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สถานการณของโลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การผลิตบัณฑิตเพ่ือออก               

สูตลาดแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงดวย การเพ่ิมพูนความรู และประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษากอน

สําเร็จการศึกษา เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถาบันการศึกษาทุกระดับจะตองดําเนินการ      

และจัดเตรียมความพรอมอยางเปนระบบใหแกนักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสิ่งท่ีสถานประกอบการ

ตองการจากบัณฑิต คือ การรูจักตน รูจักคน รูจักงาน มีความรูความสามารถ ทักษะวิชาชีพ การวางแผน

การทํางาน ความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ การรูจักการแกไขปญหา การมีเทคนิค      

การสื่อสาร ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนทางเลือก

หนึ่งในการชวยสงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความพรอมและมีคุณลักษณะตรงตามท่ีสถาน

ประกอบการตองการ สหกิจศึกษาจึงเปนการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ        

(Work Based Learning) อยางเปนระบบหรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน       

(Work Integrated Learning : WIL) โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ เพ่ือใหนักศึกษาสหกิจศึกษาได

เพ่ิมพูนประสบการณจริงและทักษะวิชาชีพ สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม ออกไป

รับใชสังคมและประเทศชาติอยางมีคุณภาพตอไป           

คูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และสถานประกอบการนี้ เพ่ือประโยชน

ในการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย คณาจารยผูนิเทศงาน นักศึกษา และสถานประกอบการ    

มีรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหา กระบวนการ ข้ันตอนและมาตรฐานหลักสูตรการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

ตลอดจนเอกสารแบบฟอรมในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         

ศูนยสหกิจศึกษาขอขอบคุณทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในการจัดทําคูมือสหกิจศึกษาจนสําเร็จเปนรูปเลม

ฉบับสมบรูณ และเปนประโยชนในการติดตอประสานงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของตอไป       
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บทท่ี 1 

สหกิจศึกษา 

1.1 ความเปนมาของสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาเริ่มตนพัฒนาข้ึนในประเทศ

อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยในชวงป พ.ศ. 2446-2452 เรียกวา ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

(Cooperative Education) สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2503 เปนตนมา 

ระบบนี้กาวหนามากเนื่องจากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาลและความรวมมือจาก

สถานประกอบการ ปจจุบันนี้สถาบันการศึกษาท่ัวโลกจํานวนมาก นําระบบสหกิจศึกษามาใชและพัฒนา

ไปจนถึงระดับท่ีมีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน ในระดับนานาชาติ สหกิจศึกษาไดแผ

ขยายสูประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสถานศึกษาไดนําสหกิจศึกษา

เขามาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มรูปแบบโดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยูใน

เครือขายของอังกฤษซ่ึงมีการจัดรูปแบบการศึกษาแบบประเทศในแถบตะวันตก เชน มหาวิทยาลัย

ฮองกงโปลีเทคนิค (Hong Kong Polytechnic University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง 

(Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร ตอมาสหกิจศึกษาไดแพรขยายสูประเทศ

จีนและประเทศไทย สําหรับประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนบุคคลแรกท่ีนํา  

สหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือป พ.ศ. 2536 โดยทาน

นิยามคําวา “สหกิจศึกษา” หมายถึง “การศึกษาท่ีทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรผูใช

บัณฑิตเพ่ือใหเกิดการศึกษาท่ีดี” 

19สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา

ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจาก

สถานประกอบการและทุกฝายท่ีเก่ียวของ เปนระบบการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณา

การกับการทํางาน (Work Integrated  Learning : WIL) 

 

1.2 หลักการและเหตุผล 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี เปนระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ นักศึกษาตองปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปน

พนักงานของสถานประกอบการเปนระยะเวลาอยางนอย 16 สัปดาหหรือ 640 ชั่วโมง อยางตอเนื่อง 
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โดยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติตองตรงกับสาขาวิชาชีพ และเนนการเรียนรูผานประสบการณการทํางาน

จริง (Work-based Learning) ใหนักศึกษาไดทําโครงงานพิเศษ (Project) ท่ีมีประโยชนตอสถาน

ประกอบการ เชน การปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแกปญหาของกระบวนการ

ทํางานสหกิจศึกษา จึงถือวาเปนกลไกการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับ

สถานประกอบการอยางตอเนื่อง โดยเนนความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดผลประโยชน

รวมกันสูงสุด นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเขาปฏบิัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 

ไดลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปนประสบการณท่ีนักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดใน

หองเรียน นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเองทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห

และมีการประเมินผลอยางเปนระบบ มีการจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณ

การทํางานจริงของตนเองท่ีสะทอนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกัน รวมท้ัง

การคนพบตนเองทางดานงานอาชีพท่ีชัดเจนข้ึน 

ระบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติของหลักสูตรสหกิจศึกษา 

จึงสงผลใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน กระบวน      

การสหกิจศึกษายังทําใหเกิดการประสานงานอยางใกลชิดกับสถานประกอบการ ทําใหสถานศึกษามี

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันท่ีสถานประกอบการจะมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงาน

ชั่วคราวตลอดท้ังป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเปน

ระบบการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางเปนระบบและมีระเบียบชัดเจน 

นักศึกษาที ่เร ียนสหกิจศึกษาทุกคน จะตองแจงความประสงคในการเลือกแผนการเร ียน          

สหกิจศึกษา และกรอกใบสมัครที่ศูนยสหกิจศึกษา ขณะเดียวกันนักศึกษาจะตองผานการสอบ

สัมภาษณและการคัดเลือกจากสถานประกอบการท่ีมีความประสงครับนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยจะจัดสงนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ

นักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง อันจะเปนการฝก การประยุกตใช

แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหวางความรูท่ีไดรับจากการเรียนการสอนในหองเรียนที่มหาวิทยาลัย

และการนําไปใชในชีวิตจริง ซึ่งจะชวยเสริมสรางทักษะและประสบการณที่ดีใหแกนักศึกษา 

เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดแรงงานตองการในท่ีสุด 

 

1.3 วัตถุประสงคของสหกิจศึกษา  

1. เพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษาดานการพัฒนาอาชีพ (Career Development) 

พรอมเสริมทักษะ และประสบการณใหพรอมท่ีจะเขาสูระบบการทํางาน  

2. เพ่ิมเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตนเองแกนักศึกษา

ในรูปแบบการเรียนท่ีมีคุณคาเหนือกวาการฝกงาน  
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3. เพ่ือเปดโอกาสใหสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต  

4. เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัยไดมาตรฐานและตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน  

5. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา และคณาจารยนิเทศอันจะนําไปสูความรวมมือท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน  

1.4 ลักษณะงานสหกิจศึกษา  

1. ปฏิบัติงานจริงเสมือนเจาหนาท่ีหรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หรือเรียกวา 

ตําแหนงผูชวยในวิชาชีพตามสาขาวิชาหรือผูชวยนักวิชาการ  

2. สถานประกอบการ จัดใหมีหัวหนางานเพ่ือดูแล และสอนงาน ซ่ึงเรียกวา พนักงานท่ีปรึกษาหรือ

พนักงานพ่ีเลี้ยง (Job Supervisor) เพ่ือทําหนาท่ีใหคําแนะนํา ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา อาจเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน จึงเปรียบเสมือนอาจารยของนักศึกษา                   

ณ สถานประกอบการ และเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้นจึงเปนผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีใหนักศึกษาปฏิบัติงานสําเร็จไปดวยดี  

3. ไดรับการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ (ตําแหนงงาน) ท่ีชัดเจนจากสถานประกอบการ 

อาจเปนงานประจําหรืองานเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาในดานตาง ๆ และจะตองเปนงานท่ีเก่ียวของ      

กับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเรียนและตองทําโครงงานท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานจริง (งานท่ีมีคุณภาพ) 

4. มีการประสานงานกันอยางใกลชิดระหวางผูแทนของสถานประกอบการ ผูประสานงาน 

ศูนยสหกิจศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชา  

5. ทํางานเต็มเวลา (Full Time) ตามระเบียบท่ีสถานประกอบการกําหนด และตองปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยางเครงครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา 

สหกิจศึกษา (16 สัปดาห)  

6. นักศึกษาตองแตงกายตามระเบียบของสถานประกอบการหรือใหแตงกายสุภาพ        

7. อาจจะไดรับคาตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควร ใหข้ึนอยูกับนโยบายของแตละสถาน

ประกอบการ  

8. นักศึกษาตองทํารายงานวิชาการฉบับสมบูรณ จํานวน 1 เลม ในหัวขอและเนื้อหาท่ีสถาน

ประกอบการและอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชา และเห็นชอบรวมกัน  

1.5 ความรวมมือในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในเครือขายพหุภาคี  

เครือขายพหุภาคี ไดพัฒนามาจากการจัดสหกิจศึกษาแบบทวิภาคีท่ีมีเพียงสถานศึกษา      

กับสถานประกอบการ ซ่ึงมีความรวมมือมากกวาสององคกรท่ีเปนทวิภาค เชน รัฐบาลกับองคกรภาครัฐ 

องคกรเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือมาตรฐานการดําเนินงาน    
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สหกิจศึกษา และมีองคกรกลางทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการประสานภาคีตางๆ ใหเปนอันหนึ่ง        

อันเดียวกัน ความรวมมือในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในเครือขายพหุภาคีมีลักษณะ ดังนี้ 

1. บทบาทของสถานศึกษา มีการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดมาตรฐาน สรางความรูความ

เขาใจสหกิจศึกษาแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษา

ของสถานประกอบการ  

2. บทบาทของสถานประกอบการ มีสวนรวมจัดสหกิจศึกษากับสถานศึกษา พัฒนาองคกร 

ใหเปนแหลงเรียนรู สรางความรูความเขาใจเรื่องสหกิจศึกษาแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีการประเมินผล

และปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  

3. บทบาทของรัฐบาลและองคกรภาครฐั คือ ใหนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ แกไขกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสหกิจศึกษา เปนสื่อกลางในการสรางความรวมมือระดับ

นโยบาย กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา ใหมีความ

เปนเลิศ มีการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา  

4. บทบาทขององคกรเอกชน สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ คือการใหความรวมมือแกองคกร

ภาครัฐ สรางความรูความเขาใจเรื่องสหกิจศึกษาแกสมาชิก พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา          

ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมวิชาชีพ พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา     

ของสถานประกอบการใหมีความเปนเลิศ และมีการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาในภาพรวม

ของสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ 

5. บทบาทของเครือขายเพ่ือการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค เปนสวนหนึ่งของเครือขาย

พหุภาคีในรูปขององคกรภาครัฐท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสหกิจศึกษา พัฒนารูปแบบการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา และความตองการของตลาดแรงงานในแตละภูมิภาค       

สรางพลังการตอรองกับองคกรภาครัฐและเอกชน เชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม ทําใหสถานประกอบการ

ยอมรับการจัดสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน มีการชวยเหลือเก้ือกูล แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนปญหา     

และอุปสรรคการดําเนินงานสหกิจศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา 

 

1.6 หลักสูตรสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

1.6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหลักสูตรและมีการจัดการเรียนการสอน  สหกิจ

ศึกษาในคณะวิชา ดังนี้ 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    

1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน     

1.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน   
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1.6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร     

1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร     

1.8 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง    

1.9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล    

1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม   

1.11 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลป   

1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา  

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร     

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี      

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร     

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา     

2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร    

2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    

2.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ   

2.11 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

3. คณะวิทยาการจัดการ  

3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี      

3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     

3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย   

3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด     

3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    

3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส    

3.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว     

3.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร  

3.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

3.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน 
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1.6.2 แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 1. สาขาวิชาดําเนินการประชุมชี้แจงนักศึกษาท่ีเลือกเรียนในระบบสหกิจศึกษา ในภาค

การศึกษากอนลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา พรอมยื่นใบสมัครในการแจงความจํานงเขา

เรียนในระบบสหกิจศึกษา 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนในระบบสหกิจศึกษา 

พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา 2558 และประกาศรายชื่อ ท่ีผานการพิจารณา กอนภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

 3. การลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1(45) หนวยกิต 

  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา กอนภาคการศึกษาสหกิจ

ศึกษา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา 

  หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาตองเรียนเพ่ิมเติมใหเรียบรอย

กอนวันสุดทายของการเรียนประจําภาคการศึกษา ท้ังนี้ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสหกิจศึกษา 

 4. การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะใชผลการประเมินเปน

ระบบสัญลักษณ  ระดับคะแนน และคาระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

  สัญลักษณ  ความหมาย          คาระดับคะแนน 

     A   ดีเยี่ยม (Excellent)      4.00 

     B+   ดีมาก (Very Good)      3.50 

     B   ดี (Good)       3.00 

     C+   ดีพอใช (Fairly Good)      2.50 

     C   พอใช (Fair)       2.00 

     D+   ออน (Poor)       1.50 

     D   ออนมาก (Very Poor)      1.00 

     F   ไมผาน (Failed)       0.00 

 ท้ังนี้การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากไดคาระดับคะแนนต่ํากวา 

“C” หรือคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60 ถือวาไมผานเกณฑการประเมินผล นักศึกษาตองลงทะเบียน

เรียนใหมในรายวิชานี ้

 5. การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6(640) หนวยกิต 

  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา หลังจากผานการประเมินผล

การศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาแลว ในภาคการศึกษาสหกิจศึกษาท่ีตองไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ ท้ังนี้ตองไดรับเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 
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 6. การวัดและการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใชผลการประเมินเปน

ระบบสัญลักษณ  ระดับคะแนน และคาระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ดังนี้ 

  สัญลักษณ  ความหมาย   คาระดับคะแนน 

    A   ดีเยี่ยม (Excellent)      4.00 

    B+   ดีมาก (Very Good)      3.50 

    B   ดี (Good)       3.00 

    C+   ดีพอใช (Fairly Good)      2.50 

    C   พอใช (Fair)       2.00 

    D+   ออน (Poor)       1.50 

    D   ออนมาก (Very Poor)      1.00 

    F   ไมผาน (Failed)       0.00 

  ท้ังนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา หากไดรับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาไม

ผานเกณฑการประเมินผล นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชานี้ 

  การประเมินผลเพ่ือกําหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจาก

หลักเกณฑ ดังนี้ 

1) ในระหวางปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะตองมีพนักงานท่ีปรึกษา 1 คนเปน

ผูดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และจะตองมีคณาจารยนิเทศจากสถานศึกษา ไปนิเทศ

งานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อยางนอย 1 ครั้ง โดยตองมีการประชุมรวมกันท้ังสามฝาย 

ประกอบดวย คณาจารยนิเทศ พนักงานท่ีปรึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาและใหขอเสนอแนะ 

2) เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีสถาน

ประกอบการและสถานศึกษา 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีสัดสวน

การใหคะแนนจากพนักงานท่ีปรึกษารอยละ 50 และจากคณาจารยนิเทศ รอยละ 50 

4) คณาจารยนิเทศรวบรวมผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรแตละสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอใหคณบดีอนุมัติผลการเรียนตอไป 

 

1.7 ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. ไดปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไดเรียนรูและประยุกตใชความรู 

2. ไดรับประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียน 

3. เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบ และ

ความม่ันใจในตนเองมากข้ึน 
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4. สามารถเลือกสายอาชีพไดถูกตองและเหมาะสมกับตนเองเนื่องจากไดคนพบความถนัด

ของตนเอง 

5. มีโอกาสไดรูจักเพ่ือนในสายอาชีพเดียวกันเพ่ิมข้ึน 

6. มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 

7. ลดระยะเวลาการปรับตัวและการเรียนรูงานเม่ือเขาทํางาน 

 

1.8 หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

 ศูนยสหกิจศึกษา เปนหนวยงานภายในกองบริการการศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีเตรียมความพรอม

นักศึกษา จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสานงานระหวางนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศ และสถานประกอบการท่ีเขารวมสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพ่ือให

นักศึกษามีทักษะทางดานพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการสมัครงาน 

การเลือกสถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาจะมี

บุคลากรท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. คณะกรรมการศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

2. คณะวิชา และสาขาวิชา 

3. คณาจารยนิเทศ (Cooperative Advisor) เปนคณาจารยประจําสังกัดสาขาวิชาท่ีมี

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

4. ประธานคณาจารยนิเทศ (Chief Cooperative Advisor) เปนคณาจารยนิเทศหรือเปน

ประธานหลักสูตร หรือคณาจารยทานหนึ่งทานใดในสาขาวิชาท่ีไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดีให

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. เจาหนาท่ีสหกิจศึกษา (Cooperative Coordinator) ท่ีสังกัดศูนยสหกิจศึกษา จะเปน

ผูรับผิดชอบในการประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการ คณาจารย และ

นักศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษาอยางใกลชิด 
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บทท่ี 2 

กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา 
 

2.1 การแจงความประสงคไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาจะตองใหขอมูลรายละเอียดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

รายชื่อสถานประกอบการ ลักษณะงานท่ีสนใจท่ีเว็บไซตของศูนยสหกิจศึกษา เม่ือนักศึกษาอยูชั้นปท่ี 

2 และ 3 เพ่ือเปนขอมูลในการจัดหางานใหสอดคลองตามความตองการของนักศึกษาแตละบุคคล 

ท้ังนี้นักศึกษาท่ีจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การดําเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ.2558 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1. สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนทําการสมัคร

งานสหกิจศึกษา 

3. ไมอยูในระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

4. ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาข้ึนไป เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษรกอน 
 

