประสงคข์องท่าน 

1. ความพร้อมทางดา้นวชิาการและทกัษะทางวชิาชีพ เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  

2. ความประพฤติ      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  

3. ระเบียบวนิยั      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม    

4. ความรับผิดชอบ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  
 

สาขาวชิาไดพิ้จารณาความเหมาะสมของนกัศึกษาแลว้พิจารณาดงัน้ี 

 ใหป้ฏิบติังานสหกิจได ้

 ไม่ใหป้ฏิบติังานสหกิจ 

 

ลงช่ือ.................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา 

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

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

 

ลงช่ือ.................................................หวัหนา้สาขาวชิา 

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

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

 

ลงช่ือ.................................................คณบดี 

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

                                                                                               วนัท่ี.................................................. 
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แบบยนืยันการตอบรับนักศึกษาสหกจิศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 

 

แบบยนืยนัการตอบรับนักศึกษาสหกจิศึกษา 

(ผู้ให้ข้อมูล : พนักงานฝ่ายบุคคลหรือผู้มอีาํนาจในการรับนกัศึกษาสหกจิศึกษา) 

คาํช้ีแจง : กรุณากรอกขอ้มูลเพื่อยนืยนัความประสงครั์บนกัศึกษา ท่ีไดรั้บการพิจารณาจากวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 

เรียน  คณบดีคณะ........................................................วทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน...................................................................................................................................................... 

 จากคาํขอเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาของวทิยาลยันอร์ทเทิร์น โดยมีรายละเอียดใบสมคัรของนกัศึกษาท่ีสนใจจะเขา้ร่วม

โครงการสหกิจศึกษากบัทางสถานประกอบการ/หน่วยงาน ของเรานั้น บดัน้ีทางสถานประกอบการ/หน่วยงานของเราไดพิ้จารณา

คุณสมบติัของนกัศึกษาแลว้ มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 

ผลการพจิารณาการรับนักศึกษาเข้าโครงการสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

 

ล าดบัที ่
 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา 
 

สาขาวชิา 
 

ช้ันปีที ่
ผลการพจิารณา 

รับ ไม่รับ 

      
      
      
      
      

 

บุคคลของสถานประกอบการ/หน่วยงาน ท่ีวทิยาลยันอร์ทเทิร์นสามารถติดต่อและประสานงานเร่ืองนกัศึกษาสหกิจศึกษาได ้

ช่ือ – สกลุ............................................................................................ ตาํแหน่ง.............................................................................. 

โทรศพัท.์..........................................โทรสาร............................................. E-mail (ถา้มี).............................................................. 
 

              ลงช่ือ...............................................(ผูใ้หข้อ้มูล)   

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

        ตาํแหน่ง................................................... 

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

หมายเหตุ : ขอ้ความกรุณาส่งกลบัมายงัสาํนกังานสหกิจศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์นภายใน 1 สปัดาห์ หลงัจากไดรั้บเอกสารฉบบัน้ี วิทยาลยันอร์ทเทิร์นเลขท่ี 

888  หมู่ท่ี 2 ตาํบลหนองบวัใต ้ อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตาก 36000 โทรศพัท ์055-517-488 ต่อ 802  โทรสาร 055-517-487 ต่อ 808 

 

วท-สก 02-2 
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แบบแจ้งรายละเอียดทีพ่กัระหว่างการปฏิบัติงานสหกจิวิทยาลยันอร์ทเทร์ิน 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา) 

เรียน  คณบดีคณะ........................................................วทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

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

สาขาวชิา........................................................................................................คณะ........................................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน...................................................................................................................................................... 

ขอแจง้ราละเอียดเก่ียวกบัท่ีพกัระหวา่งปฏิบติังานสหกิจศึกษา ดงัน้ี 

 ช่ือสถานท่ีพกั.................................................................................................................................................................... 

 เลขท่ี..................ถนน..............................................ซอย............................................ตาํบล/แขวง.................................... 

 อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

 โทรศพัท.์...............................โทรสาร...................................มือถือ..............................E-mail....................................... 

ช่ือ ท่ีอยู ่ผูท่ี้สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

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

 เลขท่ี..................ถนน..............................................ซอย............................................ตาํบล/แขวง.................................... 

 อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

 โทรศพัท.์...............................โทรสาร...................................มือถือ..............................E-mail....................................... 

แผนท่ีแสดงตาํแหน่งท่ีพกัอาศยั :  เพ่ือความสะดวกในการนิเทศของอาจารยโ์ปรดระบช่ืุอถนนและสถานท่ีสาํคญัใกลเ้คียงท่ีสามารถเขา้ใจโดยง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือนกัศึกษา............................................... 

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

                   วนัท่ี........................................... 
หมายเหตุ : ขอ้ความกรุณาส่งกลบัมายงัคณะ/สาํนกังานสหกิจศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์นภายในสปัดาห์ท่ี1 ของการปฏิบติังาน  

เลขท่ี 888  หมู่ท่ี 2 ตาํบลหนองบวัใต ้ อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตาก 36000 โทรศพัท ์055-517-488 ต่อ 802  โทรสาร 055-517-487 ต่อ 808 

วท-สก 03 
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แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานพีเ่ลีย้ง วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้จดัการฝ่ายบุคคล และ/หรือ พนักงานพีเ่ลีย้ง) 

คาํช้ีแจง  

เพื่อให้การประสานงานระหวา่งโครงการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความกรุณา

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือผูท่ี้รับผิดชอบดูแลการปฏิบติังานของนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้โปรดประสานงานกบัพนักงานพ่ีเล้ียง (Job 

Supervisor) เพ่ือจดัทาํขอ้มูล ตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน และพนักงานพ่ีเล้ียง (Job Position, Job Description and job Supervisor)                    

                                               
 

เรียน  คณบดคีณะ........................................................วทิยาลยันอร์ทเทร์ิน 

ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน และพนกังานพ่ีเล้ียง ดงัน้ี 
 

1.                            