2.2 การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏบิัติงาน 

 ศูนยสหกิจศึกษา จะจัดใหมีการเรียนการสอนนักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา        

(Pre-Cooperative Education) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ตามแผน  

การเรียนท่ีสาขาวิชากําหนด 
 

2.3 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาท่ีจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองลงทะเบียนตามท่ีกําหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา

ประจําภาคการศึกษานั้น ๆ โดยลงทะเบียนผานระบบลงทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา ได

ท่ี http://e-uni1.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index พรอมชําระเงินคาลงทะเบียนซ่ึง

การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาถือวาเปนการลงทะเบียนลาชา นักศึกษาตองถูกปรับตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับการลงทะเบียนเรียนปกติในรายวิชาอ่ืน ๆ 
 

2.4 การสมัครงานสหกิจศึกษา 

 1. นักศึกษาสามารถสมัครงานท่ีไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ ซ่ึงไดประกาศให

นักศึกษาทราบในเว็บไซตงานศูนยสหกิจศึกษา ในการสมัครงานนักศึกษาจะไดรับการปฏิบัติเสมือน

การสมัครเขาทํางานจริงกับสถานประกอบการนั้น ๆ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

http://e-uni1.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
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1.1 นักศึกษาสามารถสมัครงานไดตามความสนใจครั้งละ 1 แหง โดยเลือกสถาน

ประกอบการจากประกาศของศูนยสหกิจศึกษา หากนักศึกษาไมไดรับการคัดเลือก สามารถสมัครงาน

ใหม จนกวาจะไดรับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ 

1.2 สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะพิจารณาจาก

ใบสมัครอยางเดียวหรืออาจจะสัมภาษณนักศึกษาดวย ซ่ึงเม่ือนักศึกษาสงใบสมัครแลว ควรตรวจสอบ

การประกาศเรียกสัมภาษณงานจากสถานประกอบการเปนระยะ ๆ หลังจากนั้น สถานประกอบการ

จะสงผลการคัดเลือกนักศึกษา ใหศูนยสหกิจศึกษาทราบ และศูนยสหกิจศึกษาจะประกาศผลการ

คัดเลือกใหนักศึกษาทราบในเว็บไซตและแจงนักศึกษาตามปฏิทิน 

1.3 การเลือกสมัครงานนักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการ และลักษณะงานท่ี

ตรงกับความรูความสามารถท่ีเก่ียวของในศาสตรท่ีศึกษา ความสนใจและความถนัดของนักศึกษาเปน

หลัก ไมควรคํานึงถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีสถานประกอบการเสนอใหเทานั้น กอนตัดสินใจ

สมัครงานนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษา แนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา เพ่ือ

ขอขอมูลโดยละเอียดของตําแหนงงานและสถานประกอบการเพ่ิมเติม 

 2. นักศึกษาสามารถหาแหลงสมัครงานสหกิจศึกษาไดเองตามความสนใจ และเสนอให

อาจารยท่ีปรึกษาและหลักสูตรใหความเห็นชอบตามลําดับไดดังนี้ 

2.1 นักศึกษาหาแหลงปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเอง และสงใบสมัครงานสหกิจศึกษาให

ศูนยสหกิจศึกษา  

2.2 ศูนยสหกิจศึกษาดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอเขาปฏิบัติงานสห

กิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาแจงมา พรอมแนบแบบตอบรับและแบบเสนองานสหกิจศึกษา

ใหสถานประกอบการท่ีพิจารณาและตอบรับสงกลับมายังศูนยสหกิจศึกษา 

2.3 สถานประกอบการสงแบบตอบรับและแบบเสนองานสหกิจศึกษา กลับคืนมาให

ศูนยสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาจัดทําประกาศแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาและผูเก่ียวของทราบ 

 3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรับหนังสือสงตัวนักศึกษา

สหกิจศึกษา พรอมแบบฟอรมตาง ๆ 

 4. นักศึกษาเริ่มออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ ตามปฏิทินท่ีศูนยสหกิจศึกษากําหนด 
  

2.5 การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 ศูนยสหกิจศึกษาจะนําผลการคัดเลือกนักศึกษาจากสถานประกอบการเพ่ือประกาศผลการ

คัดเลือกใหนักศึกษาทราบ ตามวันเวลาท่ีปฏิทินสหกิจศึกษากําหนดในภาคการศึกษา ในกรณีท่ี

นักศึกษาไมไดรับการคัดเลือกใหดําเนินการติดตอศูนยสหกิจศึกษา เพ่ือสมัครงานในสถาน

ประกอบการใหมโดยเร็วท่ีสุด เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน  

ณ สถานประกอบการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเตรียมสหกิจ
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ศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนในกรณี

เจ็บปวยโดยจะตองมีใบรับรองแพทยประกอบการพิจารณาและจะตองไดรับอนุมัติจากคณบดี 
 

2.6 คาเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการจากสถานประกอบการ 

 ตามปกติสถานประกอบการจะจายคาตอบแทนใหแกนักศึกษาในอัตราท่ีสถานประกอบการกําหนด ใน

กรณีท่ีสถานประกอบการเสนองานโดยไมมีคาตอบแทน สาขาวิชาจะพิจารณางานจากรายละเอียดดังนี้ 

1. เปนงานท่ีมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

2. มีสวัสดิการอ่ืนใหแกนักศึกษา เชน ท่ีพัก อาหาร รถรับสง หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีทําให

นักศึกษาประหยัดคาใชจายในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3. เปนไปตามความตองการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เชน สถานประกอบการตั้งอยู

ในภูมิลําเนาของนักศึกษา หรือนักศึกษาสนใจลักษณะงานท่ีสถานประกอบการเสนอ 

4. กรณีท่ีสถานประกอบการจัดท่ีพักใหนักศึกษาถือวาเปนสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษา

ไมสะดวกในเรื่องท่ีพักท่ีสถานประกอบการจัดให นักศึกษาอาจหาท่ีพักเองไดแตจะนํามาเปนขออางใน

การไมไปปฏิบัติงาน หรืองดการปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนสถานท่ีไมได ในกรณีท่ีสถานประกอบการไมจัด

ท่ีพักให ขอใหนักศึกษาติดตอสอบถามกับฝายบุคคลของสถานประกอบการ เพ่ือขอคําแนะนําท่ีพักท่ี

ปลอดภัยและเหมาะสมใหแกนักศึกษา เชน ท่ีพักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ ท่ีพักใน

บริเวณท่ีพนักงานอยู หรือท่ีพักท่ีมีรถสถานประกอบการรับสงโดยสะดวก  
 

2.7 การปฐมนิเทศนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ 

 1. กอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย    

สหกิจศึกษาจะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเชิญผูเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณตรงมาใหความรู เพ่ือใหนักศึกษาไดปฏิบัติตามและเปนประโยชนในการเตรียม

ความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู 

กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ในการทํางาน ใหนักศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ตลอดจน

ความปลอดภัยในการทํางาน ก็เปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได

อยางรอบคอบและระมัดระวัง 

 2. นักศึกษาเริ่มออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ ตามปฏิทินท่ีศูนยสหกิจ

ศึกษากําหนด โดยในระหวางท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ หากมีความจําเปนตอง

เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตอประสานงานกับอาจารยหรือคนควาเพ่ิมเติม หรือใช

หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจําเปน นักศึกษาควรแจงอาจารยท่ีปรึกษา          

ประธานหลักสูตรทราบ และเจาหนาท่ีศูนยสหกิจศึกษา 

 3. ในระหวางนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานท่ีปรึกษา 

หรือพ่ีเลี้ยงคอยใหการดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟง และให

ความเคารพพนักงานท่ีปรึกษา เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในระหวางการปฏิบัติงาน 
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2.8 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนลูกจาง

ชั่วคราวของสถานประกอบการในตําแหนงท่ีสาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมกับความรูความสามารถ ของ

นักศึกษา อาทิเชน ผูชวยวิศวกร ผูชวยนักวิชาการเกษตร ผูชวยปฏิบัติงานสารสนเทศ เปนตน 

2. ภาระงานและคุณภาพงานตองมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถของนักศึกษา 

สหกิจศึกษาและตรงกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรของนักศึกษา 

3. ระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน

บุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ 

4. นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะไดรับคาตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสม ยกเวน

ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 

2.9 กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือใหการประสานงานระหวางนักศึกษาและเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย นักศึกษาจะตองแจงขอมูลท่ีจําเปนใหกับศูนยสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 

1. ภายในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองแจงรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน และ

แจงท่ีพักระหวางปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงานพนักงาน

ท่ีปรึกษา ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดโดยระบุสถานท่ีปฏิบัติงาน ไดแก ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู 

ขอมูลพนักงานท่ีปรึกษาและตําแหนงหนาท่ีท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท และ

โทรสารท่ีจะติดตอกับนักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา ( แบบ Coop-ARU 06 แบบแจงรายละเอียด

งาน ตําแหนงงาน พนักงานท่ีปรึกษา และแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

2. ภายในสัปดาหท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด เพ่ือแจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน  

3. ภายในสัปดาหท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองแจงโครงรางรายงานการ

ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด เพ่ือใหผานการพิจารณาเห็นชอบจากสถานประกอบการและสง

มาท่ีศูนยสหกิจศึกษา เพ่ือใหคณาจารยนิเทศไดตรวจสอบ และใหคําแนะนํา นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียน

รายงานไดทันทีหากคณาจารยนิเทศไมไดแจงแกไขหัวขอ หรือเคาโครงรางรายงาน ท้ังนี้คณาจารย

นิเทศอาจจะใหคําแนะนําเพ่ิมเติมระหวางการไปนิเทศงาน โดยนักศึกษาตองเสนอขอมูลรายละเอียด

ใหพนักงานท่ีปรึกษาตรวจและใหความเห็นชอบดวย หากมีเหตุขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถ

แจงขอมูลรายละเอียดไดตามกําหนดนักศึกษาจะตองแจงใหเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาทราบทันที      

(Coop-ARU 07 แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

4. ในระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองจดบันทึกการทํางานประจําวันและสรุปการ

ทํางานประจําสัปดาหเพ่ือรายงานการปฏิบัติงานใหพนักงานท่ีปรึกษาทราบ (แบบบันทึกการ
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ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) และเพ่ือใชประกอบการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา นักศึกษาควรจะ

ตั้งใจทํางาน มีความขยัน อดทน เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ หากนักศึกษาไมเขาใจงานท่ีไดรับ

มอบหมายควรซักถามขอคําแนะนําจากพนักงานท่ีปรึกษาและควรรายงานผลการปฏิบัติงานให

พนักงานท่ีปรึกษาทราบ 

5. การนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ 

สถานประกอบการ และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอท่ีประชุมของคณาจารยในสาขาวิชา            

เพ่ือประเมินผล ใหคําแนะนําตอผลงานของนักศึกษา การคิดงานสําหรับนักศึกษารุนตอไป           

การแสวงหาความรวมมือตอยอด หลังจากการประเมินผลแลว พนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศ

สงผลประเมินใหศูนยสหกิจศึกษา 

6. การสงรายงานทางวิชาการสหกิจศึกษา นักศึกษาตองสงรางรายงานวิชาการท่ีจัดพิมพเสร็จสิ้น

สมบูรณใหแกพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 4 สัปดาห กอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะตองแกไขตามท่ีพนักงาน

ท่ีปรึกษาแนะนํา แลวจัดสงรายงานฉบับสมบูรณใหเสร็จเรียบรอยกอนกลับมหาวิทยาลัย 
 

2.10 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 ศูนยสหกิจศึกษาไดจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชาในชวงสัปดาหท่ี 

6-15 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 โดยอาจมีเจาหนาท่ีสหกิจศึกษารวมเดินทางไปนิเทศงาน   อยางนอย 1 ครั้ง ระหวางท่ี

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

 1. วัตถุประสงคของการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

1.1 เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักศึกษาท่ีกําลังปฏิบัติงานโดยลําพัง    

ณ สถานประกอบการ ซ่ึงนักศึกษาจะตองอยูไกลครอบครัว เพ่ือน และคณาจารย 

1.2 เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของสหกิจศึกษา   

1.3 เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ท้ังปญหาดานวิชาการ และปญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการปฏิบัติงานจริง 

1.4 เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดการมาปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความกาวหนาทางวิชาการซ่ึงกันและกัน 

1.5 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

 2. ข้ันตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 

2.1 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาจะประสานงานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชา 

เพ่ือกําหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาท้ังภาคการศึกษา โดยคณาจารยในสาขาวิชาจะรวมวาง

แผนการนิเทศงานสหกิจศึกษากับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา ซ่ึงจะทําการนิเทศระหวางสัปดาหท่ี 8-15 
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ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนท่ีไปปฏิบัติงานจะตองไดรับการนิเทศงานจาก

คณาจารยนิเทศอยางนอย 1-2 ครั้งในระหวางท่ีปฏิบัติงาน  

2.2 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือนัดหมายวันและ

เวลาท่ีคณาจารยนิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

2.3 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษารวบรวมแฟมประวัตินักศึกษาพรอมรายละเอียดสถาน

ประกอบการสงมอบใหคณาจารยนิเทศกอนวันเดินทาง 7 วันทําการ ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงวัน

นิเทศจากแผนท่ีกําหนดไว 

2.4 คณาจารยนิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย โดยมีหัวขอการ

นิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงาน และหัวขอรายงานท่ีสถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผล

การปฏิบัติงาน และความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนักศึกษา ใหคําปรึกษาและชวยแกไข

ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังดานวิชาการ และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

2.5 ศูนยสหกิจศึกษาจะแจง ประสานงานใหนักศึกษาทราบกําหนดการไปนิเทศของ

คณาจารย เพ่ือรอพบคณาจารยนิเทศ หากนักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานท่ีทํางานในวัน

ดังกลาว หรือมีเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน หรืออ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถมาปฏิบัติงานได ใหนักศึกษาติดตอศูนยสหกิจ

ศึกษา หรือคณาจารยนิเทศโดยดวน เพ่ือเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม 

2.6 ในการนิเทศงานคณาจารยจะพบกับนักศึกษา และพนักงานท่ีปรึกษา โดยมีการ

ประชุมเพ่ือพูดคุยกับแตละฝายโดยลําพังกอน แลวจึงประชุมพรอมกันอีกครั้งเพ่ือรวมกันแกไขปญหา

ท่ีเกิดข้ึน การนิเทศงานสหกิจศึกษาใชเวลาไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงสําหรับการนิเทศงานแตละครั้งใน

ระหวางการนิเทศงาน ศูนยสหกิจศึกษา อาจดําเนินการประสานใหคณาจารยไดพบกับผูบริหารของ

สถานประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยก็ได 

2.7 เม่ือเสร็จสิ้นการนิเทศงานคณาจารยนิเทศจะประเมินผลการนิเทศงานโดยการ

ประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและนักศึกษาตามแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาและ

สงคืนศูนยสหกิจศึกษา ท้ังนี้คะแนนผลการประเมินของนักศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการวัดและ

ประเมินผลของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาดวย 
 

2.11 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  

ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย

เพ่ือเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ตามปฏิทินสหกิจศึกษากําหนดดังนี้  

1. นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอ

ท่ีประชุมของคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือประเมินผล ใหคําแนะนําตอผลงานของนักศึกษา การคิดงานสําหรับ

นักศึกษารุนตอไป การแสวงหาความรวมมือตอยอด หลังจากการประเมินผลแลว นักศึกษาสงรายงานปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาใหแกอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือทําการพิจารณา และนักศึกษาตองแกไขรายงานใหสมบูรณ

ตามระยะเวลาท่ีปฏิทินกําหนดและสงศูนยสหกิจศึกษา 
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2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยมีศูนยสหกิจศึกษาเปนผูดําเนินการ และ

คณาจารยประจําสาขาวิชา เพ่ือสอบถามปญหาใหคําปรึกษาหารือ ขอเสนอแนะ และแนวคิดท่ีถูกตอง

ในการพัฒนาตนเอง  

3. รวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

นําเสนอและถายทอดประสบการณ ซ่ึงเปนสาระสําคัญของสหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษา จึงจัดให

นักศึกษาท่ีกลับจากสถานประกอบการรวมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน

ระหวางนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาท่ีจะออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนตอไป 
 

2.12 การประเมินผล 

 1. การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1 ในการศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาด

กิจกรรมใด นักศึกษาตองชดเชยหัวขอ และนักศึกษาตองเขารับการอบรมตามหัวขอท่ีกําหนดใหครบ

ทุกหัวขอกอนวันสุดทายของการสอบประจําภาคการศึกษา 

2.2 นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา คะแนนรวมไมนอยกวา 60 

ของคะแนนท้ังหมด และคะแนนอ่ืน ๆ ตามแตละหัวขอกําหนด 

 2. การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1.1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานท่ี

ปรึกษา สัดสวนรอยละ 50 ในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีปรึกษาจะประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา และรายงานวิชาการตามแบบฟอรมท่ีศูนยสหกิจศึกษากําหนด และให

นักศึกษานํากลับมายื่นตอศูนยสหกิจศึกษาทันทีในวันท่ีเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

1.2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารยนิเทศ สัดสวนรอยละ 50 และ   

ผลการประเมินรายงานการปฏิบัติงานจากคณาจารยนิเทศ โดยคณาจารยนิเทศในสาขาวิชาให

คําแนะนําแกนักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแกไขใหไดฉบับท่ีสมบูรณ และถูกตองตามหลักวิชาการ 

และรวบรวมผลการประเมิน แจงใหกับศูนยสหกิจศึกษา 

1.3. การเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน

ประกอบการ หากนักศึกษาสหกิจศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมได จะตองยื่นคํารองขอลากิจกรรมและขอ

ชดเชยกิจกรรมใหครบถวน นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม และไมยื่น    คํารองขอลากิจกรรมจะถูก

รายงานใหประธานคณาจารยนิเทศทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา    การประเมินผลรายวิชา 

กรณีท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนนต่ําวา C ตองลงทะเบียนเรียนใหมและไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาใหม ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษากอน หาก

มีความประสงคจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคศึกษาถัดไป หรือขออนุมัติไปเรียนรายวิชา

ทดแทนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด ท้ังนี้อาจจะมีผลทําใหสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด 



16 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

 

 

 

 

ข้ันตอนคุณภาพ 
การแจงรายละเอียดงาน 

และการคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 

C 

O 

P 

O 

A 

R 

U 



17 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

 

 

 

 
 

 

การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

C 

O 
O 
P 

AR 
RU 

U 



18 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

2.13 แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 เพ่ือใหการเตรียมการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย และเพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมท่ีจะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักศึกษาตอง

ปฏบิัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การดําเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ.

2558 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษา ดังนี้ 

 1. การเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด

ไว นักศึกษาทุกคนตองเขาเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอนท่ีศูนย

สหกิจศึกษากําหนด ถานักศึกษาเขาเรียนไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2. การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

2.1 กอนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีแจงความประสงคไปปฏิบัติงาน          

แลวประสงคจะแจงขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทําไดเม่ือมีเหตุผลความจําเปน

อยางยิ่ง โดยยื่นแบบคํารองท่ัวไปตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และไดรับการอนุมัติจากคณบดีกอนท่ีจะมี

การ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

2.2 เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ จะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนในกรณีท่ีเจ็บปวยโดยจะตองมี

ใบรับรองแพทยประกอบการพิจารณาและยื่นแบบคํารอง ท่ัวไปตามแบบฟอรม ท่ี กําหนด           

เพ่ือใหคณบดีเปนผูอนุมัติ  

2.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแลว จะขอลาออก

หรือเลื่อนเวลาการไปปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุ

ฉุกเฉินซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากประธาน คณาจารยนิเทศ 

คณะกรรมการศูนยสหกิจศึกษา 

3. การยื่นคํารอง คํารองท่ีไดรับการอนุมัติแลวจะมีผลในวันท่ีศูนยสหกิจศึกษารับเรื่อง ไมใช

วันท่ีนักศึกษาเขียนคํารอง 

4. การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

5. แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

5.1. การเขาออกงานของนักศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) 

ตามชวงเวลาท่ีสถานประกอบการกําหนด โดยเวลาการเขาออกงานจะตองเปนไปตามระเบียบการ

บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัด  
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5.2. การแตงกายของนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองแตงชุด

นักศึกษา หรือชุดอ่ืนท่ีสถานประกอบการกําหนด  

5.3. การลางานของนักศึกษา มีแนวการปฏิบัติดังนี้  

1) การลางานของนักศึกษาจะตองเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของ

สถานประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ กอนลางานนักศึกษาควรไดรับการอนุญาตจากพนักงาน

ท่ีปรึกษากอนยกเวนมีเหตุจําเปนเรงดวน นักศึกษาจะตองแจงใหพนักงานท่ีปรึกษาทราบในภายหลัง

ทันทีท่ีสามารถติดตอพนักงานท่ีปรึกษาได  

2) การลาเพ่ือเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือ

แจงรายละเอียดอยางเปนทางการไปยังสถานประกอบการท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน หรือแจงขอตัว

นักศึกษามารวมกิจกรรมเปนรายบุคคลเทานั้น  

ท้ังนี้นักศึกษาจะตองทํางานชดเชยตามระยะเวลาในการลาซ่ึงยืดหยุนไดตามดุลยพินิจของ

สถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษามีระยะเวลารวมในการปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห แตหาก

เกินวันสุดทายของการปฏิบัติงานในแตละภาคการศึกษา สถานประกอบการจะตองแจงใหศูนยสหกิจ

ศึกษา ทราบกอนวันสุดทายของการปฏิบัติงาน 

6. การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาจะดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการ รับนักศึกษากลับจาก

สถานประกอบการกอนท่ีจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้  

6.1  นักศึกษาสหกิจศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดท่ีสามารถพิสูจนได

และกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  

6.2  สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษาสหกิจศึกษายุติการ

ปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร  

6.3  นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสมท่ี

อาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  

6.4  มีเหตุจําเปนทางดานอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบใหนักศึกษา        

สหกิจศึกษา กลับจากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 
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บทท่ี 3 

บทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และสถานประกอบการ 
 

3.1 บทบาทและหนาที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 1. บทบาทและหนาท่ีของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1.1 ตองผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและผานการปฐมนิเทศตามท่ีศูนยสหกิจศึกษา

กําหนด 

1.2 ติดตามขาวสารการจัดหางานและประสานกับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาตลอดเวลา 

1.3 หม่ันฝกฝนและเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง รวมท้ังทักษะดาน

คอมพิวเตอรและภาษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

1.4 ตั้ ง ใจปฏิบัติ งานท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ  

1.5 ปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยหรือขอบังคับของสถานประกอบการ โดยไมฝาฝน

หรือละเลย เชน การลางาน และไมควรหยุดงานโดยไมจําเปน เปนตน  

1.6 หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงในสถานประกอบการทุกกรณี  

1.7 ติดตอสงเอกสารท่ีกําหนดและใหขาวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับศูนย       

สหกิจศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  

1.8 หากมีปญหาในการปฏิบัติงานจะตองรีบติดตอคณาจารยนิเทศ หรือเจาหนาท่ี    

สหกิจศึกษาทันที 
 

 2. การสมัครงานสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาจะตองเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงานสหกิจศึกษา  

2.1  ใบสมัครงานสหกิจศึกษา จํานวน 1 ชุด 

2.2  รูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

2.3  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ชุด 

2.4  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด 

2.5  สําเนาใบรายงานผลการศึกษาจากกองบริการการศึกษาฉบับลาสุด จํานวน 1 ฉบับ 

2.6  ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ 
 

 3. นักศึกษาสหกิจศึกษาตองทํางานอะไรบางสงอาจารยท่ีปรึกษา 

  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา นอกจากจะตองออกไปปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายแลว นักศึกษามีหนาท่ีจะตองจัดทําโครงงานหรือ

รายงาน โดยหัวขอของโครงงานหรือรายงานท่ีจัดทําจะตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษาประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยโครงงานหรือรายงานท่ีจัดทําจะถือเปนสวนหนึ่งท่ี
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อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาจะนําไปประกอบการประเมินผลการเรียนในลําดับตอไป นอกจากนั้น

นักศึกษาตองสงรายงานบันทึกการทํางานประจําวัน หรือประจําสัปดาหท่ีนักศึกษาไดปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางการทํางานใหอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

ประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 

 ดังนั้น ในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองสงเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ 

ใหแกศูนยสหกิจศึกษา ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

1. สัปดาหท่ี 1 

 นักศึกษารายงานตัวตอฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  ณ สถาน

ประกอบการ 

2. สัปดาหท่ี 1 - 2 

 พนักงานท่ีปรึกษารวมกับนักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห 

พรอมกําหนดหัวขอโครงงาน 

3 สัปดาหท่ี 3 - 5 

 สงโครงงานใหอาจารยนิเทศตรวจสอบแนะนําแกไขใหสมบูรณและใหความเห็นชอบ 

4 สัปดาหท่ี 8 - 15 

 อาจารยประจําสาขาวิชาทําการนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

5 สัปดาหท่ี 10 - 15 

 สถานประกอบการรวมกับสาขาวิชา อาจจัดใหนักศึกษาไดรายงานความกาวหนาของการ

ปฏิบัติงาน 

6 สัปดาหท่ี 13 - 15 

 นักศึกษาสง (ราง) รายงานใหพนักงานท่ีปรึกษาตรวจและทําการแกไข 

7 สัปดาหท่ี 15 

 นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานตอท่ีประชุมในสถานประกอบการ 

8 สัปดาหท่ี 16 

 พนักงานท่ีปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานของนักศึกษา 

 หากนักศึกษาสหกิจศึกษามีความขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถจัดสงเอกสารดังกลาว

ไดตามกําหนดเวลา จะตองแจงใหอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาตนเองทราบ 

 กิจกรรมหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 

1. เขารับการปจฉิมนิเทศโดยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา/ภาควิชาตนเอง 

2. นําเสนอผลงานหรือโครงงานตออาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาตนเอง  

3. การจัดทําบอรดหรือสื่อเพ่ือประชาสัมพันธงานและประสบการณท่ีนักศึกษาไดรับจาก

การปฏิบัติงานจริง 
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4. สงรายงานเพ่ือเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตนเอง และศูนยสหกิจ

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
 

 4. นักศึกษาสหกิจศึกษาจะหาสถานประกอบการไดอยางไร 

  1. นักศึกษาสามารถสมัครงานท่ีไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ ซ่ึงได

ประกาศใหนักศึกษาทราบในเว็บไซตงานศูนยสหกิจศึกษา ในการสมัครงานนักศึกษาจะไดรับการ

ปฏิบัติเสมือนการสมัครเขาทํางานจริงกับสถานประกอบการนั้น ๆ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 นักศึกษาสามารถสมัครงานไดตามความสนใจครั้งละ 1 แหง โดยเลือก

สถานประกอบการจากประกาศของศูนยสหกิจศึกษา หากนักศึกษาไมไดรับการคัดเลือก สามารถ

สมัครงานใหม จนกวาจะไดรับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ 

1.2 สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะพิจารณา

จากใบสมัครอยางเดียวหรืออาจจะสัมภาษณนักศึกษาดวย ซ่ึงเม่ือนักศึกษาสงใบสมัครแลว ควร

ตรวจสอบการประกาศเรียกสัมภาษณงานจากสถานประกอบการเปนระยะ ๆ หลังจากนั้น สถาน

ประกอบการจะสงผลการคัดเลือกนักศึกษา ใหศูนยสหกิจศึกษาทราบ และศูนยสหกิจศึกษาจะ

ประกาศผลการคัดเลือกใหนักศึกษาทราบในเว็บไซตและแจงนักศึกษาตามปฏิทิน 

 1.3 การเลือกสมัครงานนักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการ และลักษณะงาน

ท่ีตรงกับความรูความสามารถท่ีเก่ียวของในศาสตรท่ีศึกษา ความสนใจและความถนัดของนักศึกษา

เปนหลัก ไมควรคํานึงถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีสถานประกอบการเสนอใหเทานั้น กอนตัดสินใจ

สมัครงานนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษา แนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา เพ่ือ

ขอขอมูลโดยละเอียดของตําแหนงงานและสถานประกอบการเพ่ิมเติม 

  2. นักศึกษาสามารถหาแหลงสมัครงานสหกิจศึกษาไดเองตามความสนใจ และเสนอ

ใหอาจารยท่ีปรึกษาและหลักสูตรใหความเห็นชอบตามลําดับไดดังนี ้

 2.1 นักศึกษาหาแหลงปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเอง ตามความสนใจ ครั้งละ 1 แหง 

และเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาและหลักสูตรใหความเห็นชอบกอนสงใบสมัครงานสหกิจศึกษาให      

ศูนยสหกิจศึกษา  

 2.2 ศูนยสหกิจศึกษาดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอเขา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาแจงมา พรอมแนบแบบตอบรับและแบบเสนอ

งานสหกิจศึกษาใหสถานประกอบการท่ีพิจารณาและตอบรับสงกลับมายังศูนยสหกิจศึกษา 

 2.3 สถานประกอบการสงแบบตอบรับและแบบเสนองานสหกิจศึกษา กลับคืนมาใหศูนย

สหกิจศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาจัดทําประกาศแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาและผูเก่ียวของทราบ 

 2.4 กรณีท่ีนักศึกษาไมไดรับการคัดเลือก ใหนักศึกษาหาแหลงปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาใหมโดยเร็วท่ีสุด และเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาและหลักสูตรใหความเห็นชอบกอนสงใบสมัคร

งานสหกิจศึกษาใหศูนยสหกิจศึกษาใหมอีกครั้ง  
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 5. การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษา 

 การประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาจะแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย

 5.1 นักศึกษาจะไดรับการประเมินภาพรวมผลการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการสหกิจจาก

ผูดูแล (พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง) โดยดูจากคุณภาพการทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากสถาน

ประกอบการ 

 5.2 ประเมินจากโครงงานหรือรายงานวิชาการสหกิจศึกษาท่ีนักศึกษาจะตองจัดทํา

ประเมินโดย อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาหรืออาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา

ประจําสาขาวิชา 

 5.3 ในสวนสุดทาย คือ การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา

สหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา หรือคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา 

 

 6. ประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับจากสหกิจศึกษา 

6.1  ไดประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 

6.2 มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัยดีข้ึน เพราะจะเขาใจวิชาการท่ีไดเรียนเร็วข้ึน และ

การนําไปประยุกตใช 

6.3 เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ รูการ

จัดการและมีความม่ันใจ 

6.4  เกิดทักษะการนําเสนองาน 

6.5  มีโอกาสไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา 

6.6  เลือกสายงานตรงอาชีพไดถูกตองเพราะรูความถนัดของตนเองเปนอยางดี 

6.7  ไดรับคาตอบแทนหรือสวัสดิการจากสถานประกอบการตามสมควร 

6.8  สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการทํางาน 
 

 7. แนวปฏิบัตแิละขอแนะนําสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

7.1 การขอเปลี่ยนการปฏิบัติงาน กอนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีแจงความ

ประสงคไปปฏิบัติงานแลวประสงคจะแจงขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทําไดเม่ือมี

เหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง โดยยื่นแบบคํารองท่ัวไปตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และไดรับการอนุมัติจาก

คณบดีกอนท่ีจะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

7.2 เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ จะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนในกรณีท่ีเจ็บปวยโดยจะตองมี

ใบรับรองแพทยประกอบการพิจารณาและยื่นแบบคํารอง ท่ัวไปตามแบบฟอรม ท่ี กําหนด           

เพ่ือใหคณบดีอนุมัติ 
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7.3   นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแลว จะขอลาออกหรือ

เลื่อนเวลาการไปปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุฉุกเฉิน

ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากประธานคณาจารยนิเทศ 

คณะกรรมการศูนยสหกิจศึกษา 

ขอแนะนําสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ส่ิงท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาควรทํา 

 ยิ้มแยมแจมใส หรือยกมือไหว 

 นอมรับคําแนะนํา 

 ใหความชวยเหลือ 

 ปฏิบัติตามระเบียบ 

 กลาวคําขอโทษครับ/คะ 

 จดบันทึกสิ่งท่ีนาสนใจ 

 มาทํางานคนแรก/ตรงตอเวลา 

 หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทสวนตัว 

 แตงกายสุภาพหรือตามแบบฟอรมของสถานประกอบการ 

 กระตือรือรนและขยันการทํางาน ฝกฝนและเพ่ิมพูนความรูอยางตอเนื่อง 

 กลาวขอบคุณและชมเชยผูอ่ืน  

 

ส่ิงท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาไมควรทําหรือควรหลีกเล่ียง 

 หนาบึ้งตึง/ไมยกมือไหว 

 โตเถียงเพราะคิดวาไมถูกตอง 

 รอคําสั่ง/รองาน/สั่งงาน/ไมกระตือรือรน 

 ปฏิบัติตามใจ/ทําตามใจตนเอง 

 แอบนอนหลับ 

 ทะเลาะวิวาท/ชกตอย 

 จดบันทึกนับวันกลับ 

 สวมรองเทาแตะ/กางเกงยีนส 

 เลิกงานคนแรก/รีบกลีบบาน/รีบเลิกงาน 

 ใชโทรศัพทสวนตัวในเวลาทํางาน 

 นินทาผูอ่ืน  
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3.2 0บทบาทและหนาที่ของคณาจารยนิเทศ 

1. คณาจารยนิเทศ 

1คณาจารยนิเทศทําหนาท่ีใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง รวมกิจกรรมตามท่ีศูนยสหกิจศึกษากําหนด และรวมประเมินผลรายวิชา

สหกิจศึกษา 
 

2. ประธานคณาจารยนิเทศ ประธานคณาจารยนิเทศมีหนาท่ีดังนี้ 

2.1 1 ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดหางานท่ีมีคุณภาพ 

2.2 1 พิจารณารับรองคุณภาพงานท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ 

2.3  1ใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและในสวน

ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ดาน 

2.4  1พิจารณาใหความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออก

จากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

2.5 1 พิจารณาใหความเห็นชอบในการใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถาน

ประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน1เสนอตอคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาตามข้ันตอน 

2.6  1ประสานกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ดานกับ

ศูนยสหกิจศึกษา 
 

 3. การนิเทศงานสหกิจศึกษา  

 การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การท่ีคณาจารยประจําสาขาวิชาเดินทางไปเยี่ยม 

ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการทํางานแกนักศึกษาสหกิจศึกษา ท้ังทางดานวิชาการและทักษะการ

ทํางาน ณ สถานประกอบการ รวมท้ังติดตามความกาวหนาในการทํางานและการเขียนรายงานวิชาการ

ของนักศึกษาดวย 

 การนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถือเปนปจจัยความสําเร็จของสหกิจศึกษา

ประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนดใหอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาใน