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

 (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................................... 

 เลขท่ี..................ถนน..............................................ซอย............................................ตาํบล/แขวง.................................... 

 อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

 โทรศพัท.์.............................โทรสาร...............................มือถือ...........................E-mail................................................. 
 

2.ผูจ้ดัการทัว่ไป / ผูจ้ดัการโรงงาน และผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ระสานงาน 

ช่ือผูจ้ดัการสถานประกอบการ.......................................................................................................................................... 

 ตาํแหน่ง ............................................................................................................................................................................ 

 โทรศพัท.์.............................โทรสาร...............................มือถือ...........................E-mail................................................. 

 การติดต่อประสานงานกบัวทิยาลยั (การนิเทศงานนกัศึกษา และอ่ืนๆ ) ขอมอบให ้

  ติดต่อกบัผูจ้ดัการโดยตรง  มอบหมายใหบุ้คคลต่อไปน้ีประสานงานแทน 

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

 โทรศพัท.์.............................โทรสาร...............................มือถือ...........................E-mail................................................. 

\ 

3.พนกังานพ่ีเล้ียง (Job Supervisor) 

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

 ตาํแหน่ง.......................................................................................แผนก............................................................................ 

 โทรศพัท.์.............................โทรสาร...............................มือถือ...........................E-mail................................................. 
 

 

วท-สก 04 
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4.งานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา  

 ช่ือ-นามสกลุนกัศึกษา....................................................................................................................................................... 

 ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษาปฏิบติั (Job Position)............................................................................................................... 

 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาปฏิบติั (Job Description).......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

        ลงช่ือ...............................................ผูใ้หข้อ้มูล 

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

    ตาํแหน่ง……………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขอ้ความกรุณาส่งกลบัมายงัคณะ/สาํนกังานสหกิจศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์นภายในสปัดาห์ท่ี1 ของการปฏิบติังาน  

เลขท่ี 888  หมู่ท่ี 2 ตาํบลหนองบวัใต ้ อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตาก 36000 โทรศพัท ์055-517-488 ต่อ 802  โทรสาร 055-517-487 ต่อ 808 
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แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทร์ิน 

 
 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกบัพนักงานพีเ่ลีย้ง) 

ช่ือ-นามสกลุนกัศึกษา..........................................................................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา....................................... 

สาขาวชิา...............................................................................................................คณะ.................................................................... 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 
ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัแผนปฏิบติังานสหกิจศึกษา ดงัน้ี 

แผนปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 

ข้อ กจิกรรม เดอืนที1่............ เดอืนที2่............ เดอืนที3่............ เดอืนที4่............ 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ลงช่ือ...............................................นกัศึกษา        ลงช่ือ...............................................พนกังานพ่ีเล้ียง  

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

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

หมายเหตุ: ขอ้ความกรุณาส่งกลบัมายงัคณะ/สาํนกังานสหกิจศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์นภายในสปัดาห์ท่ี 2 ของการปฏิบติังาน  

เลขท่ี 888  หมู่ท่ี 2 ตาํบลหนองบวัใต ้ อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตาก 36000 โทรศพัท ์055-517-488 ต่อ 802  โทรสาร 055-517-487 ต่อ 808 
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แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา วิทยาลยันอร์ทเทร์ิน 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกบัพนักงานพีเ่ลีย้ง) 

คาํช้ีแจง  
    านถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือฝึกฝนทกัษทะการส่ือสาร Communication Skill ของนกัศึกษา และ

จัด ทํา ข้อ มู ล ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ สํ า ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  นัก ศึ ก ษ า จ ะ ต้อ ง ข อ รั บ คํา ป รึ ก ษ า จ า ก พ นัก ง า น พ่ี เ ล้ี ย ง  Job Supervisor 

                                     คาํนึงถึงความตอ้งการของสถานประกอบการเป็นหลกั รายงานจะตอ้งประกอบดว้ย ความสาํคญัและท่ีมาของโจทย์

วิจยั ผลงานวิจยัท่ีนกัศึกษาปฏิบติั การสรุปขอ้มูล การวิเคราะห์และประเมินผลขอ้มูล เป็นตน้ ทั้งน้ีรายงานอาจจะจดัทาํเป็นกลุ่มของนกัศึกษาสหกิจ มากกว่า 1 

        

 ในกรณีท่ีสถานประกอบการไม่ประสงคใ์ห้มีการรายงานในหัวขอ้ขา้งตน้ นกัศึกษาจะตอ้งพิจารณาเร่ืองท่ีตนสนใจและหยิบยกมาทาํรายงาน โดย

ปรึกษากบัพนักงานพ่ีเล้ียง ตวัอยา่งหัวขอ้ท่ีจะตอ้งใช้เขียนรายงานไดแ้ก่ รายงานทางวิชาการท่ีนกัศึกษาสนใจรายงานการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ

แผนและวิธีการปฏิบติังานท่ีจะทาํให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาวางเป้าหมายไวจ้ากการปฏิบติัสหกิจคร้ังน้ี Learning Objectives 

                                                                                       Work Term Report Outline ฉบบัน้ี และเสนอให้พนกังานพ่ี

เล้ียงรับทราบและส่งกลบัมายงังานสหกิจศึกษาของคณะท่ีสงักดั ภายใน 3        แรกของการปฏิบติังาน 

 งานสหกิจศึกษา จะรวบรวมนาํเสนออาจารยนิ์เทศเพ่ือพิจารณา หากอาจารยมี์ขอ้เสนอแนะใดๆ จะส่งกลบัมาให้นกัศึกษาทราบภายใน 2         

        มิ           สียเวลานกัศึกษาควรดาํเนินการเขียนรายงานโดยทนัที 
 

ช่ือ-นามสกลุนกัศึกษา..........................................................................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา....................................... 