หลักสูตร  ท่ีตนเองรับผิดชอบตามภาคการศึกษาในทุกสถานประกอบการ จํานวน 2 ครั้ง คือ        

ชวงสัปดาหท่ี 6-15 ของการปฏิบัติงาน วัตถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนา และชวยเหลือ ให

คําปรึกษา แนะนํานักศึกษาท้ังในดานวิชาการ ทักษะการทํางาน การปรับตัวในสภาพการปฏิบัติงาน

จริง นอกจากนี้เปนการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถานประกอบการ ตลอดจนจะเปนโอกาสท่ีดีใหอาจารยนิเทศงาน

ไดรับความรูใหมๆ ท่ีจะสามารถนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย  

 นอกเหนือจากการเดินทางไปนิเทศท่ีสถานประกอบการแลว อาจารยนิเทศงานอาจ

ใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมแกนักศึกษาในหลายชองทางโดยการใชสื่อตาง ๆ อาทิ โทรศัพท จดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส ไลน และเฟซบุก เปนตน รวมท้ังอาจใหนักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําสัปดาหหรือทุก ๆ 2 สัปดาห และ/หรือจัดประชุมนําเสนอความกาวหนาทุกเดือนหรือในชวง

ก่ึงกลางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Progress Report) หรืออาจจัดประชุมรวมของนักศึกษา

สหกิจศึกษาทุกคนในสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ เพ่ือนําเสนอความกาวหนา

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก็ได  
 

 4. ข้ันตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

 การออกไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ควรแจงใหสถานประกอบการจัดใหมีการ

ประชุมรวมกันระหวางพนักงานท่ีปรึกษา คณาจารยนิเทศ และนักศึกษา และการประชุมโดยลําพัง 

ระหวางคณาจารยนิเทศกับพนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารยนิเทศกับนักศึกษา ใชเวลารวมแลว ไมนอย

กวา 1 ชั่วโมงตอนักศึกษา 1 คน ตอสถานประกอบการ 1 แหง กําหนดแผนงานการนิเทศงานดังนี ้ 

1. อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาตองประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษา      

เพ่ือรวมกันกําหนดแผนการนิเทศงาน และการนัดหมายวันและเวลากับสถานประกอบการ  

2. เตรียมการจัดตารางการออกนิเทศงาน ตลอดจนนัดหมายกับตัวแทนสถาน

ประกอบการ  

3. การนิเทศงานจะตองเสร็จสิ้นภายใน 15 สัปดาห และตองนิเทศงานอยางนอย      

2 ครั้ง นับจากนักศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ ควรนิเทศในชวงสัปดาหท่ี 6-8 และ

ชวงสัปดาหท่ี 10-14 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงาน  

4. การรวบรวมแบบฟอรมท่ีเก่ียวของและศึกษาแฟมประวัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

พรอมรายละเอียดสถานประกอบการ กอนวันเดินทางนิเทศงาน 

5. การนิเทศงานคือ การตรวจคุณภาพงานและหัวขอรายงานท่ีสถานประกอบการ

มอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน และความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนักศึกษา  

6. หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศงาน อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาจะประเมินผล   

การนิเทศงานท้ังสถานประกอบการและงานนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบฟอรม  
 

 5. หัวขอเรื่องเพ่ือหารือระหวางการนิเทศงานสหกิจศึกษา มีดังนี้  

5.1 รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา หลักสูตรและการดําเนินงานของสหกิจศึก 

5.2 ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ  

5.3 แผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

5.4 หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา  

5.5 การพัฒนาตนเองของนักศึกษา  

5.6 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ และปญหาตาง ๆ ท่ีพบ  

5.7 อ่ืน ๆ 
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 6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

6.1 ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยพนักงานพ่ีเลี้ยงควรจัด

ประชุมรวมกับนักศึกษาสัปดาหละครั้ง เพ่ือสอบถามบรรยากาศของการปฏิบัติงาน  

6.2 นักศึกษาทํารายงานสรุปผลความกาวหนาการปฏิบัติงานนําเสนอตอพนักงาน  

พ่ีเลี้ยง     

6.3 สถานประกอบการ โดยพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษารวมประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และรายงานของนักศึกษา โดยใชแบบฟอรมใบประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยจัดสงใหในวันสงตัวนักศึกษา

เขาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  

6.4 เจาของหรือผูจัดการหรือผูบังคับบัญชาระดับสูงของสถานประกอบการพิจารณา

ประเมินผลภาพรวมการปฏิบัติงาน และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 

 7. เกณฑการวัดผลเพ่ือประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 การวัดและการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใชผลการประเมิน

เปนระบบสัญลักษณ ระดับคะแนน และคาระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ดังนี้ 

  สัญลักษณ  ความหมาย   คาระดับคะแนน 

    A   ดีเยี่ยม (Excellent)      4.00 

    B+   ดีมาก (Very Good)      3.50 

    B   ดี (Good)       3.00 

    C+   ดีพอใช (Fairly Good)      2.50 

    C   พอใช (Fair)       2.00 

    D+   ออน (Poor)       1.50 

    D   ออนมาก (Very Poor)      1.00 

    F   ไมผาน (Failed)       0.00 

  ท้ังนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา หากไดรับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวา     

ไมผานเกณฑการประเมินผล นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชานี้ 

  การประเมินผลเพ่ือกําหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจาก

หลักเกณฑ ดังนี้ 

1. นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา คะแนนรวมไมนอยกวา 60 ของ

คะแนนท้ังหมด และคะแนนอ่ืน ๆ ตามแตละหัวขอกําหนด 

2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานท่ีปรึกษา สัดสวน

รอยละ 50 ในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีปรึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
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นักศึกษา และรายงานวิชาการตามแบบฟอรมท่ีศูนยสหกิจศึกษากําหนด และใหนักศึกษานํากลับมา

ยื่นตอศูนยสหกิจศึกษาทันทีในวันท่ีเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารยนิเทศ สัดสวนรอยละ 50 และ   ผลการ

ประเมินรายงานการปฏิบัติงานจากคณาจารยนิเทศ โดยคณาจารยนิเทศในสาขาวิชาใหคําแนะนําแก

นักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแกไขใหไดฉบับท่ีสมบูรณ และถูกตองตามหลักวิชาการ และรวบรวม

ผลการประเมิน แจงใหกับศูนยสหกิจศึกษา 

4. การเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน

ประกอบการ หากนักศึกษาสหกิจศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมได จะตองยื่นคํารองขอลากิจกรรม

และขอชดเชยกิจกรรมใหครบถวน นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม และไมยื่น    คํารองขอ

ลากิจกรรมจะถูกรายงานใหประธานคณาจารยนิเทศทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา    การ

ประเมินผลรายวิชา 

5. คณาจารยนิ เทศรวบรวมผลการประเ มินรายวิชาสหกิจศึกษาเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรแตละสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอใหคณบดีอนุมัติผลการเรียน

ตอไป 

กรณีท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนนต่ําวา C ตองลงทะเบียนเรียนใหมและไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาใหม ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษากอน หาก

มีความประสงคจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคศึกษาถัดไป หรือขออนุมัติไปเรียนรายวิชา

ทดแทนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด ท้ังนี้อาจจะมีผลทําใหสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด 
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3.3 บทบาทและหนาที่ของสถานประกอบการ  

ดวยปรัชญาของสหกิจศึกษาท่ีเนนใหนักศึกษาจะตองไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง   

ณ สถานประกอบการเปนระยะเวลา 4 เดือน สหกิจศึกษาจึงมีรูปแบบและข้ันตอนท่ีจําเปนตองอาศัย

ความรวมมืออยางใกลชิดจากสถานประกอบการ 

สถานประกอบการจึงเปนองคกรท่ีมีความสําคัญท่ีจะพัฒนานักศึกษาโดยวธิีการของสหกิจศึกษาให

เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษานั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดจากสถาน

ประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและพนักงานท่ีปรึกษาหรือ

พนักงานพ่ีเลี้ยง (Job Supervisor) ซ่ึงจะเปนผูท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหสนับสนุนและ

สงเสริมใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาประสบความสําเร็จสูงสุด  
 

 1. ความสําคัญและบทบาทหนาท่ีสถานประกอบการ  

1.1 ฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ใหรายละเอียดลักษณะงานท่ี

ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติตลอดจนระเบียบวินัยของสถานประกอบการนั้น ๆ  

1.2 ฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพ่ือให

นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจน

ใหความรูเก่ียวกับสถานประกอบการ โครงสรางการบริหารงานและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของสถาน

ประกอบการท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติ  

1.3 แตงต้ังพนักงานท่ีปรึกษา หรือพนักงานพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงคอยดูแลให

คําแนะนําและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาตลอดระยะเวลาของปฏิบัติงาน  

1.4 ปฐมนิ เทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือแนะนําใหรู จักสถานประกอบการ            

อาทิ โครงสราง ภารกิจ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และกฎระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ ของสถาน

ประกอบการ  

1.5 การมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนใหนักศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพนักศึกษา 

1.6 การรวมนิเทศงาน การประเมินผลการทํางานและรายงานของนักศึกษา  
 

 2. ลักษณะงานท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น จะตอง

มีการกําหนดภาระงานโดยมีรายละเอียดหนาท่ีท่ีนักศึกษาจะตองรับผิดชอบอยางชัดเจน และตรงกับ

สาขาวิชาชีพนักศึกษา ท้ังนี้ การกําหนดภาระงานจะชวยลดปญหาการใชงานนักศึกษาผิดประเภท ซ่ึง

จะไมสงผลดีตอท้ังสถานประกอบการและนักศึกษา ตลอดจนจะทําใหผิดวัตถุประสงคหลักของการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาดวย 
 

3. การจัดพนักงานท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 สถานประกอบการจะตองมีการแตงตั้ง หรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีอยางนอย 1 คน 

เพ่ือทําหนาท่ีเปนพนักงานท่ีปรึกษา (พ่ีเลี้ยง) ทําหนาท่ีดูแล และแนะนําในการปฏิบัติงาน ตลอด
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ระยะเวลา 4 เดือน ท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน ไดแก การใหคําแนะนํา ลักษณะงาน และความรับผิดชอบของ

หนวยงาน การมอบหมายงาน และแนะนํา การถายทอดวิธีการปฏิบัติงานนักศึกษา การจัดทํารายงาน 

การสอดสองดูแลการปฏิบัติงาน ความเปนระเบียบ และความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตาม

กฎระเบียบ ตลอดจนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน นักศึกษาไดรับอุบัติเหตุในขณะท่ีทํางาน การมีสวนรวม

นิเทศงานกับอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษา  
 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 ผูท่ีจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ พนักงานท่ี

ปรึกษาท่ีสถานประกอบการแตงตั้งใหเปนผูดูแลนักศึกษาโดยตรง ซ่ึงศูนยสหกิจศึกษาและอาจารยท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา จะจัดสงแบบฟอรมการประเมินผลปฏิบัติงานใหแกสถานประกอบการ 

ในระหวางท่ีออกไปนิเทศงานนักศึกษา  

 การประเมินนั้นจะมีท้ังการประเมินความประพฤติ การเขากับผูรวมงานคนอ่ืน การ

เคารพตอระเบียบวินัยขององคกร ความรูความสามารถ และทักษะในการทํางาน เปนตน หลังจากท่ี

กรอกผลการประเมินในแบบฟอรมท่ีไดรับเรียบรอยแลว สถานประกอบการตองจัดสงคืนมายังอาจารยท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาใหผลการเรียนนักศึกษาในลําดับตอไป  
 

 5. การจัดคาตอบแทนและสวัสดิการแกนักศึกษาสหกิจศึกษาระหวางการปฏิบัติงาน 

 สถานประกอบการสามารถจายเงินคาตอบแทน หรือสวัสดิการใหนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา ท่ีพอเหมาะตามสมควร ท้ังนี้ขอใหสถานประกอบการแจงใหอาจารยท่ีปรึกษา สหกิจศึกษาใน

สาขาวิชา และนักศึกษารับทราบในระหวางท่ีทําการสัมภาษณงาน หากวาหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการอาจจะใหคาตอบแทนท่ีไมสูงมาก หรือใหเปนสวัสดิการอ่ืน ๆ แทนนั้น สถาน

ประกอบการจะตองมอบหมายงานใหแกนักศึกษา โดยปรับตามสถานการณทางเศรษฐกิจ ใหเปนไป

ตามความตองการของนักศึกษา อาจเนื่องมาจากวาสถานประกอบการตั้งอยูในภูมิลําเนาของนักศึกษา 

หรือนักศึกษาสนใจลักษณะงานท่ีสถานประกอบการเสนอให ในการพิจารณาเงินคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมแกนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น อาจจะพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 

1. นโยบายและงบประมาณของสถานประกอบการ  

2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบท่ีมอบหมายใหนักศึกษามากนอยเพียงใด  

3. ปริมาณงานและคุณภาพงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติได เม่ือเปรียบเทียบกับพนักงาน

ประจําท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  

4. ความรูและความสามารถของนักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เชื่อม่ันวานักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะ

สามารถปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอสถานประกอบการได หากวาไดรับการมอบหมายงานและการ

ดูแลอยางใกลชิดจากสถานประกอบการ และเนื่องดวยนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะตองเดินทางมา
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ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เปนเวลา 4 เดือน (16 สัปดาห) จึงมีคาใชจายจํานวนหนึ่งเก่ียวกับ

เรื่องตอไปนี้  

1. คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต 

2. คาใชจายในการเดินทางไป-กลับสถานประกอบการ (จากมหาวิทยาลัยหรือ

ภูมิลาํเนาของนักศึกษามายังสถานประกอบการ)  

3. คาเชาที่พักและคาเดินทางระหวางที่พักมายังสถานประกอบการ (ในกรณีท่ี

สถานประกอบการ มิไดจัดสวัสดิการท่ีพักให)  

4. คาอาหาร และคาใช จ ายสวนตัวที ่จําเปนของนักศึกษาในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากวาสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาไดปฏิบัติหนาที่ที่เปน

ประโยชนตอสถานประกอบการเปนอยางมาก ก็อาจจะพิจารณาเพ่ิมคาตอบแทนใหแกนักศึกษาใน

ระหวางการปฏิบัติงานก็ได  
 

 6. สถานประกอบการท่ีสนใจและประสงครับนักศึกษาตองทําอยางไร  

6.1 แจงความประสงครับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานในภาคการศึกษา โดย

แจงให มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทราบกอนภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงาน

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา เพ่ือประโยชนการติดตอและประสานงานกับอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา

ในสาขาวิชาในการจัดหานักศึกษาไดตรงกับความตองการและจะทําใหสถานประกอบการสามารถ

วางแผนเรื่องการมอบหมายงานใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษาไดลวงหนาดวย  

6.2 การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ ไดแก  

 -  การสรางความเขาใจ การใหความสําคัญใหแก ผูบริหารฝายพัฒนาทรัพยากร

มนุษย (ฝายบุคคล) พนักงานท่ีปรึกษาและฝายปฏิบัติการ 

 - กําหนดลักษณะงานและแผนงานปฏิบัติงาน ท่ีจะมอบหมายใหนักศึกษา 

สหกิจศึกษาปฏบิัติตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม  

 -  จัดหาพนักงานท่ีปรึกษาหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง  

6.3 รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงาน ไดแก การคัดเลือกนักศึกษา ปฐมนิเทศ

นักศึกษา สงนักศึกษาเขารับการปฏิบัติงานจริง  

6.4 การนิเทศงานนักศึกษา โดยมีสวนรวมนัดหมายกับอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา          

ในสาขาวิชาเพ่ือนิเทศนักศึกษาและดําเนินการนิเทศงานตามข้ันตอน  

6.5 การติดตามและประเมินผล อาทิ การประชุมนักศึกษา การรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานนักศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

6.6 การจัดปจฉิมนิเทศ (นําเสนองาน) ณ สถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานฯ และไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับผูบริหาร บุคลากรฝายท่ี

เก่ียวของกับงานนักศึกษากอนสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
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 7. ประโยชนท่ีสถานประกอบการไดรับจากสหกิจศึกษา  

7.1  เกิดความรวมมือทางวิชาการ และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสถานประกอบการ

กับสถาบันการศึกษา  

7.2  เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของสถานประกอบการใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน เชน การให

ความรวมมือ การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา การใหงานบริการกับสถาบันการศึกษา อันจะนําไปสู

การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตของชาติ ซ่ึงสงผลดีตอท้ังสถานประกอบการและระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

7.3  เจาหนาท่ีหรือพนักงานประจําในสถานประกอบการ มีเวลามากข้ึนท่ีจะปฏิบัติงานใน

หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ียากซับซอน และมีความสําคัญมากกวา ซ่ึงถือเปนการชวยลดภาระภายในสถาน

ประกอบการ และสามารถถายทอดทักษะ ประสบการณใหนักศึกษาดวย  

7.4  ลดการจางงานและคาตอบแทนลง โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะมีความรูทางวิชาการ

เพียงพอระดับหนึ่งเขาปฏิบัติงานทดแทนพนักงานของสถานประกอบการท่ีขาดไป หรือสามารถเปน

ผูชวยพนักงาน และคาตอบแทนนี้ไมไดกําหนดรูปแบบ หรือกําหนดตามคาจางข้ันต่ํา สงผลใหสถาน

ประกอบการมีคาใชจายท่ีต่ํากวาการจัดหาบุคลากรดวยตนเอง เพราะวาตองรับภาระคาจางแรงงานตาม

กฎหมายกําหนด 

7.5  ลดอัตราการลาออกงานของบุคลากร และสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

พนักงานในอนาคต เนื่องจากสถานประกอบการสามารถคัดเลือกนักศึกษาไดอยางเต็มท่ีและนักศึกษา

มีโอกาสศึกษาซ่ึงกันและกันในระหวางปฏิบัติงาน ทําใหมีโอกาสท่ีจะสรางความสัมพันธระหวาง

นายจางและลูกจางดียิ่งข้ึน  

7.6  สามารถขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการจากการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาได (โปรดดูในคูมือการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสาหรับสถานประกอบการ

จากการดําเนินงานสหกิจศึกษา จัดทําโดย สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ. พ.ศ. 2552)  

 8. กระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

  8.1 กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. การกําหนดงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการควรกําหนดลักษณะงาน 

รายละเอียดของงานท่ีตองการใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวนงานและชวงเวลาท่ีตองการ

รับนักศึกษาสหกิจศึกษา นอกจากนี้สถานประกอบการควรพิจารณาจายคาตอบแทนและสวัสดิการให

นักศึกษาตามสมควร เพ่ือใหสถานประกอบการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสหกิจศึกษา สถาน

ประกอบการควรจัดหาขอมูล อุปกรณ/เครื่องมือ หรือท่ีทํางานใหนักศึกษา และควรเปนผูกําหนด

โครงงานหรืองานใหนักศึกษาดวยตนเอง 
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2. การกําหนดคุณสมบัตินักศึกษา ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค ว ร กํ า ห น ด

คุณสมบัตินักศึกษา สาขาวิชาและทักษะพิเศษของนักศึกษา ท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน 

3. การแจงความตองการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการแจง

ความตองการรับนักศึกษาพรอมรายละเอียดตําแหนงงานและจํานวนงานพรอมคุณสมบัตินักศึกษา ไปยัง

สถานศึกษาลวงหนาอยางนอย 3 เดือน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการประสานงาน 

4. การคัดเลือกนักศึกษา อาจคัดเลือกจากจดหมายสมัครงาน/ประวัติ

นักศึกษา การสอบขอเขียนหรือการสอบสัมภาษณก็ได 

5. การแจงผลการคัดเลือกนักศึกษา สถานประกอบการควรแจงผลการ

คัดเลือกใหศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับทราบ 

6. การประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงานและนักศึกษา

หลังจากคัดเลือกนักศึกษาไดแลว กอนเริ่มปฏิบัติงานสถานประกอบการอาจจัดใหมีการประชุมรวมกัน

ระหวางคณาจารย ผูนิเทศ และนักศึกษา 

  8.2 กระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. การรับรายงานตัวนักศึกษา ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรรับการ

รายงานตัวเขาปฏิบัติงานของนักศึกษา เพ่ือทราบชวงเวลาปฏิบัติงานและดูแลเก่ียวกับสวัสดิการและ

คาตอบแทนของนักศึกษา 

2. การปฐมนิเทศนักศึกษา ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรจัดปฐมนิเทศ

นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาทราบกฎ ระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสรางขององคกร พรอมท้ังพา

นักศึกษาไปแนะนําและสงตัวตอพนักงานท่ีปรึกษาของสถานประกอบการ ณ ฝายงานท่ีนักศึกษา

ปฏิบัติงาน ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรแจงใหพนักงานท่ีปรึกษาทราบวา ตองปฏิบัติตอนักศึกษา

เสมือนเปนพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการนั้น ๆ 

3. การวางแผนการทํางานระหวางนักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา ใน

สัปดาหแรก เม่ือนักศึกษาไดรายงานตัวตอพนักงานท่ีปรึกษาแลว พนักงานท่ีปรึกษาควรประชุมกับ

นักศึกษาเพ่ือกําหนดแผนการทํางานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมท้ังสงแผนการทํางานกลับไป

ยังศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหคณาจารยนิเทศไดใชประโยชนใน

การใหคําปรึกษาตอนักศึกษาและการนิเทศงาน 

4. การอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาเก่ียวของกับความปลอดภัย สถานประกอบการควรปฐมนิเทศใหนักศึกษา

ทราบ และใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอยางเครงครัด พรอมท้ังจัดหาอุปกรณปองกัน ให

นักศึกษาตามความจําเปน 
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5. การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา พนักงานท่ี

ปรึกษาอาจกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ใหนักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาหหรือทุก   

2 สัปดาหใหพนักงานท่ีปรึกษาหรือคณาจารยนิเทศ 

2) จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกเดือน 

หรือในชวงก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเชิญคณาจารยนเิทศเขารวมประชุม ณ สถานประกอบการ 

6. การจัดประชุมนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา สถานประกอบการควร

จัดการประชุมนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน โดยเชิญพนักงานใน

ฝายงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน ผูบริหารหนวยงานภายในของสถานประกอบการ เพ่ือรับฟงผลการปฏิบัติงาน 

พรอมใหขอคิดเห็นตอโครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ หรือพิจารณานําไปใชประโยชน หรือคิดโครงงานตอเนื่องหรือ

ตอยอดจากโครงงานเดิม และนําผลมาปรับปรุงการรับนักศึกษาในโอกาสตอไป 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานปฏิบัติงาน    

สหกิจศึกษา พนักงานท่ีปรึกษาตองประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษา ตามแบบประเมินผลท่ีศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนด 

แลวสงผลการประเมินนั้นกลับไปใหสถานศึกษา นอกจากนี้พนักงานท่ีปรึกษาควรเสนอความคิดเห็น

ตอความรู ความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และการประยุกตหรือการนําความรูจาก

หองเรียนไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือท่ีสถานศึกษาจะไดนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 

  8.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. การประเมินผลสหกิจศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีสัดสวนการใหคะแนนจากพนักงานท่ีปรึกษารอยละ 50 และจาก

คณาจารยนิเทศ รอยละ 50 และสถานประกอบการควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

เก่ียวกับสหกิจศึกษา เชน สัมฤทธิ์ผล ปญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเชิญผูท่ี

เก่ียวของ ไดแก ผูบริหารของสถานประกอบการ หัวหนาฝายงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน ฝายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และพนักงานท่ีปรึกษา เขารวมประชุม และสงขอมูลใหศูนยสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประโยชนในการรับนักศึกษาในรุนตอไป 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลสหกิจศึกษา สถานประกอบการควรเก็บรวบรวม

ขอมูลวาผลงานของนักศึกษาแตละรุนได ถูกนําไปใชประโยชน และใหผลตอบแทนตอสถาน

ประกอบการอยางไร ขอมูลนี้ไมจําเปนตองเปดเผย แตจะทําใหสถานประกอบการเห็นประโยชนจริง

จากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3. การประชุมรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ สถาน

ประกอบการอาจพิจารณาจัดใหมีการประชุมรวมกับสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาหรือแนวทางความรวมมืออ่ืน ๆ  
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บทท่ี 4 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
 

การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เปนกิจกรรมบังคับของการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงคสําคัญ คือเพ่ือฝกฝนทักษะในการสื่อสาร (Communication 

Skill) ของนักศึกษา เพ่ือจัดทําเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะตอง

ขอรับคําปรึกษาจากพนักงานท่ีปรึกษา เพ่ือกําหนดหัวขอรายงานท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการ

ของสถานประกอบการเปนหลัก หรือกรณีท่ีสถานประกอบการไมมีการกําหนดหัวขอไว นักศึกษาจะตอง

พิจารณาเรื่องท่ีตนสนใจ เชน รายงานวิชาการท่ีนักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

หรือแผนและวิธีการปรับปรุงงาน เปนตน โดยปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษา เม่ือกําหนดหัวขอไดแลว  

นักศึกษาจัดทําโครงรางของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจงเคาโครงรางรายงาน เสนอใหพนักงาน

ท่ีปรึกษาพิจารณา และเม่ือผานการพิจารณาเห็นชอบจากพนักงานท่ีปรึกษาแลว ใหสงกลับมาท่ีศูนย   

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใน 3 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน เพ่ือให

อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาพิจารณาเห็นชอบ หรือใหคําแนะนําเพ่ือใหนักศึกษาดําเนินการปรับปรุง

แกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา เม่ืออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา

เห็นชอบแลว ศูนยสหกิจศึกษาจะแจงใหสถานประกอบการและนักศึกษารับทราบเพ่ือดําเนินการตอไป   

กรณีท่ีสถานประกอบการรับนักศึกษาเปนกลุม รายงานนี้สามารถจัดทํารายบุคคล หรือจัดทํา

เปนกลุมของนักศึกษาสหกิจศึกษาได โดยปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษา  

 นักศึกษาสหกิจศึกษาจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ ใหศูนยสหกิจศึกษา จํานวน 3 เลม และ

บันทึกไฟลรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอในรูปแบบของ Microsoft Office 

PowerPoint  ลงแผนซีดีแนบกับปกหลังของรายงานฉบับสมบูรณทุกเลม  
 

4.1 รูปแบบและหัวขอการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

 เนื่องจากวารายงานสหกิจศึกษานั้น เปนรายงานทางวิชาการท่ีนักศึกษาตองเขียน ในระหวาง

การปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา  การเขียนรายงาน 

ท่ีดีนั้นจะตองมีความถูกตองชัดเจนและมีความสมบูรณของเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ 

 ดังนั้น รูปแบบและหัวขอตาง ๆ จะกําหนดไวอยางเปนระบบ ซ่ึงไดแก 

 1. สวนนํา ประกอบดวย 

 ปกนอกและปกใน 

 บทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 กิตติกรรมประกาศ 

 สารบัญ 

 สารบัญตาราง 

 สารบัญรูปภาพ 
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2. สวนเนื้อเรื่อง ถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของรายงาน ประกอบดวย 

 บทท่ี 1 บทนํา 

 บทท่ี 2 ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการทําโครงงาน 

 บทท่ี 4 ผลการศึกษาและวิเคราะหผล 

 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

3. สวนประกอบตอนทาย 

 เอกสารอางอิง 

 ภาคผนวก 

 ประวัติผูเขียน 
 

4.2 รูปแบบการจัดทํารูปเลมรายงานสหกิจศึกษา  

 เพ่ือใหการเขียนรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณของนักศึกษามีรูปแบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

จึงไดกําหนดการจัดทํารูปเลมรายงานฯ ดังตอไปนี้  

 1. จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาวสุภาพและพิมพหนาเดียว  

 2. พิมพดวยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK//TH SarabunIT๙ ขนาดตัวอักษร 16 Point 

 3. จัดพิมพในแนวต้ังเปนหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนไดตามความ

จําเปนของขอมูลท่ีจะตองนําเสนอ 

 4. การเวนขอบกระดาษกําหนดให 

• ขอบดานบน 1.5 นิ้ว 

• ขอบดานลาง 1.0 นิ้ว 

• ขอบดานซาย 1.5 นิ้ว (สําหรับการเขาเลมรายงานฉบับสมบูรณ) 

• ขอบดานขวา 1.0 นิ้ว 

5. การเขาเลม เขาเลมแบบสันกาว หนาปกสีขาว พรอมเคลือบหนาปก   

6. การใสหมายเลขหนา ใสดานขวาสวนหนาท่ีมีบทท่ีไมใสหมายเลขหนาแตนับหนา 
 

4.3 รายละเอียดเนื้อหาในสวนของเนื้อเรื่องรายงานสหกิจศึกษา กําหนดดังนี้  

 บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ (ของปญหาหรือสิ่งท่ีสนใจหรอืสิ่งท่ีตองการปรับปรุง) 

• อธิบายความเปนมาและความสําคัญในภาพกวาง 

• อธิบายโยงเขาสูหัวขอท่ีตองการทําโครงงาน  

• อธิบายชี้เฉพาะถึงความสําคัญ วาเพราะเหตุใดจึงตองการทําโครงงานนี้ 
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1.2 วัตถุประสงค 

• ระบุใหชัดเจน กระชับ เชน เพ่ือศึกษา...  เพ่ือออกแบบ สราง ประกอบ   

ทดสอบ...     เพ่ือลดตนทุน...(ควรเขียนเปนขอๆ) 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

• เชนขอจํากัดในเรื่องสถานท่ี 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บทท่ี 2 ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   2.1 ทฤษฎ ี

• อธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน เชนการคํานวณทฤษฎีการ

ตัดสินใจ การคํานวณตนทุน ฯลฯ (ไมใชการแสดงตัวอยางการคํานวณ) 

• ในกรณีท่ีมีหลายทฤษฎีในเรื่องเดียวกัน ควรอธิบายดวยวาเพราะเหตุใดจึง

เลือกทฤษฎี นั้น ๆ มาใช 

2.2 งานท่ีเก่ียวของ 

 กรณีท่ีเปนโครงงานท่ีทําตอเนื่องหรือทราบวามีบุคคลอ่ืนท่ีทําในลักษณะ

เดียวกัน – ใหอธิบายวางานดังกลาวทําอยางไร ไดผลอยางไร สรุปอยางไร 

 ในกรณีท่ีเปนโครงงานท่ีไมทราบวามีผูทํามากอนหรือไม – ใหอธิบายสภาพ

ความเปนไปในปจจุบันวาเปนอยางไรเพ่ือเปนขอมูลอางอิงในการวิเคราะห 

และสรุปผล 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการทําโครงงาน 

  ในการเขียนบทท่ี 3 นี้ใหคิดอยูเสมอวา บุคคลอ่ืนทําตามแลวสามารถไดผลเหมือนกับ

ผูเขียน 

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ 

 ใหระบุเครื่องมือท่ีมีนัยสําคัญตอผล เชนเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ     

ความดัน ความชื้น น้ําหนัก เวลา ฯลฯ ใหระบุขอมูลทางเทคนิคท่ีสําคัญ 

เชน ผูผลิต รุน ความแมนยํา  

 กรณีท่ีซอรฟแวรและคอมพิวเตอรมีนัยสําคัญ ใหระบุขอมูลทางเทคนิคท่ี

สําคัญ เชน ชื่อซอรฟแวร เวอรชัน 

3.2 วิธีดําเนินการ 

 ตองมีภาพรวมของวิธีดําเนินการ โดยในรายงานโครงงานนี้อาจใชหัวขอตามแผนงานได  

 ตองอธิบายรายละเอียดวิธีดําเนินการของแตละข้ันตอนยอยท่ีมีนัยสําคัญตอ

ผลเชน วิธีการ เลือกตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูล วิธีการเลือกสถานท่ี วิธีการ

วิเคราะหขอมูล ตองระบุ คาพารามิเตอรท่ีเปนตัวชี้วัดไวอยางชัดเจน 
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บทท่ี 4 ผลการศึกษาและวิเคราะหผล 

  หรืออาจเขียนรวมกันเปน “ผลการศึกษาและวิเคราะหผล” เนื่องจากบางครั้งไม

สามารถแยกสองสวนนี้ออกจากกันไดอยางเด็ดขาด 

  4.1 ผลการศึกษา 

 สรุปขอมูลไวในรูปตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ ตามท่ีคิดวาสามารถสื่อ

ความหมายไดงายและชัดเจนท่ีสุด (ขอมูลดิบอาจจะแนบไวในสวน

ภาคผนวก) 

 ทุกตาราง แผนภูมิ และแผนภาพตองมีคําอธิบายวา  

  ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพแสดงอะไร  

  ผูเขียนเห็นอะไร 

  4.2 วิเคราะหผล 

 เปนการอธิบายผลท่ีไดมา โดยแสดงใหรูวาผูเขียนคิดอยางไร ประกอบการ

อางอิงกับทฤษฎี ขอมูลจากงานท่ีเก่ียวของ 

 การวิเคราะหผลสามารถทําไดโดยวิธีตาง ๆ ดังนี้  

 อธิบายผล เทียบเคียงกับทฤษฎี  

 อธิบายเหตุผล ความเปนไปได เก่ียวกับผลท่ีไดมา 

 เปรียบเทียบผลท่ีไดกับงานท่ีเก่ียวของอ่ืน 

  บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

   5.1 สรุป 

    เปนการสรุปขอมูลและการวิเคราะหท่ีผานมาตามลําดับดังนี้ 

 วัตถุประสงคหลักของโครงงาน 

 ผลท่ีสําคัญท่ีไดจากโครงงาน 

 ผลวิเคราะหท่ีสําคัญ 

 ขอจํากัดท่ีสําคัญ (กรณีท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค) 

   5.2 อภิปรายผลขอเสนอแนะ 

    เปนการใหความเห็นของผูเขียนในเรื่องตอไปนี้ 

 ขอแนะนําถึงโครงงานท่ีนาจะดําเนินการตอไปในอนาคต 

 ขอแนะนําถึงการนําผลจากโครงงานนี้ไปใชใหเกิดประโยชน 

 

บทคัดยอ 

 บทคัดยอควรเขียนเปนลําดับสุดทายของเนื้อหารายงาน 

  บทคัดยอประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
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 ความเปนมาและความสําคัญ ท่ีกระชับและไดใจความ 

 วัตถุประสงคหลักของโครงงาน 

 วิธีดําเนินการ ท่ีสําคัญ อยางยอ 

 ผลท่ีสําคัญ 

 ขอเสนอแนะ 

 

4.4 สวนประกอบตอนทาย 

 สวนประกอบตอนทาย จะเปนสวนประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือทําใหรายงานมีความสมบูรณ  

ประกอบดวย 

 เอกสารอางอิง  เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม เปนสวนท่ีบรรจุรายการเอกสารท่ีได

อางอิงไวในรายงาน ดังนั้น รายการเอกสารจะตองสอดคลองกับเอกสารท่ีเขียนอางอิงไว 

 ภาคผนวก  ภาคผนวก (ถามี) เปนสวนท่ีใหรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน แบบสอบถาม 

ตารางบันทึกขอมูล วิธีการคํานวณสูตร ภาพแสดงเครื่องมือ เปนตน การจะมีภาคผนวกหรือไมนั้น 

ข้ึนอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมท่ีผูจัดทํารายงานตองการนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความ

ชัดเจนและสมบูรณของรายงานมากยิ่งข้ึน 

 ประวัติผูเขียน 

 

หมายเหตุ:   เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะมีขอมูลลับหรือขอมูลสําคัญท่ีสถาน

ประกอบการหรือหนวยงาน ไมตองการใหเปดเผยขอมูลหรือไมสามารถเปดเผยได  นักศึกษาตอง

จัดสงรายงานใหพนักงานท่ีปรึกษาตรวจสอบกอนนํามาเผยแพร หรือหากสามารถเผยแพรไดแต

ตองไดรับอนุญาตจากสถานประกอบการหรือหนวยงาน แลวแตกรณี นักศึกษาตองดําเนินการขอ

อนุญาตใหเรียบรอยตามแบบฟอรมท่ีกําหนด จึงจะสามารถนํารายงานมาเผยแพรได 
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4.5 ตัวอยางสวนประกอบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

สวนประกอบรูปเลมรายงานสหกิจศึกษา 

(ตัวอยางปกนอกรายงาน) 

 

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เรื่อง 
“..........................................” 