สาขาวชิา...............................................................................................................คณะ.................................................................... 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 

เลขที.......................ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต................................... 

จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์..............................โทรสาร............................. 
 

ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงร่างรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาดงัน้ี 

1.หวัขอ้รายงาน (Report Title) อาจจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นภายหลงั 

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

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

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

ภาษาองักฤษ .................................................................................................................................................................................... 

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

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

2.รายละเอียดเน้ือหาของรายงาน อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นภายหลงั 
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.......................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ...............................................นกัศึกษา  ลงช่ือ...............................................พนกังานพ่ีเล้ียง  

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

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

หมายเหตุ: ขอ้ความกรุณาส่งกลบัมายงัคณะ/สาํนกังานสหกิจศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์นภายในสปัดาห์ท่ี 3 ของการปฏิบติังาน  

เลขท่ี 888  หมู่ท่ี 2 ตาํบลหนองบวัใต ้ อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตาก 36000 โทรศพัท ์055-517-488 ต่อ 802  โทรสาร 055-517-487 ต่อ 808 
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แบบบันทกึการนิเทศงานสหกจิศึกษา การประเมินสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ 
 

 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 

เลขที.......................ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต................................... 

จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์..............................โทรสาร............................. 
 

รายนามนกัศึกษาท่ีไดรั้บการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งน้ี 

1...................................................................................................สาขาวชิา......................................................................................  

2...................................................................................................สาขาวชิา...................................................................................... 

3...................................................................................................สาขาวชิา...................................................................................... 

4...................................................................................................สาขาวชิา...................................................................................... 

5...................................................................................................สาขาวชิา...................................................................................... 

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

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

                                                                                                            ตาํแหน่ง............................................... 

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

รายนามอาจารยผ์ูร่้วมนิเทศ 

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

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

3........................................................................................................................................................................................................ 

 

คาํช้ีแจง 

 1.โปรดใส่เคร่ืองหมาย / หรือ – ตามความเห็นของท่านแต่ละหวัขอ้การประเมิน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินค่าสาํหรับระดบั

ความคิดเห็น ดงัน้ี 

  5                                           หรือ เหมาะสมมากท่ีสุด 

  4                                     หรือ เหมาะมาก 

3                                 ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 

2                                 นอ้ย หรือ เหมาะสมนอ้ย 

1                                 นอ้ย       หรือ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

-. หมายถึง ไม่สามารถใหร้ะดบัคะแนนได ้เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีขอ้มูล ไม่ตอ้งการประเมิน เป็นตน้ 

 2.                                             -14การประเมนิสถานประกอบการ 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1.ความเข้าใจในปรัชญาของสหกจิศึกษา 

   1.1                                    

     

   1.2 พนกังานท่ีปรึกษา Job Superisor      

2.การจัดการและสนับสนุน 

   2.1 การประสานงานดา้นการจดัการดูแลนกัศึกษาภายในสถานประกอบการระหวา่งฝ่ายบุคคล และ Job Supervisor 

     

    2.2 การให้คาํแนะนาํดูแลนกัศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล (การปฐมนิเทศ,การแนะนาํระเบียบวนิัย ฯลฯ)      
   2.3 บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจสนับสนุนและให้ความเป็นกนัเองกบันกัศึกษาสหกิจศึกษา      

3.ปริมาณงาน 

   3.1 ปริมาณงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
     

4.คุณภาพงาน 

   4.1 คุณลกัษณะงาน Job Description 
     

    4.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัสาขาวชิาเอกของนกัศึกษา      
    4.3 งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัท่ีบริษทั/หน่วยงานเสนอไว ้      
    4.4 งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความสนใจของนกัศึกษา      
    4.5 ความเหมาะสมของหัวขอ้รายงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ      

5.การมอบหมายงานและนิเทศงานของ Supervisor 

   5.1 มี Supervisor ดูแลนกัศึกษาตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้งาน 
     

    5.2 ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพของ Supervisor      
    5.3 เวลาท่ี Supervisor ให้แก่นกัศึกษาดา้นการปฏิบติังาน      
    5.4 เวลาท่ี Supervisor ให้แก่นกัศึกษาดา้นการเขียนรายงาน      
    5.5 เวลาท่ี Supervisor ต่อการสอนงานและสั่งงาน      
    5.6 การให้ความสาํคญัต่อการประเมินผลการปฏิบติังานและการเขียนรายงานของ Supervisor      
    5.7 ความพร้อมและอุปกรณ์เคร่ืองมือสาํหรับนกัศึกษา (พิจารณาเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของนกัศึกษา)      
    5.8 การจดัทาํแผนปฏิบติังานตลอดระยะเวลาของการปฏิบติังาน      

6.สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนีสํ้าหรับโครงการสหกจิศึกษาของวทิยาลยั      
 

ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

..........................................................................................................................................................................................................  
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แบบบันทกึการนิเทศงานสหกจิศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ 
 

 

ค าช้ีแจง 

 1.โปรดบนัทึกคะแนนตามความเห็นของท่านในแต่ละหวัขอ้การประเมิน นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งไดรั้บการประเมินในส่วนท่ี 1 และถา้นกัศึกษา

ไดรั้บมอบหมายให้ทาํโครงงานในระหวา่งการปฏิบติัสหกิจศึกษา จะตอ้งไดรั้บการประเมินในส่วนท่ี 2 

 2.เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้โปรดนาํส่งงานสหกิจศึกษาของคณะ 

 3.                                                    คะแนน        0 
 

การประเมนินักศึกษาสหกจิศึกษา (1แผ่นส าหรับนักศึกษา 1 ราย) 

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

สาขาวชิา....................................................................................................คณะ............................................................................... 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ.................................................................................................................................. 
 