ภายในสถานประกอบการ คือ ..................................................  

 

 

 

โดย 

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

รหัสประจําตัวนกัศึกษา............................................ 

 

 

 

 

รายงานน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

 

 

สาขาวิชา..................................คณะ.................................... 

ภาคการศึกษาท่ี...........................ปการศึกษา........................ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ..................... 

ขนาด 22 ตัวหนา 

ขนาด 16 ตัวหนา 

ขนาด 16 ตัวหนา 

ขนาด 20 ตัวหนา 

ขนาด 20 ตัวหนา 
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(ตัวอยางปกในรายงาน) 

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เรื่อง 

“....................................................” 

ภายในสถานประกอบการ คือ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

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

รหัสประจําตัวนักศึกษา.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ คือ..................................................................................... 

เลขท่ี..................ถนน..............................................ตําบล...................................................... 

อําเภอ....................................จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย................ 

โทรศัพท......................................................................โทรสาร.............................................. 

E-mail : ………………………………………………Web site : …………………………………………….. 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

(ตัวอยางปกหลังรายงาน) 

 

ปรัชญา 

 “คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถิ่น สานศิลปมรดกโลก” 

 

 

 

 

 

ปณิธาน 

 เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง

การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง และ

ยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

 

 

 

 

สถานที่ติดตอ 

ศูนยสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

https://www.aru.ac.th หรือ https://www.aru.ac.th/academic.php 

โทรศัพท 035-241196 โทรสาร 035-241196 
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โทร./โทรสาร 035-241196   
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(ตัวอยางสันปกรายงาน) 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

บทคัดยอ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

กิตติกรรมประกาศ 

  

 

ตามท่ีกระผม/นาย/ดิฉัน/นางสาว.......................................................................................................... 

ไดมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ชื่อ......................................................................... 

ตั้งแตวันท่ี..........................................................ถึงวันท่ี......................................................................... 

ทําใหขาพเจาไดรับความรูและประสบการณตาง ๆ ท่ีมีคุณคามาก สําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้

สําเร็จลงไดดวยดี จากความชวยเหลือและความรวมมือสนับสนุนของหลายฝาย ดังนี้ 

1. คุณ......................................... ตําแหนง....................................................... 

     ท่ีเห็นความสําคัญของระบบการศึกษา 

     แบบสหกิจศึกษาและไดใหโอกาสท่ีมีคุณคายิ่งแกขาพเจา 

2. คุณ............................................ พนักงานท่ีปรึกษา 

3. คุณ............................................ ตําแหนง.............................................................. 

4. คุณ............................................ ตําแหนง.............................................................. 

5. คุณ............................................ ตําแหนง.............................................................. 

 นอกจากนี้ยังมีบุคคลทานอ่ืน ๆ อีกท่ีไมไดกลาวไว ณ ท่ีนี้ ซ่ึงทานท้ังหลายเหลานี้ ลวนแตให

ความกรุณาแนะนําในการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ 

 จึงใครขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวมในการใหขอมูลและใหความเขาใจเก่ียวกับชีวิต

ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงเปนท่ีปรึกษาในการจัดทํารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ 

ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย 

 

    ลงชื่อ...........................................................ผูจัดทํารายงาน 

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

           วันท่ี ................ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 

 

 

 

 

 

ขนาด 20 ตัวหนา 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

(ตัวอยางสารบัญ) 

สารบัญ 

                  หนา 

บทคัดยอ          (   ) 

ABSTRACT          (   ) 

กิตติกรรมประกาศ         (   ) 

สารบัญ           (   ) 

สารบัญตาราง          (   )  

สารบัญภาพ          (   ) 

บทท่ี 1 บทนํา          1 

บทท่ี 2 ทฤษฏีและเนื้อหาท่ีเก่ียวของ       6  

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการทําโครงงาน        15 

บทท่ี 4 ผลการศึกษาและวิเคราะหผล       30  

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       40      

บรรณานุกรม          45 

ภาคผนวก          48 

ประวัติผูเขียน          50 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

(ตัวอยางสารบัญตาราง) 

สารบัญตาราง 

               หนา 

ตารางท่ี 1.................         ? 

ตารางท่ี 2.................          ? 

ตารางท่ี 3.................          ? 

ตารางท่ี 4.................          ? 

ตารางท่ี 5.................          ? 

ตารางท่ี 6.................          ? 

ตารางท่ี 7.................          ? 

ตารางท่ี 8.................          ? 

ตารางท่ี 9.................          ? 

ตารางท่ี 10.................          ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด 20 ตัวหนา 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

 (ตัวอยางสารบัญภาพ) 

สารบัญภาพ 

                  หนา 

ภาพท่ี 1.................                ? 

ภาพท่ี 2.................                ? 

ภาพท่ี 3.................                ? 

ภาพท่ี 4.................                ? 

ภาพท่ี 5.................                ? 

ภาพท่ี 6.................                ? 

ภาพท่ี 7.................                ? 

ภาพท่ี 8.................                         ? 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(อธิบายความเปนมาและความสําคัญในภาพกวาง อธิบายโยงเขาสูหัวขอท่ีตองการทํา

โครงงาน อธิบายชี้เฉพาะถึงความสําคัญ วาเพราะเหตุใดจึงตองการทําโครงงานนี้) 

 

1.2 วัตถุประสงค  

(ระบุใหชัดเจน กระชับ เชน เพ่ือศึกษา...  เพ่ือออกแบบ สราง ประกอบ ทดสอบ...  เพ่ือลด

ตนทุน  ควรเขียนเปนขอๆ) 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(ควรเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปนขอ ๆ) 

 

 

 

ขนาด 20 ตัวหนา 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

บทท่ี 2  

ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎี  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(อธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน เชนการคํานวณทฤษฎีการตัดสินใจ การคํานวณ

ตนทุน ฯลฯ (ไมใชการแสดงตัวอยางการคํานวณ)   ในกรณีท่ีมีหลายทฤษฎีในเรื่องเดียวกัน ควร

อธิบายดวยวาเพราะเหตุใดจึงเลือกทฤษฎีนั้น ๆ มาใช) 

 

 

2.2 เอกสารหรืองานท่ีเกี่ยวของ 

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

(กรณีท่ีเปนโครงงานท่ีทําตอเนื่องหรือทราบวามีบุคคลอ่ืนท่ีทําในลักษณะเดียวกันใหอธิบาย
วางานดังกลาวทําอยางไร ไดผลอยางไร สรุปอยางไร  ในกรณีท่ีเปนโครงงานท่ีไมทราบวามีผูทํามา
กอนหรือไม  ใหอธิบายสภาพความเปนไปในปจจุบันวาเปนอยางไรเพ่ือเปนขอมูลอางอิงในการ
วิเคราะห และสรุปผล) 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

 บทท่ี 3  

 วิธีดําเนินการทําโครงงาน 

 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

(ใหระบุเครื่องมือท่ีมีนัยสําคัญตอผล เชนเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น  

น้ําหนัก เวลา ฯลฯ ใหระบุขอมูลทางเทคนิคท่ีสําคัญ เชน ผูผลิต รุน ความแมนยํา กรณีท่ีซอรฟแวร

และคอมพิวเตอรมีนัยสําคัญ ใหระบุขอมูลทางเทคนิคท่ีสําคัญ เชน ชื่อซอรฟแวร เวอรชั่น) 

 

3.2  วิธีดําเนินการ 

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

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

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

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

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

(ตองมีภาพรวมของวิธีดําเนินการ โดยในรายงานโครงงานนี้อาจใชหัวขอตามแผนงานไดตอง

อธิบายรายละเอียดวิธีดําเนินการของแตละข้ันตอนยอยท่ีมีนัยสําคัญตอผลเชน วิธีการ เลือกตัวอยาง 

วิธีการเก็บขอมูล วิธีการเลือกสถานท่ี วิธีการวิเคราะหขอมูล ตองระบุ คาพารามิเตอรท่ีเปนตัวชี้วัดไว

อยางชัดเจน) 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและวิเคราะหผล 

 

 4.1 ผลการศึกษา 

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

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

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

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

(สรุปขอมูลไวในรูปตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ ตามท่ีคิดวาสามารถสื่อความหมายไดงาย
และชัดเจนท่ีสุด ขอมูลดิบอาจจะแนบไวในสวนภาคผนวก ทุกตาราง แผนภูมิ และแผนภาพตองมี
คําอธิบายตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ) 

 

4.2 วิเคราะหผล 

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

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

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

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

(เปนการอธิบายผลท่ีไดมา โดยแสดงใหรูวาผูเขียนคิดอยางไร ประกอบการอางอิงกับทฤษฎี 

ขอมูลจากงานท่ีเก่ียวของการวิเคราะหผลสามารถทําไดโดยวิธีตางๆ ดังนี้  อธิบายผล เทียบเคียงกับ

ทฤษฎี  อธิบายเหตุผล ความเปนไปได เก่ียวกับผลท่ีไดมาเปรียบเทียบผลท่ีไดกับงานท่ีเก่ียวของอ่ืน) 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

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

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

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

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

(เปนการสรุปขอมูลและการวิเคราะหท่ีผานมาตามวัตถุประสงคหลักของโครงงาน ผลท่ีสําคัญท่ี
ไดจากโครงงาน ผลวิเคราะหท่ีสําคัญขอจํากัดท่ีสําคัญ กรณีท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค 

 

5.2 อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

(เปนการใหความเห็นของผูเขียนในเรื่องขอแนะนําถึงโครงงานท่ีนาจะดําเนินการตอไปใน
อนาคต ขอแนะนําถึงการนําผลจากโครงงานนี้ไปใชใหเกิดประโยชน) 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

(ตัวอยางบรรณานุกรม)  

บรรณานุกรม  

การเขียนการอางอิง  

1. รูปแบบการเขียนอางอิงจากหนังสือ  

 ชื่อผูเขียน,/ช่ือเรื่อง,/ชื่อชุดและลําดับท่ี(ถามี),/ครั้งท่ีพิมพ(กรณีพิมพมากกวา 1 ครั้ง),/จํานวนเลม 

(กรณีมีหลายเลมจบ)/(สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพหรือโรงพิมพ,/ปพิมพ),/หนาหรือจํานวนหนาท่ีอางถึง.  

 1.1 ตัวอยางผูแตงคนเดียว  

 จตุรนต ถิระวัฒน, เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายทะเล, หน้ํา 14.; จตุรนต          

ถิระวัฒน, กฎหมายอวกาศ, หนา 17.  

 Jonathan A. Walz, The Contiguous Zone, p. 38.; Jonathan A. Walz, Territorial 

Sea, pp. 40-43.  

 1.2 ตัวอยางผูแตงหลายคน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายมหาชน, หนา 25.; Jonathan 

A. Walz, The Contiguous Zone, p. 38.; จตุรนตถิระวัฒน, กฎหมายอวกาศ, หนา 17.  
 

2. รูปแบบการเขียนอางอิงจากหนังสือท่ีมีผูแปล  

 ชื่อผูเขียน,/ช่ือเรื่อง,/แปลโดย ชื่อผูแปล,/ชื่อชุดและลําดับท่ี(ถามี),/ครั้งท่ีพิมพ(ในกรณีพิมพ

มากกวา 1 ครั้ง),/จํานวนเลม (กรณีหลายเลมจบ),/เลมท่ี (ถามีหลายเลมจบ)/(สถานท่ีพิมพ:/

สํานักพิมพหรือโรงพิมพ,/ป ท่ีตีพิมพ),/เลขหนา.  

ตัวอยาง  

 จอรชแนช, แดน วอลดอรฟม และโรเบิรต อีไพรซ, มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง, แปลโดย 

อัปสร ทรัยอัน และคนอ่ืนๆ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแพรพิทยา, 2518), หนา 19.  
 

3. รูปแบบการเขียนอางอิงจากบทความในวารสาร  

 ชื่อผูเขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ช่ือวารสาร/ปท่ีหรือเลมท่ี/(เดือนปท่ีพิมพ):/เลขหนา. 

ตัวอยาง  

 จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และทวีสวนมาลี, “ความสามารถในดานการเงินของเทศบาล: 

กรณีของ เทศบาลนครกรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร 

16 (เมษายน 2519): 239.  
 

4. รูปแบบการเขียนอางอิงจากบทความในหนังสือ  

 ชื่อผูเขียน,/“ชื่อบทความ,”/ในหรือ in/ช่ือหนังสือ/รวบรวมโดย/ชื่อผูรวบรวม,/ชื่อชุด,/(ถามี) 

ครั้งท่ี พิมพ(กรณีพิมพมากกวา 1 ครั้ง),/จํานวนเลม(กรณีมีหลายเลมจบ)/(สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ,/

ปพิมพ),/เลข หนา.  

 

ขนาด 20 ตัวหนา 

ขนาด 16 
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โทร./โทรสาร 035-241196   

ตัวอยาง  

 โสภณ รัตนากร, “หมายเหตุคดีตามฎีกาท่ี 2405/2516,” ใน แนวฎีกาวิธีพิจารณาความ

แพง 2516- 2527 พรอมหมายเหตุทายฎีกา ขอวินิจฉัยและขอสังเกต (กรุงเทพมหานคร: ฝาย

วิชาการกลุมเนติธรรม, 2527), หนา 21-22.  
 

5. รูปแบบการเขียนอางอิงจากบทความในหนังสือพิมพ  

 ชื่อผูเขียน,/“ชื่อบทความ,”/ช่ือหนังสือพิมพ/(วัน เดือน ป):/เลขหนา.  

ตัวอยาง  

 เสกสรร กิตติทวีสิน, “หลังสูฟา-หนาสูดิน,” มติชน (17 ตุลาคม 2555): 6.  
 

6. รูปแบบการเขียนอางอิงจากบทความในสารานุกรม  

 ชื่อผูเขียน,/“ชื่อบทความ,”/ช่ือสารานุกรม/เลมท่ี/(ปพิมพ),/เลขหนา  

ตัวอยาง  

 โกวิท ตั้งตรงจิต, “มาเต็กเลา,” สารานุกรมสามกก เลมท่ี1, (2552), หนา 300.  
 

7. รูปแบบการเขียนอางอิงจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ  

 ชื่อผูเขียน,/ช่ือวิทยานิพนธ,/(ระดับปริญญา/ชื่อคณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปพิมพ),/เลขหนา. 

ตัวอยาง  

 เกียรติพร อําไพ, ปญหาการออกและการบังคับใชกฎหมายในเขตตอเนื่องของประเทศ

ไทย: ศึกษา กรณีน้ํามันเถื่อน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2540), หนา 99.  
 

8. รูปแบบการเขียนอางอิงจากบทวิจารณหนังสือในวารสาร  

 ชื่อผูเขียนบทวิจารณ,/วิจารณเรื่อง/ช่ือหนังสือท่ีวิจารณ,/โดย หรือ by/ชื่อผูแตงหนังสือท่ีถูก

วิจารณ,/ช่ือวารสาร/เลมท่ีของวารสาร/(เดือน/ปพิมพ):/หนาในบทวิจารณท่ีตองการอางอิงโดยเฉพาะ.  

ตัวอยาง  

 เกศินีหงสนันท, วิจารณเรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล, โดย สวัสดิ์สุคนธรังสี. วารสาร

พัฒนา บริหารศาสตร 14 (กรกฎาคม 2517): 379-381.  
 

9. ตัวอยางการเขียนอางอิงจากการสัมภาษณ  

 สัมภาษณ บรรเจิด สิงคะเนติ, คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 1 กันยายน 2554.  

ตัวอยาง  

 สัมภาษณวิโรจนชื่นชม, ผูชวยผูอํานวยการศูนยดวงตาสภากาชาดไทย, ศูนยดวงตา

สภากาชาดไทย, 2 มิถุนายน 2539.  
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10. รูปแบบการเขียนอางอิงจากรายงานการประชุมทางวิชาการ  

 ชื่อผูนําเสนอบทความ,/“ชื่อบทความท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ,”/ ใน หรือ In/ช่ือการ

ประชุมทางวิชาการ,/วัน เดือน ปท่ีจัดประชุม,/สถานท่ีจัดประชุม,/เลขหนาเอกสารท่ีอางอิง.  

ตัวอยาง  

 วิทยวิศทเวทย, “จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญา,” ใน รายงานการสัมมนา

จริยธรรมในสังคมไทยปจจุบัน, วันท่ี 28-29 เมษายน 2522, ณ สถานบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

จังหวัดปทุมธานี, หนา 103-112.  
 