รายนามอาจารยผ์ูร่้วมนิเทศงานสหกิจศึกษา 

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

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

3........................................................................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที ่1 :                                                

ดา้นคุณภาพ 

หวัขอ้ประเมิน ขอ้ละ 10 คะแนน 

1.งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา  

2.นกัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีและตรงตามสาขาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

3.มีการนาํทฤษฎีท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

ดา้นการพฒันาตนเอง 

หวัขอ้ประเมิน ขอ้ละ 10 คะแนน 

4.นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมการทาํงานมาก  

5.การปฏิบติังานสหกิจศึกษาทาํใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่ในตนเองมาข้ึน  

6.การปฏิบติังานสหกิจศึกษาทาํใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบสูงข้ึนและมีวนิยัในการทาํงานมากข้ึน  

7.การปฏิบติังานสหกิจศึกษาทาํใหน้กัศึกษาสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงในอนาคตได ้  
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ดา้นผลสาํเร็จของการปฏิบติังาน 

หวัขอ้ประเมิน ขอ้ละ 10 คะแนน 

8.นกัศึกษาวางแผนการปฏิบติังานและสามารถดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไวเ้ป็นผลสาํเร็จ  

9.นกัศึกษาสามารถช่วยแกปั้ญหาหรือช่วยเสนอแนะแก่สถานประกอบการได ้  

10.นกัศึกษาพอใจในผลการปฏิบติังานของตนเอง  

                                                                                                                         คะแนนรวมส่วนท่ี 1 (100)  
 

ในกรณีทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทาํโครงงาน ขอให้อาจารย์นิเทศประเมนิในส่วนที ่2  

ส่วนที ่2 : การประเมนิผล / ตดิตามความก้าวหน้าการทาํโครงการของนกัศึกษา 

หวัขอ้โครงงาน 

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

หวัขอ้ประเมิน ขอ้ละ 10 คะแนน 

1.หวัขอ้โครงงานสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัสหกิจศึกษาของนกัศึกษา  

2.                                                                          

3.                                                              

4.นกัศึกษาไดร่้วมแผนการปฏิบติังานและสามารถดาํเนินงานตามแผน่ท่ีวางไวเ้ป็นผลสาํเร็จ  

5.โครงงานท่ีดาํเนินการสามารถช่วยแกปั้ญหา/    มมูลค่าแก่สถานประกอบการ  

                                                                                                                           คะแนนรวมส่วนท่ี 2 (50)  

                                       คะแนนเตม็ (30     ) คาํนวณจาก ส่วนท่ี1 +          x 100 / 150 x 30 / 100  

 

 

ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

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

 

                                                                                                                     ลงช่ือ.......................................................อาจารยนิ์เทศ 

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

                                                                                                                       วนัท่ี....................................................... 
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แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกจิศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทร์ินโดยอาจารย์นิเทศ 
 

 

ค าช้ีแจง 

 1.ผูใ้หข้อ้มูลในแบบประเมินน้ี ตอ้งเป็นอาจารยนิ์เทศงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี

แทน 

 2.                            ขอ้ โปรดใหข้อ้มูลครบทุกขอ้ เพือ่ความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

 3.                                                               ใส่เคร่ืองหมาย – และโปรดใหค้วามคิดเห็นเพ่ิมเติม 

(ถา้มี) 

 4.                                                               ” และนาํส่งงานสหกิจศึกษาของคณะท่ีสงักดั 

 5.                                                    คะแนน          
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work Term Information 

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

สาขาวชิา....................................................................................................คณะ............................................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 
 

หัวข้อรายงาน / Report Title 

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

ภาษาองักฤษ...................................................................................................................................................................................... 
 

หัวข้อประเมนิ / Items คะแนน 

1.กิตติกรรมประกาศ Acknowledgement 

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

 

2.บทคดัยอ่ Abstract 

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

 

3.                                Table of contents 

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

 

4.             Objectives 

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

 

5.วธีิการดาํเนินโครงงาน Project methodology หรือ การปฏิบติังาน Practical works / Co-op work 

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

 

 

วท-สก 07-3 

 

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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หัวข้อประเมนิ / Items  คะแนน 

6.ผลการดาํเนินงานโครงงานและการวเิคราะห์ผล Result & Analysis 

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

 

7.สรุปผลการศึกษา Conclusion 

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

 

8.ขอ้เสนอแนะสาํหรับโครงการในอนาคต Comments for further project 

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

 

9.สาํนวนการเขียนและการส่ือความหมาย ldiom and meaning 

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

 

10.ความถูกตอ้งของตวัสะกด Spelling 

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

 

11.รูปแบบและความสวยงามของรูปเล่ม Pattern 

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

 

12.เอกสารอา้งอิง References 

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

 

13.ภาคผนวก Appendix 

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

 

                                                                                                                    คะแนนรวม 100 คะแนน  

                                                           คะแนนเตม็ (10      ) คาํนวณจาก คะแนนรวม x 10 / 100   

 

ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

 

                                                                                                                     ลงช่ือ.......................................................อาจารยนิ์เทศ 

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

                                                                                                                       วนัท่ี....................................................... 
หมายเหตุ: เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํเอกสารน้ีใส่ซองประทบัตรา ลบั และให้นาํส่ง สาํนกังานสหกิจศึกษาของคณะ ทนัทีท่ีนกัศึกษากลบัมา

รายงานตวัท่ีวิทยาลยั 

30 คะแนน  

10 คะแนน  

 5 คะแนน 

10 คะแนน  

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกจิศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทร์ินโดยพนักงานพีเ่ลีย้ง 
 

 

ค าช้ีแจง 

 1.ผูใ้หข้อ้มูลในแบบประเมินน้ี ตอ้งเป็นพนกังานพ่ีเล้ียง Job Supervisor ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา หรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีแทน 

 2.โปรดบนัทึกคะแนนตามความเห็นของท่านในแต่ละหวัขอ้การประเมิน นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งไดรั้บการประเมินในส่วนท่ี 1 

                                                                                                        

 3.เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํเอกสารน้ีใส่ซองประทบัตรา ลบั และใหน้กัศึกษานาํส่งงานสหกิจศึกษาของคณะทนัที

ท่ีนกัศึกษากลบัมาวทิยาลยั 

 4.                             (1 แผน่สาํหรับนกัศึกษา 1    ) 

 5.การประเมินโดยพนกังานพ่ีเล้ียง คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30  
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work Term Information 

ช่ือ-นามสกลุนกัศึกษา..................................................................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา............................................... 

สาขาวชิา.......................................................................................................คณะ............................................................................ 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ.................................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกลุผูป้ระเมิน..................................................................................................................................................................... 

ตาํแหน่ง............................................................... ........................................แผนก.......................................................................... 
 

ส่วนที ่1 :                                                

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม / Ethics and Morals  

หวัขอ้ประเมิน/Items ขอ้ละ 10 คะแนน 

1.มีความรับผดิชอบดาํเนินงานใหส้าํเร็จลุล่วง สามารถปล่อยใหท้าํงานไดโ้ดยไม่ตอ้งควบคุมมากเกินไป

สามารถไวว้างใจใหรั้บผิดชอบงานท่ีมากกวา่เวลางานประจาํ 

 

2.มีความใส่ใจ และกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจท่ีจะทาํงานได้

สาํเร็จ มีความมานะบากบัน่ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหา 

 

3.มีบุคลิกภาพและวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม มีวฒิุภาวะ มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน แต่งกายถูกกาละเทศะ

กริยาวาจาเหมาะสม การตรงต่อเวลา และอ่ืนๆ 

 

4.มีระเบียบวนิยั ปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ร ปฏิบติัตามระเบียบบริหารงานบุคคล  

5.มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต กลา้หาญ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผูอ่ื้น  

6.มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  

 

วท-สก 08-1 
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ดา้นความรู้ / Knowledge 

หวัขอ้ประเมิน/Items ขอ้ละ 10 คะแนน 

7.มีความรู้ทางวชิาการเพียงพอท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (ในลกัษณะท่ีนกัศึกษาจะปฏิบติัได)้  

8.มีความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติัการ เช่น การปฏิบติังานในภาคสนาม /                 

9.สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัสหกิจศึกษาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือนาํไปสู่การสร้าง

นวตักรรม 

 

10.สามารถนาํความรู้และประสบการณ์มาแกปั้ญหาของตนเองและสงัคมได ้  
 

ดา้นทกัษะทางปัญญา / Cognitive Skills 

หวัขอ้ประเมิน/Items ขอ้ละ 10 คะแนน 

11.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ฝ่เรียนรู้  

12.มีวจิารณญาณและการตดัสินใจไดดี้ ถูกตอ้ง รวดเร็ว มีการวเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหาต่างๆ อยา่งรอบ

ครอบก่อนการตดัสินใจ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ สามารถไวว้างใจใหต้ดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 

 

13.มีทศันคติเชิงบวก  

14.สามารถพฒันาตนเองใหป้ฏิบติังาน Job position และ Job description ท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หรือตาํแหน่งงานน้ีเหมาะสมกบันกัศึกษาคนน้ีหรือไม่เพียงใด 

 

 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ / Interpersonal Skills and Responsibility  

หวัขอ้ประเมิน/Items ขอ้ละ 10 คะแนน 

15.มีมนุษยส์มัพนัธ์ (ทั้งการพดูและการวางตวั) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สร้างมนุษยส์มัพนัธ์ไดดี้ 

เป็นท่ีรักใคร่ของผูร่้วมงาน เป็นผูท่ี้ช่วยก่อใหเ้กิดความร่วมมือประสานงาน 

 

16.มีจิตสาธารณะ  

17.มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีม  

18.มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น  
 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ / Numerical, Communication and Information Technology Skills 

หวัขอ้ประเมิน/Items ขอ้ละ 10 คะแนน 

19.วเิคราะห์ สงัเคราะห์สรุปประเด็นเน้ือหาเพ่ือการจดัทาํรายงานได ้  

20.สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม หรือสามารถใชค้วามรู้ใน

เชิงสถิติ คณิตศาสตร์ เพ่ือแกปั้ญหาโจทยท่ี์ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

                                                                                                            คะแนนรวมส่วนท่ี 1 (200 คะแนน)  
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ในกรณีทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทาํโครงงาน ขอให้พนกังานพีเ่ลีย้งประเมนิในส่วนที ่2  

ส่วนที ่2 : การประเมนิผล / ตดิตามความก้าวหน้าการทาํโครงการของนกัศึกษาสหกจิศึกษา 

หวัขอ้โครงงาน 

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

หวัขอ้ประเมิน ขอ้ละ 10 คะแนน 

1.หวัขอ้โครงงานสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัสหกิจศึกษาของนกัศึกษา  

2.                                                                          

3.                                                              

4.นกัศึกษาไดร่้วมแผนการปฏิบติังานและสามารถดาํเนินงานตามแผน่ท่ีวางไวเ้ป็นผลสาํเร็จ  

5.โครงงานท่ีดาํเนินการสามารถช่วยแกปั้ญหา/    มมูลค่าแก่สถานประกอบการ  

                                                                                                                           คะแนนรวมส่วนท่ี 2 (50)  