11. รูปแบบการเขียนอางอิงจากเอกสารไมตีพิมพเผยแพรและเอกสารอ่ืนๆ  

 นิคม จันทรวิทูร, “การกระจายรายไดและแรงงาน,” เอกสารในการสัมมนาเรื่องสถานการณ 

เศรษฐกิจในรอบป 2519 และแนวโนมในอนาคตป 2520 เสนอท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร24 

กุมภาพันธ 2520. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร), หนา 13.  

 David I. Bandbidge, Computer Law (New York: New York University, nd.) 

(Unpublished Manuscript), p. 13.  
 

12. รูปแบบการเขียนอางอิงจากเอกสารในระบบสารนิเทศสากล (Internet)  

 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, พิมพ

ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2555), หนา 288-291, คนวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 

จาก http://www.NY.com.texttextnumber1  

 David I. Brainbridge, Computer Law (New York: New York University Press, 

1996), p. 28, Retrieved May 16, 2013, from http://www.NY.com.texttextnumber1  
 

13. รูปแบบการเขียนอางอิงจากคําพิพากษาของศาล คําส่ังของคณะกรรมการตาง  ๆและกฎหมาย 

การอางคําพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้น ใหพิมพโดยใสเลขท่ีของคําพิพากษาศาล พรอมท้ังตัวยอของผูท่ีจัดทํา  

 1. ตัวอยางการอางคําพิพากษาของศาลไทย  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4544/2531 (เนติ), หนา 2680  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 879/2508 (สงเสริม), หนา 1318  

 2. ตัวอยางการอางอิงคําพิพากษาของศาลตางประเทศ  

ชื่อคูความ/(ศาลท่ีทําการตัดสิน,/ปท่ีทําการตัดสิน)  

Ex : Richardson v. Bridges (United States District Court, 2010)  
 

14. การเขียนอางอิงกฎหมาย  

 ในการเขียนและอางอิงชื่อกฎหมาย ใหจัดพิมพโดยการอางมาตรา/แหง/ชื่อกฎหมาย โดยชื่อ

กฎหมาย ใหพิมพตัวเต็ม อาทิมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติธุรกิจ นําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 เปนตน ในการพิมพหามพิมพโดยการใชตัว

ยอโดยเด็ดขาด อาทิ ป.พ.พ. ป.อ. ป.วิ.พ. พรบ. หรือ ม. เปนตน  

http://www.ny.com.texttextnumber1/
http://www.ny.com.texttextnumber1/
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15. การเขียนเชิงอรรถเม่ือมีการอางเอกสารเดิมซํ้า  

 1. กรณีท่ีไมมีเอกสารอ่ืนมาค่ัน  

 กรณีท่ีไมมีเอกสารอ่ืนมาค่ันการอางอิงใหพิมพคําวา Ibid สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษและ 

เพ่ิงอาง สําหรับเอกสารภาษาไทย โดยใชตัวเอียงซ่ึงคําวา ibid หรือ เพ่ิงอาง จะใชในกรณีไมมี

เชิงอรรถอ่ืนมาค่ัน แต อยางไรก็ตาม ถาการอางเอกสารเรื่องเดียวกันนั้นมาจากหนาของเอกสารท่ีตาง

หนากันใหทําการระบุเลขหนา ของเอกสารนั้นดวย  

 2. กรณีท่ีมีเอกสารอ่ืนมาค่ัน  

 กรณีท่ีมีเอกสารอ่ืนมาค่ันการอางอิงใหพิมพคําวา Supra note สําหรับเอกสาร

ภาษาอังกฤษและ อางแลว เชิงอรรถท่ี สําหรับเอกสารภาษาไทย โดยใชตัวเอียง จะใชในกรณีการ

อางอิงเอกสารมากอนแลว แต มีการอางอิงเอกสารอ่ืนมาค่ัน  
 

16. รูปแบบการเขียนอางอิงจากการอางเอกสารท่ีปรากฏอยูในเอกสารอ่ืน  

 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ 

หอพุทธสาสนสังคหะ และหอสมุดสําหรับพระนคร (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 2459), หนา 110., 

อางถึง ใน แมมาส ชวลิต, ประวัตหิอสมุดแหงชาติ(พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), หนา 38.  

 Michel Foucault, The Archeology of Knowledge, trans. A.M. Sheridan Smith 

(London: Tavistock Publication, 1972), p. 68., quoted in Duncan Matthews, 

Globalizing Intellectual Property Rights (New York: Routledge, 2002), p. 67.  
 

การเขียนบรรณานุกรม  

1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ  

ชื่อผูเขียน.//ชื่อหนังสือ.//เลมท่ีหรือจํานวนเลม (ถามี).//ครั้งท่ีพิมพ (ถามี) หรือ ชื่อชุดหนังสือและ

 ลําดับท่ี (ถามี).//สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ,/ปพิมพ.  

ตัวอยาง  

ขจร สุขพานิช. ฐานันดรไพร. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ประสานมิตร, 2519.  
 

2. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือท่ีมีผูแปล  

ผูแตง.//ช่ือเรื่อง.//แปลโดย/ผูแปล.//สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ,/ปพิมพ.  

ตัวอยาง  

แน็ช, จอรช; วอลดอรฟม แดน; และ ไรซ, โรเบิรต อี. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง แปลโดยอัปสร      

 ทรัยอัน  และคนอ่ืนๆ. กรุงเทพมหํานคร: สํานักพิมพแพรพิทยํา, 2518.  

Foucault, Michel. The Archeology of Knowledge. Translated by A. M. Sheridan 

 Smith.  London: Tavistoch Publications, 1972.  
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3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสาร  

ผูเขียนบทความ.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร/ปท่ีหรือเลมท่ี/(เดือน/ป):/เลขหนาเริ่มตน-หนาสิ้นสุดของ 

 บทความในวารสาร.  

ตัวอยาง  

จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และ ทวี สวนมาลี . ความสามารถในดานการเงินของเทศบาล: กรณีของเทศบาล 

 นครกรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร 16 

 (เมษายน 2519): 253-284.  
 

4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือ  

สุมิตร คุณานุกร. การวางแผนการสอน. ใน ไพฑูรยสินลํารัตน (บรรณาธิการ). คูมืออาจารยดานการเรียนการสอน. 

 กรุงเทพมหานคร: หนวยพัฒนาคณาจารยฝายวิชาการ จุฬําลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520. หนา 58-69.  
 

5. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือพิมพ  

ชื่อผูเขียนบทความ (ถามี).//ชื่อบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ/(วัน/เดือน/ป):/เลขหนา.  

ตัวอยาง  

คึกฤทธิ์ปราโมช, ม.ร.ว. ขาวไกลนา. สยามรัฐ (12 มกราคม 2519): 3.  

Behind that Noble Prize. Nation Review (12 December 1976): 6.  
 

6. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรม  

ผูเขียนบทความ.//ชื่อบทความ.//ช่ือสารานุกรม/เลมท่ี/(ปพิมพ).//เลขเริ่มตน-หนาสิ้นสุดของบทความ

 ในสารานุกรม.  

ตัวอยาง  

เจริญ อินทรเกษตร. ฐานันดร. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516). หนา 6912- 6930.  
 

7. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ  

ผูเขียนวิทยานิพนธ.//ช่ือวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ/ชื่อสําขําวิชําหรือภาควิชา/คณะ/ชื่อ

 มหาวิทยาลัย, /ปพิมพ.  

ตัวอยาง  

เกียรติพร อําไพ. ปญหาการออกและการบังคับใชกฎหมายในเขตตอเนื่องของประเทศไทย: ศึกษา กรณี น้ํ า มั น

 เถื่อน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.  

Napaporn Kaewnimitchai. An Analysis of College Student Culture in Thai Higher Education 

 Institutions. Doctoral Dissertation, Graduate School, Chulalongkorn  University, 1996.  
 

8. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทวิจารณหนังสือในวารสาร  

ผูเขียนบทวิจารณ.//วิจารณเรื่อง/ช่ือหนังสือท่ีวิจารณ.//โดย/ชื่อผูแตงหนังสือท่ีถูกวิจารณ.//         

 ช่ือวารสาร/ ปท่ี/(เดือน/ป):/เลขหนาเริ่มตน-หนาสิ้นสุดของบทวิจารณหนังสือในวารสาร.  
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

ตัวอยาง  

เกศินีหงสนันท. วิจํารณเรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล. โดย สวัสดิ์สุคนธรังสี. วารสารพัฒนาบริหาร

 ศาสตร 14 (กรกฎําคม 2517): 379-388.  

Millar, Time. B. Review of Three and a Half Powers: The New Balance in Asia. By 

 H. C. Hinton. Pacific Affairs 49 (Spring 1976): 114-135.  
 

9. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือท่ีพิมพในโอกาสพิเศษ  

 การเขียนบรรณานุกรมหนังสือท่ีพิมพในโอกาสพิเศษใหเขียนบรรณานุกรมเหมือนหนังสือ

ธรรมดา โดย เพ่ิมรายละเอียดของหนังสือดังกลาวไวในวงเล็บ ( ) ทายรายการ  

ตัวอยาง  

ขจร สุขพานิช. เม่ือเซอรยอนเบาริงเขามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร: โรงพิมพมหามกุฎราช

 วิทยาลัย, 2497. (มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพถวาย ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันตในมงคลสมัยมี

 พระชนม5 รอบ 12 มิถุนายน 2497).  
 

10. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ 

ชื่อผูท่ีใหสัมภาษณ.//ตําแหนง(ถามี).//สัมภาษณ.//วัน/เดือน/ป.  

ตัวอยาง  

แมนมาส ชวลิต. ผูอํานวยการกองหอสมุดแหงชําติ. สัมภาษณ. 7 ธันวาคม 2519.  

Visidh Prachuabmoh. Director of Institute of Population Studies, Chulalonglorn 

 University. Interview. 25 February 1977.  
 

11. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากรายงานการประชุมทางวิชาการ  

ชื่อผูนําเสนอบทความ.//ชื่อบทความท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ.// ใน หรือ In/ช่ือการประชุมทาง  วิชาการ.//วัน 

 เดือน ปท่ีจัดประชุม.// สถานท่ีจัดประชุม.//หนาเริ่มตน-หนาสิน้สุดของเอกสารท่ี อางอิง.  

ตัวอยาง  

วิทย วิศทเวทย. จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญา. ใน รายงานการสัมมนาจริยธรรมในสังคมไทย

 ปจจุบัน. 28-29 เมษายน 2522. ณ สถานบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย จังหวัดปทุมธานี. หนา 103-112.  

Thumin, F. J.; Craddick, R. A.; and Barclary, A. G. Meaning and Compatibility of a 

 Proposed Corporate Name and Symbol. Proceedings of the 81st Annual 

 Convention of the American Psychological Association 8 (1973): 835-836.  
 

12. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากเอกสารไมตีพิมพเผยแพรและและเอกสารอ่ืนๆ  

วรรณีเมืองเจริญ. การใหขอติชมทางการศึกษา สําหรับผูสอนในระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

 หนวย พัฒนาคณาจารยฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520. (เอกสารไมตีพิมพ)  

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. ESCAP Trade Promotion Centre: What It Is, 

 What It Does1976-1977. Bangkok: ESCAP, 1976. (Unpublished Manuscript)  
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

13. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากเอกสารในระบบสารนิเทศสากล (Internet)  

 การอางอิงใหใชวิธีการอางอิงตามรูปแบบของแตละประเภทของเอกสาร.//คนวันท่ี/วัน/

เดือน/ป จาก/(สําหรับภาษาไทย) หรือ Retrieved/Month/Day,/Year.//From/(สําหรับ

ภาษาอังกฤษ)/Protocol. DomainName.Folder.Filename  

ตัวอยาง  

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย. พิมพครั้งท่ี 4. 

 กรุงเทพมหํานคร: ส ำนักพิมพวิญูชน, 2555. คนวันท่ี1 สิงหําคม 2556. จําก 

 http://www.NY.com. texttextnumber1  

Brainbridge, David I. Computer Law (New York: New York University Press, 1996). 

 Retrieved May 16, 2013. From http://www.NY.com.texttextnumber1  

United Nations. The United Nations Convention on the Law of the Sea: A 

 historical perspective. Retrieved May 16, 2013. From http://www.un.org/ 

 depts/los/convention _agreements/convention_historical_perspective.htm  
 

14. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากการเขียนบรรณานุกรมท่ีเปนการอางถึงเอกสารท่ีปรากฏ

อยูใน เอกสารอ่ืน  

 การอางอิงตองข้ึนตนดวยชื่อผูแตง และชื่อเรื่องเอกสาร และรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารนั้น  ๆ

(เอกสารปฐมภูมิ) เปนอันดับแรกกอนหลังจากนั้นใชคําวา “อางถึงใน”หรือ “Quoted ใหใชเปนตัวอักษรตัว เอียง  

ตัวอยาง  

อนุมานราชธน, พระยา. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร: สํานักพิมพคลังวิทยา. 2479, อางถึง

 ใน สาย จิตต เหมินทร. การเสียรัฐไทรบุรีกลันตัน ตรังกานูและปะลีส ของไทยใหแก

 อังกฤษ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2507  

Wallis, Osborne A. Introduction to Microcomputers. Berkley, Calif.: Adam Osbarne& 

 Assoc., 1977. Quoted in Hyman, Morris M. Automated Library Circulation 

 System. White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, 1981.  
 

15. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากคําพิพากษาของศาล  

 คําพิพากษาของศาลตางๆ ท่ีใชในงานเขียนวิทยานิพนธใหอางอิงเฉพาะรายการอางอิง       

แตไมตองเขียนในบรรณานุกรม  
 

16. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากกฎหมายภายใน กฎหมายตางประเทศ  

 จัดทําบรรณานุกรม เฉพาะชื่อกฎหมาย และป พ.ศ. หรือ ค.ศ. 

 

 

http://www.ny.com.texttextnumber1/
http://www.un.org/
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

(ตัวอยางภาคผนวก) 

ภาคผนวก 

 - บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

 - บันทึกผลการแกไขงาน 

 - ภาพกิจกรรมการทํางาน 

 - ภาพสถานท่ีการปฏิบัติงาน 

 - ประวัตินักศึกษา 

 - ใบลงเวลาปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด 20 ตัวหนา 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

(ตัวอยางประวัติผูเขียน) 

ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวสวย  ใจดี 

วัน เดือน ป เกิด    29 กุมภาพันธ 2541 

สถานท่ีเกิด    พระนครศรีอยุธยา 

ท่ีอยูปจจุบัน 99/99 หมู 9 ตําบลประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ประวัติการศึกษา   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด 20 ตัวหนา 

ขนาด 16 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก           
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การดําเนินงาน 

สหกิจศึกษา พ.ศ. 2558         

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 

ดําเนินงานสหกิจศึกษา         

 

ภาคผนวก ข           
แบบฟอรมตาง ๆ ท่ีใชสําหรับงานสหกิจศึกษา      
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

ภาคผนวก ก 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การดําเนินงานสหกิจศึกษา  

พ.ศ. 2558 

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

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เก่ียวกับสหกิจศึกษา เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาใหดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี1/2558 เม่ือวันท่ี      20 

- 22 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงออกขอบังคับไว ดังนี้ 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

ขอ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยง

กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“ ศู น ย”  หมายความว า  ศู น ย ส ห กิ จ ศึ กษาสั ง กั ดมหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา  

“คณะกรรมการประจําศูนย” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการ และ

คณะกรรมการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“คณะกรรมการดําเนินงาน” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินงานศูนยสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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“คณะ” หมายความวา  คณะท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสังกัด

คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“กองบริการการศึกษา” หมายความวา กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“กองพัฒนานักศึกษา” หมายความวา กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

“กองนโยบายและแผน” หมายความวา กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

“งานการเงินและบัญชี” หมายความวา งานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

“สหกิจศึกษา” หมายความวา การศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

อยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการสงนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการท่ีเขารวมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

“สถานประกอบการ” หมายความวา หนวยงานหรือองคกรท่ีเขารวมระบบสหกิจ

ศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการดังกลาว    

“นักศึกษาสหกิจ ศึกษา” หมายความว า  นั ก ศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

“คณาจารยนิเทศก” หมายความวา คณาจารยประจําในสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีให

คําปรึกษาและนิเทศการปฏบิัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา   

“เจาหนาท่ี” หมายความวา เจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายความวา ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 16  สัปดาห    

“หนวยกิต” หมายความวา หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

และหรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา    

“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายความวา รายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรเพ่ือ

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ    

“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายความวา รายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสําหรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาในการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ    
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ขอ 5 ใหหนวยงานตอไปนี้มีหนาท่ีดําเนินการดานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

5.1 คณะ เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการดําเนินการระบบสหกิจศึกษาของนักศึกษาท่ีสังกัด 

5.2 กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ี

สนับสนุนการดําเนินงานจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

5.3 กองนโยบายและแผน และงานการเงินและบัญชี ทําหนา ท่ีวางแผน

งบประมาณและดูแลการรับ-จายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

ขอ 6 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน โดยใหมี

อํานาจและหนาท่ีดังนี้     

6.1 คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายใหคําปรึกษา ชี้แนะ ให

ความเหน็ชอบการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบหรอืประกาศเก่ียวกับระบบสหกิจศึกษา 

6.2 คณะกรรมการดําเนินงาน ทําหนาท่ีใหความเห็นชอบ ประสานงานและ

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการตามขอ 6.1 และ 6.2 ใหเปนอํานาจของอธิการบด ี

ขอ 7 ใหศูนยมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบดําเนินการและประสานงานสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยใหรวมถึงหนาท่ีดังตอไปนี้ 

7.1 เตรียมความพรอมนักศึกษา จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศก และสถานประกอบการท่ีเขารวมสหกิจศึกษา 