                                       คะแนนเตม็ (30     ) คาํนวณจาก ส่วนท่ี1 +          x 100 / 150 x 30 / 100  

 

 

ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                 ลงช่ือ.......................................................พนกังานพ่ีเล้ียง 

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

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

 

 

 
หมายเหตุ: เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํเอกสารน้ีใส่ซองประทบัตรา ลบั และให้นาํส่ง สาํนกังานสหกิจศึกษาของคณะ ทนัทีท่ีนกัศึกษากลบัมา

รายงานตวัท่ีวิทยาลยั 



51 

 

แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกจิศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทร์ินโดยพนักงานพีเ่ลีย้ง 
 

 

ค าชีแจง 

 1.ผูใ้หข้อ้มูลในแบบประเมินน้ี ตอ้งเป็นพนกังานพ่ีเล้ียงของนกัศึกษาสหกิจศึกษา หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี

แทน 

 2.                            ขอ้ โปรดใหข้อ้มูลครบทุกขอ้ เพือ่ความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

 3.                                                               ใส่เคร่ืองหมาย – และโปรดใหค้วามคิดเห็นเพ่ิมเติม 

(ถา้มี) 

 4.                                                               ” และนาํส่งงานสหกิจศึกษาของคณะท่ีสงักดั 

 5.                   พนกังานพ่ีเล้ียง        คะแนน          
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work Term Information 

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

สาขาวชิา....................................................................................................คณะ............................................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกลุผูป้ระเมิน...................................................................................................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน...............................................................................................แผนก............................................................................. 

หัวข้อรายงาน / Report Title 

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

ภาษาองักฤษ...................................................................................................................................................................................... 
 

หัวข้อประเมนิ / Items คะแนน 

1.กิตติกรรมประกาศ Acknowledgement 

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

 

2.บทคดัยอ่ Abstract 

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

 

3.                                Table of contents 

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

 

4.             Objectives 

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

 

5.วธีิการดาํเนินโครงงาน Project methodology หรือ การปฏิบติังาน Practical works / Co-op work 

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

 

วท-สก 08-2 

 

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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หัวข้อประเมนิ / Items  คะแนน 

6.ผลการดาํเนินงานโครงงานและการวเิคราะห์ผล Result & Analysis 

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

 

7.สรุปผลการศึกษา Conclusion 

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

 

8.ขอ้เสนอแนะสาํหรับโครงการในอนาคต Comments for further project 

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

 

9.สาํนวนการเขียนและการส่ือความหมาย ldiom and meaning 

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

 

10.ความถูกตอ้งของตวัสะกด Spelling 

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

 

11.รูปแบบและความสวยงามของรูปเล่ม Pattern 

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

 

12.เอกสารอา้งอิง References 

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

 

13.ภาคผนวก Appendix 

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

 

                                                                                                                    คะแนนรวม 100 คะแนน  

                                                           คะแนนเตม็ (10      ) คาํนวณจาก คะแนนรวม x 10 / 100   

 

ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

 

                                                                                                                 ลงช่ือ.......................................................พนกังานพ่ีเล้ียง 

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

                                                                                                                   วนัท่ี....................................................... 
หมายเหตุ: เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํเอกสารน้ีใส่ซองประทบัตรา ลบั และให้นาํส่ง สาํนกังานสหกิจศึกษาของคณะ ทนัทีท่ีนกัศึกษากลบัมา

รายงานตวัท่ีวิทยาลยั 

30 คะแนน  

10 คะแนน  

 5 คะแนน 

10 คะแนน  

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทร์ิน 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล :                                                

ค าช้ีแจง 

 โครงการสหกิจศึกษา วทิยาลยันอร์ทเทิร์นตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของนกัศึกษา เพ่ือจดัทาํเป็นคู่มือสรุปผลการ

ปฏิบติังานประจาํปีการศึกษา โปรดเขียนขอ้ความดว้ยตวัอกัษรบรรจงและนาํส่งงานโครงการสหกิจศึกษาของคณะท่ีสงักดัทนัทีท่ีกลบั

จากสถานประกอบการถึงวทิยาลยันอร์ทเทิร์นเรียบร้อยแลว้  
 

ช่ือ-นามสกลุนกัศึกษา..................................................................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา............................................... 

สาขาวชิา.......................................................................................................คณะ............................................................................ 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ.................................................................................................................................. 

ตาํแหน่งงาน..........................................................................................ระหวา่งวนัท่ี....................................................................... 

ขอเรียนแจง้ รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา วทิยาลยันอร์ทเทิร์น ดงัน้ี 
 

หัวข้อรายงาน (Report Topic) 

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

(ภาษาองักฤษ/English) .................................................................................................................................................................... 
 

รายละเอยีดของงานทีป่ฏบิัต ิ(Job Description) 

นกัศึกษาควรขอคาํปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาก่อนเขียนเพ่ือความถูกตอ้งทางดา้นวิชาการ หรือดูตวัอยา่งประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วท-สก 09 
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......................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                                                 ลงช่ือ.......................................................นกัศึกษา 

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

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

 
หมายเหตุ: โปรดนาํเอกสารน้ีพร้อมรายงานฉบบัสมบูรณ์ 1 เล่ม ภายหลงัเสร็จส้ินการสมัภาษณ์/สอบปากเปล่า นาํส่งท่ีสาํนกังานสหกิจศึกษาของคณะ ทนัทีท่ี

นกัศึกษากลบัมารายงานตวัท่ีวิทยาลยั 



55 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาวทิยาลัยนอร์ทเทิร์น  

โดยคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอ 
 

 

ค าช้ีแจง  

1.ผูใ้หข้อ้มูลในแบบประเมินน้ี คืออาจารยนิ์เทศงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการนาํเสนอในวนัสมัมนา 
 2.โปรดบนัทึกคะแนนตามความเห็นของท่านในแต่ละหวัขอ้การประเมิน ทั้งหมด 7 ขอ้ รวมคะแนนทั้งส้ิน 100 คะแนน 
 3.เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํเอกสารน้ีส่งงานสหกิจศึกษาของคณะ หลงัจาการนาํเสนอเสร็จส้ิน  
 4.               นการปฏิบติังานน้ีโดยคณะกรรมการประเมินผลการนาํเสนอ        คะแนน          
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work Term Information 

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

สาขาวชิา....................................................................................................คณะ............................................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน..............................................................................................ระหวา่งวนัท่ี................................................................... 
 

หัวข้อประเมนิ / Items คะแนนเตม็ 100 ค แ   

1.โครงงาน/                                                              มศกัยภาพต่อ

สถานประกอบการได ้

 

2.การดาํเนินงานมีความถูกตอ้ง มีระเบียบแบบแผน 

 

 

3.นกัศึกษามีโอกาสไดใ้ชว้ชิาความรู้ / ทกัษะตามท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน / งานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

 

4.สร้างนวตักรรมจากความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัองคก์รในระหวา่งปฏิบติังานสหกิจศึกษาอยา่งเป็น

รูปธรรม 

 

5.รูปแบบขั้นตอนการนาํเสนอ 

 

 

6.การเตรียมความพร้อมและเวลาท่ีใชใ้นการนาํเสนอ 

 

 

7.การตอบขอ้ซกัถาม 

 

 

                                                                                                                คะแนนรวม  (100 คะแนน)  

                                                           คะแนนเตม็ (10      ) คาํนวณจาก คะแนนรวม x 10 / 100  

วท-สก 10 

25 คะแนน  

15 คะแนน  

15 คะแนน 

30 คะแนน 

5 คะแนน 

 

 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                        ลงช่ือ.......................................................คณะกรรมการท่านท่ี 1 

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

                      ตาํแหน่ง....................................................... 

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

 

                                                                                                        ลงช่ือ.......................................................คณะกรรมการท่านท่ี 2 

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

                      ตาํแหน่ง....................................................... 

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

 

           ลงช่ือ.......................................................คณะกรรมการท่านท่ี 3 

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

                      ตาํแหน่ง....................................................... 

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

 

 

 

 
หมายเหตุ: เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํเอกสารน้ีส่งงานสหกิจศึกษา ของคณะหลงัจากเสร็จส้ินการนาํเสนอในวนัสมัมนา 
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แบบบันทกึการนิเทศงานสหกจิศึกษา การประเมินตนเองโดยนักศึกษา 
 

 

คาํช้ีแจง 

 1.                                                    

2.โปรดใส่เคร่ืองหมาย / หรือ – ตามความเห็นของท่านแต่ละหวัขอ้การประเมิน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินค่าสาํหรับระดบั

ความคิดเห็น ดงัน้ี 

  5                                           หรือ เหมาะสมมากท่ีสุด 

  4                                     หรือ เหมาะมาก 

3                                 ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 

2                                 นอ้ย หรือ เหมาะสมนอ้ย 

1                                 นอ้ย       หรือ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

-. หมายถึง ไม่สามารถใหร้ะดบัคะแนนได ้เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีขอ้มูล ไม่ตอ้งการประเมิน เป็นตน้ 
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work Term Information 

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

สาขาวชิา....................................................................................................คณะ............................................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน..............................................................................................ระหวา่งวนัท่ี................................................................... 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม / Ethics and Morals 

 

หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1.นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบการดาํเนินงานมากข้ึนหลงัจากปฏิบติังานสหกิจศึกษา      

2.นกัศึกษามีความกระตือรือร้นและตอ้งการทาํงานใหม่ๆ มากข้ึน      

3.                                                                                   

4.นกัศึกษาปฏิบติัตามระเบียบวินยัและวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งปฏิบติัตามระเบียบบริหารงานบุคคล

โดยไม่รู้สึกฝืน 
     

5.นกัศึกษายนิดีท่ีจะทาํงานล่วงเวลา และช่วยเหลือเพ่ือร่วมงานโดยไม่มีส่ิงตอบแทนไดเ้สมอ      

6.นกัศึกษาสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      
 

 

 

วท-สก 11 
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ด้านความรู้ / Knowledge 

 

หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

7.นกัศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      

8.นกัศึกษาสามารถปฏิบติังานในภาคสนาม/                       

9.              นาํความรู้จากการเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานสหกิจศึกษาได ้      

10.นกัศึกษาสามารถนาํความรู้และประสบการณ์มาแกปั้ญหาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาได ้      

ด้านทกัษะทางปัญญา / Cognitive Skills 

 

หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

11.นกัศึกษาสามารถสร้างสรรคง์านใหม่ๆ และมีความใฝ่เรียนรู้      

12.นกัศึกษาสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึน สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจและแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ไดด้ว้ยตนเอง 
     

13.นกัศึกษาเห็นวา่การปฏิบติังานสหกิจศึกษาส่งผลต่ออนาคต      

14.นกัศึกษาเห็นวา่ตาํแหน่งงานและ Job description         บติังานสหกิจศึกษาเหมาะสมกบัตนเอง      

ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ / Interpersonal Skills and Responsibility 

 

หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

15.นกัศึกษาสามารถเขา้กบัเพ่ือร่วมงาน /                             

16.นกัศึกษายนิดีท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและอุทิศตนเพ่ือทาํประโยชน์      

17.นกัศึกษายนิดีและเตม็ใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น      

18.นกัศึกษามีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น      

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ / Numerical, Communication and Information Technology Skills 

 

หัวข้อการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

19.นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์สงัเคราะห์สรุปประเด็นจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาได ้      

20.นกัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนอขอ้มูลได ้หรือสามารถใชค้วามรู้ทาง

คณิตศาสตร์ สถิติ เพ่ือแกปั้ญหาโจทยท่ี์ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                 ลงช่ือ.......................................................นกัศึกษา 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํเอกสารน้ีส่งงานสหกิจศึกษา ของคณะหลงัจากเสร็จส้ินการนาํเสนอในวนัสมัมนา 
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ท่ี เลขท่ีหนงัสือออกคณะ/2561 

00 เดือน  พ.ศ.2561 
 

เร่ือง  ขอสาํรวจความตอ้งการรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 

เรียน  ผูจ้ดัการบริษทั………………….. 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.แบบเสนองานสหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 

 ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้จดัหลักสูตรสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาระดับชั้ นปีท่ี 4 คณะ……………. 

สาขา……………………ได้ออกฝึกประสบการณ์ในการทาํงานของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จ

การศึกษา และสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงเม่ือจบการศึกษา 

 ดงันั้นทางวิทยาลยันอร์ทเทิร์นเห็นวา่บริษทัของท่านเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และมีศกัยภาพ จึงขอสํารวจความ

ตอ้งการรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา เขา้ฝึกประสบการณ์ในการทาํงาน ตามแบบเสนองานสหกิจศึกษาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น

ท่ีส่งมาดว้ยน้ี เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลมาใชใ้นการจดัเตรียมส่งนกัศึกษาสหกิจเขา้ฝึกให้ตรงความตอ้งการกบัทางบริษทัใน

ลาํดบัต่อ  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านดว้ยดี และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา 

ณ โอกาสน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

                                                                                         คณบดีคณะ…………………. 

 
เบอร์โทรผูป้ระสานงาน 

00000000000000000 
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ท่ี เลขท่ีหนงัสือออกคณะ/2561 

00 เดือน  พ.ศ.2561 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์รับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 

เรียน  ผูจ้ดัการบริษทั………………….. 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.แบบยนืยนัการตอบรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น  จาํนวน 1 ฉบบั 

            2.ใบสมคัรงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาสหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น จาํนวน 1      
 

 ดว้ย คณะ…………………………..วทิยาลยันอร์ทเทิร์นไดจ้ดัหลกัสูตรสหกิจศึกษาใหก้บันกัศึกษาระดบัชั้นปี

ท่ี 4 คณะ……………. สาขา……………………ไดอ้อกฝึกประสบการณ์ในการทาํงานกบัทางบริษทัของท่านในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 รวมเป็นระยะเวลา 1 

ภาคการศึกษา (4 เดือน)  

 ทั้งน้ี วทิยาลยันอร์ทเทิร์นเห็นวา่บริษทัของท่านเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และมีศกัยภาพในการับนกัศึกษาเขา้ฝึก

ประสบการณ์ จึงขอถือโอกาสน้ีจดัส่งรายละเอียดโครงการสหกิจศึกษาและขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีมีความสนใจในการ

สมคัรเขา้ทาํงานสหกิจศึกษากบับริษทัของท่านมาเพื่อพิจารณา   หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก

หน่วยงานของท่านดว้ยดี และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

                                                                                        คณบดีคณะ…………………. 

 
เบอร์โทรผูป้ระสานงาน 

00000000000000000 
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ท่ี เลขท่ีหนงัสือออกคณะ/2561 

00 เดือน  พ.ศ.2561 
 

เร่ือง  ขอส่งตวันกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 

เรียน  ผูจ้ดัการบริษทั………………….. 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.สาํเนาแบบยนืยนัการตอบรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น จาํนวน 1 ฉบบั 
             

 ตามท่ี คณะ……………………สาขา………………….……..ของวิทยาลยันอร์ทเทิร์น ไดรั้บความอนุเคราะห์

ในการรับนกัศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์ปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางหน่วยงานของท่าน ทั้งน้ีทางวิทยาลยันอร์ทเทิร์น

จึงขอทาํเร่ืองส่งตวันกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัหน่วยงานของท่านดงัมีรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาต่อไปน้ี 

1.ช่ือนกัศึกษา  ชั้นปีท่ี 4    คณะ……………. สาขา………………… 

โดยนกัศึกษาจะเร่ิมฝึกประสบการณ์ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 1 ภาคการศึกษา หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์ในการ

ดูแลนกัศึกษาในการเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางหน่วยงานของท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 

โอกาสน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

                                                                                         คณบดีคณะ…………………. 

 
เบอร์โทรผูป้ระสานงาน 

00000000000000000 
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ท่ี เลขท่ีหนงัสือออกคณะ/2561 

00 เดือน  พ.ศ.2562 
 

เร่ือง  ขอขอบคุณในการรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 

เรียน  ผูจ้ดัการบริษทั………………….. 
 

         ตามท่ี คณะ……………………สาขา………………….……..ของวิทยาลยันอร์ทเทิร์น ไดรั้บความอนุเคราะห์

ในการรับนักศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์ปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางหน่วยงานของท่าน จํานวน … คน คือ ช่ือ-

นามสกุล นักศึกษาช้ันปีที่ …  คณะ…. สาขา… โดยเร่ิมฝึกประสบการณ์ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  ตั้งแต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 1 ภาคการศึกษา บดัน้ีนกัศึกษาได้

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 ทางวทิยาลยันอร์ทเทิร์นตอ้งขอขอบพระคุณหน่วยงานของท่านเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดรั้บนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสห

กิจศึกษา และช่วยดูแลนกัศึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงไดรั้บความ

อนุเคราะห์ในรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในรุ่นต่อๆไปดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

                                                                                        คณบดีคณะ…………………. 

 
เบอร์โทรผูป้ระสานงาน 

00000000000000000 
 