7.2 จัดกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

7.3 ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา 

7.4 รวบรวมขอมูล เก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

7.5 หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ขอ 8 คุณสมบตัิของนักศึกษา 

8.1 ผานกระบวนการเตรียมความพรอม 

8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนทํา

การสมัครงานสหกิจศึกษา 

8.3 ผานเง่ือนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชากําหนด 

8.4 ไมอยูระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

8.5 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

8.6 ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาข้ึนไป เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากสาขาวิชาเปนลายลักษณอักษรกอน  

ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนคณาจารยนิเทศก 

9.1 มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 
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9.2 เปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

9.3 เปนคณาจารยท่ีผานการอบรมหลักสูตรอาจารยนิเทศกสหกิจศึกษา  

ขอ 10 หนาท่ีของคณาจารยนิเทศก    

คณาจารยนิเทศกทําหนาท่ีใหคําแนะนําเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติงาน   นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง รวมกิจกรรมตามท่ีศูนยกําหนด และรวมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจ

ศึกษา และหรือ วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ขอ 11 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 

 11.1 การคิดจํานวนหนวยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษาไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และหรือรายวิชาสหกิจศึกษา   

 11.2 นักศึกษาตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามเวลาการปฏิบัติงานของ

สถานประกอบการตลอดระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง เวนแตไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดําเนินงาน 

ขอ 12 การวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 

12.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและหรือ

รายวิชาสหกิจศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี  

12.2 นักศึกษาท่ีไมผานเกณฑการประเมินผล ตองลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชา   

สหกิจศึกษาอีกจนกวาจะผาน 

12.3 กรณีนักศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให

คณาจารยนิเทศกพิจารณาใหนักศึกษามีสิทธิไดรับการประเมินผลรายวิชา โดยผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหความเห็นชอบ  

12.4 นักศึกษาท่ีกระทําผิดตอระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและขอบังคับ

ฉบับนี้จะไมผานการประเมินผล และใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ขอ 13 ใหสถานประกอบการแตงตั้งบุคลากรของสถานประกอบการเปนพนักงานท่ีปรึกษา

เพ่ือทําหนาท่ีดูแลและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกนักศึกษา  

ขอ 14 การใหนักศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

ใหศูนยดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับ

จากสถานประกอบการกอนท่ีจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้ 

14.1 นักศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดท่ีสามารถพิสูจนไดและกอใหเกิด

ความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

14.2 สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดย

ชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร 
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14.3 นักศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสมท่ีอาจจะ

กอใหเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

14.4 มีเหตุจําเปนท่ีคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาเห็นชอบใหนักศึกษากลับ

จากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาท่ีกําหนด  

ขอ 15 การพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้ 

15.1 เม่ือปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและมีผลการประเมินผานเกณฑ

ในรายวิชาสหกิจศึกษาแลว 

15.2 เม่ือมหาวิทยาลัย มีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

15.3 เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ขอ 16 ผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 

นักศึกษาผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

16.1 ไดรับการประเมินผลระดับคะแนนในรายวิชาสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรและ

สาขาวิชาท่ีกําหนด 

16.2 ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียในระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงาน 

ขอ 17 การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

ขอ 18 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให

เปนไปตามขอบังคับนี้  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจ

วินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนท่ีสุด 
 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 19 การดําเนินการเก่ียวกับสหกิจศึกษาท่ีไดดําเนินการแลวกอนท่ีขอบังคับนี้ประกาศใช

บังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามขอบังคับนี้  
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  27  มกราคม  พ.ศ. 2558 

    

  

 

(ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

……………………………........ 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษาให

สอดคลองกับบริบทปจจุบัน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การดําเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 จึงยกเลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ฉบับ

ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนว

ปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา” 

 ขอ 2 ในประกาศนี ้

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 

“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ  

 พระนครศรีอยุธยา 

“อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พระนครศรีอยุธยา 

  “คณบดี”   หมายถึง  คณบดีของคณะท่ีมีการจดัการศึกษาระบบ 

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พระนครศรีอยุธยา 

“ศูนย”  หมายถึง  ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พระนครศรีอยุธยา 

“คณะกรรมการประจําศูนย” หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ 

ดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษา  

  มหาวทิยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “สาขาวิชา”   หมายถึง  สาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาระบบ 

 สหกิจศึกษาในสังกัดคณะของ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ 

365 
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 สาขาวิชาท่ีมีการจัดการศึกษาระบบ 

 สหกิจศึกษาในสังกัดคณะของ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “สถานศึกษา”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “สหกิจศึกษา”   หมายถึง  การศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานในสถาน

       ประกอบการอยางมีระบบโดยจัดใหมี 

        การเรียนในสถานศึกษารวมกับการสง 

        นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถาน 

        ประกอบการท่ีเขารวมสหกิจศึกษากับ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “นักศึกษาสหกิจศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

        พระนครศรีอยุธยา ท่ีลงทะเบียนเรียน 

        รายวิชาสหกิจศึกษาและหรือรายวิชา 

        เตรียมสหกิจศึกษา 

  “คณาจารยนิเทศก”  หมายถึง  คณาจารยประจําในสถานศึกษาท่ีทํา

        หนาท่ีใหคําปรึกษา และนิเทศการ 

        ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

  “พนักงานท่ีปรึกษา”  หมายถึง  พนักงานตามท่ีสถานประกอบการ 

        มอบหมายใหทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 

        ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

        ของนักศึกษาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัย

        ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  “สถานประกอบการ”  หมายถึง  หนวยงานหรือองคกรท่ีเขารวม 

        ระบบสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยราช 

        ภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยรับนักศึกษา

        ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน 

        ประกอบการดังกลาว 

“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง  รายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรเพ่ือ 

   เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีจะ

  ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน   

  ประกอบการ 
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  “รายวิชาสหกิจศึกษา”  หมายถึง  รายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสําหรับ

        นักศึกษาสหกิจศึกษาในการไป 

        ปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ 

  “ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง  ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

        สหกิจศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
  

 ขอ 3 แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 3.1 สาขาวิชาดําเนินการประชุมชี้แจงนักศึกษาท่ีเลือกเรียนในระบบสหกิจศึกษา 

กอนภาคการศึกษาท่ีจะลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา พรอมยื่นใบสมัครในการแจงความ

จํานงเขาเรียนในระบบสหกิจศึกษา 

 3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนในระบบสหกิจ

ศึกษา พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา ๒๕๕๘ และประกาศรายชื่อผูท่ีผานการพิจารณา กอนภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

 3.3 การลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน ๑(๔๕) หนวยกิต 

 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา กอนรายวิชาสห

กิจศึกษา ท้ังนี้ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา 

  ท้ังนี้นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 

30 ชั่วโมง จึงจะถือวาผานเกณฑ หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาตองเรียน

เพ่ิมเติมใหเรียบรอยภายในวันสุดทายของภาคการศึกษานั้น  

 3.4 การวัดและประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะใชผลการ

ประเมินเปนระบบสัญลักษณ ระดับคะแนน และคาระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

   สัญลักษณ  ความหมาย          คาระดับคะแนน 

     A   ดีเยี่ยม (Excellent)      4.00 

     B+   ดีมาก (Very Good)      3.50 

     B   ดี (Good)       3.00 

     C+   ดีพอใช (Fairly Good)      2.50 

     C   พอใช (Fair)       2.00 

     D+   ออน (Poor)       1.50 

     D   ออนมาก (Very Poor)      1.00 

     F   ไมผาน (Failed)       0.00 
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 ท้ังนี้การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากไดคาระดับคะแนนต่ํากวา 

“C” หรือคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60 ถือวาไมผานเกณฑการประเมินผล นักศึกษาตองลงทะเบียน

เรียนใหมในรายวิชานี ้

 3.5 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6(640) หนวยกิต 

 นักศึกษาตองมีผลการประเมินตามขอ 3.4 กอนจึงจะลงทะเบียนเรียน

รายวิชาสหกิจศึกษาได และนักศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาในหนึ่งภาค

การศึกษานั้นท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 

 3.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใชผลการ

ประเมินเปนระบบสัญลักษณ ระดับคะแนน และคาระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาวาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ดังนี้ 

   สัญลักษณ  ความหมาย          คาระดับคะแนน 

     A   ดีเยี่ยม (Excellent)      4.00 

     B+   ดีมาก (Very Good)      3.50 

     B   ดี (Good)       3.00 

     C+   ดีพอใช (Fairly Good)      2.50 

     C   พอใช (Fair)       2.00 

     D+   ออน (Poor)       1.50 

     D   ออนมาก (Very Poor)      1.00 

     F   ไมผาน (Failed)       0.00 

 ท้ังนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา หากไดรับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาไม

ผานเกณฑการประเมินผล นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชานี้ 

 3.7 หลักเกณฑการประเมินผลเพ่ือใหระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณา 

ดังนี้ 

 3.7.1 ในระหวางปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะตองมีพนักงานท่ี

ปรึกษา 1 คนเปนผูดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และจะตองมีคณาจารยนิเทศกจาก

สถานศึกษา ไปนิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อยางนอย 1 ครั้ง โดยตองมีการประชุมรวมกันท้ัง

สามฝาย ประกอบดวย คณาจารยนิเทศก พนักงานท่ีปรึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือพิจารณา

ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและใหขอเสนอแนะ 

 3.7.2 เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงานท่ี

สถานประกอบการและสถานศึกษา 

 3.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษามีสัดสวนการใหคะแนนจากพนักงานท่ีปรึกษารอยละ 50 และจากคณาจารยนิเทศกรอยละ 50 
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โทร./โทรสาร 035-241196   

 3.7.4 คณาจารยนิเทศรวบรวมผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอใหคณบดีอนุมัติผลการ

เรียนตอไป 

 ขอ ๔ กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 ๔.๑ ศูนยสหกิจศึกษาประกาศรายชื่อสถานประกอบการท่ีเขารวมเปนหนวย

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตําแหนงงานท่ีตองการของสถานประกอบการ วิธีการในการพิจารณาคัดเลือก

นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

 ๔.๒ สาขาวิชารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ในตําแหนงท่ีนักศึกษาสนใจและตรง

กับสาขาวิชาใหกับสถานประกอบการท่ีเขารวมเปนหนวยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ๔.๓ สาขาวิชารวมกับสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ดวยวิธีการคัดเลือก ตามคุณสมบัติและความรูความสามารถให

เหมาะสมกับตําแหนงงาน 

 ๔.๔ ศูนยสหกิจศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก ข้ันตอนและ

วิธีการเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

 ๔.๕ ศูนยสหกิจศึกษาทําเรื่องสงตัวนักศึกษาท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกเขา

ปฏิบัติงานตามประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ 

 ๔.๖ ในกรณีท่ีนักศึกษาไมผานการพิจารณาคัดเลือกเขาทํางานจากสถาน

ประกอบการใหสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดหาสถานประกอบการอ่ืนท่ีเขาเกณฑ

มาตรฐานสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามความรูความสามารถของ

นักศึกษาและความเหมาะสมกับตําแหนงงานของสถานประกอบการนั้น และเสนอใหคณะกรรมการ

ประจําศูนยสหกิจศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และแจงใหคณบดีทราบตอไป 

 ขอ ๕ ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ๕.๑ นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเปน

พนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการในตําแหนงท่ีสาขาวิชาและสถานประกอบการ เห็น

วาเหมาะสมตามความรูความสามารถของนักศึกษาและใหเปนไปตามศาสตรของแตละสาขาวิชา 

 ๕.๒ ภาระงานและคุณภาพงานตองมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา และตรงกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารยนิเทศก และสถานประกอบการ 

 ๕.๓ ระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบ

การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ และวินัยนักศึกษาอยางเครงครัดทุกประการ 

 ๕.๔ นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะไดรับคาตอบแทน และหรือสวัสดิการในอัตราท่ีมี

ความเหมาะสมและจําเปนตามลักษณะงาน ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานประกอบการ 
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 ขอ ๖ การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ๖.๑ กอนประกาศผลการคัดเลือก หากนักศึกษาจะยกเลิกหรือขอเลื่อนการไป

ปฏบิัติงาน สามารถกระทําไดเม่ือมีเหตุผลความจําเปน โดยยื่นคํารองและไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

และแจงศูนยสหกิจศึกษากอนท่ีจะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ 

 ๖.๒ เม่ือประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ กรณีจะขอลาออกหรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมสามารถกระทําได ยกเวนในกรณีท่ีมี

เหตุจําเปนอยางยิ่ง โดยจะตองแสดงเหตุผลพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

 ๖.๓ นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการแลว จะขอลาออก

หรือ      ขอเลื่อนเวลาการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน

อยางยิ่ง โดยจะตองแสดงเหตุผลพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบ

จากสถานประกอบการและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

 กรณีท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาไมไปปฏิบัติงานโดยไมมีเหตุผลอันควร นักศึกษาจะไม

มีสิทธิยื่นคําขอไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําศูนยสหกิจ ไดรับอนุมัติจากคณบดี และแจงสาขาวิชาทราบ 

 ขอ ๗ การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผูกระทําผิด 

 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ท่ีฝาฝนหรือรวมกระทําผิดระเบียบการปฏิบัติงาน

ของสถานประกอบการ ใหคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา มีอํานาจพิจารณาลงโทษตาม

ระเบยีบหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 ท้ังนี้ใหใชปฏิบัติกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 

 

       (รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196   

ภาคผนวก ข 
 

แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชสําหรับงานสหกิจศึกษา 

สําหรับนักศึกษา 

- (Coop-ARU 01) แบบแจงรายละเอียดการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 03) ใบสมัครงานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 05) แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงท่ีพักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 06) แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานท่ีปรึกษา และแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         

- (Coop-ARU 07) แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  

- (Coop-ARU 12) แบบแจงยนืยันสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 13) แบบแจงรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 14) แบบคํารองท่ัวไป  

- (Coop-ARU 15) แบบแจงขอเปลี่ยน/ยาย สถานประกอบการ  

- (Coop-ARU 16) แบบหนังสือยินยอมใหเผยแพรรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 19) แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต  

 

สําหรับสถานประกอบการ 

- (Coop-ARU 02) แบบเสนองานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 04) แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 10) แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 17) แบบแจงยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 

สําหรับอาจารยนิเทศ 

- (Coop-ARU 08) แบบแจงยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 09) แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 18) แบบแจงขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

- (Coop-ARU 11) แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 

สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา 

- แบบขอความอนุเคราะหสถานประกอบการ (หนังสือราชการ) 

- แบบสงตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (หนังสือสงตัว) 

 



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรดีีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196      หนา 1 จาก 2 

 

Coop-ARU 01 

แบบแจงรายละเอียดการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

สวนท่ี  1  ขอมูลนักศึกษา 

1.  ชื่อนามสกุล  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………….รหัสประจาํตัว…………………………………… 

 ชื่อภาษาอังกฤษ(เขียนดวยตัวพมิพใหญ).................................................................................................................................... 

     ชั้นปที่...…………สาขาวิชา………………………………………..………….……คณะ………………………………………………………………………… 

  จํานวนหนวยกิตทีส่อบไดปจจบุนั………………………..……..หนวยกิต  ระดับคะแนนเฉลี่ย………..………………………………………….. 

ภาคการศึกษาที่คาดวาจะไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาที…่…………..………ปการศึกษา……………………................... 

2.  ที่อยูเลขที่……………………..……..ถนน………………………………...………ตําบล/แขวง…………………..…………………………………………. 

 อําเภอ/เขต…..………………………………………………………………..จังหวัด……………………..…………………………………..………….………  

 รหัสไปรษณีย…………………………โทรศัพท…………………….………………....E-mail………………….…………………………………………… 

3.  ที่พักในภาคการศึกษานี้  (สาํหรับกรณีเรงดวน) 

 ที่อยูเลขที่……………………..……..ถนน………………………………...………ตําบล/แขวง…………………..…………………………………………. 

 อําเภอ/เขต…..………………………………………………………………..จังหวัด……………………..…………………………………..………….………  

 รหัสไปรษณีย…………………………โทรศัพท…………………….………………....E-mail………………….…………………………………………… 

4.  ผูปกครองนักศึกษาหรือผูที่สามารถติดตอได  

ชื่อ – นามสกุล…………………………………..………………………..………………ความสัมพนัธกับนักศึกษา……………..…………..…..……… 

 โทรศัพทที่ทาํงาน……………………….………….…………………..….... โทรศัพทมือถือ………………………………..……….………….……….... 

5. ความสามารถพิเศษหรือกิจกรรมนักศึกษา…………………………………..………………...…………………………………………………………… 

6. ความสามารถทางภาษา (โปรดระบุ  ดีมาก/ปานกลาง/พอใช/ หรือ ไดเล็กนอย) 

[   ]  อังกฤษ ระดับ…………..…….…………   [   ]  ญี่ปุน  ระดับ……………..………………………………………..……….…………………… 

[   ]  จีน ระดับ………………………..……..…   [   ]  อ่ืน ๆ…………………..…………………ระดับ………………..……………………………… 

7. ภูมิสาขาทีน่ักศึกษาสนใจไปปฏิบัติงาน  (เลือกเพียง  1  หัวขอเพื่อประกอบการเลือกสถานประกอบการใหนกัศึกษา) 

     [   ]  กทม. และปริมณฑล [   ]  ภาคเหนือ  [   ]  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

[   ]  ภาคกลาง  [   ]  ภาคใต  [   ]  ภาคตะวันออก 

8. ลักษณะงานทีส่นใจและตองการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

[   ]  งานภาคสนาม  [   ]  งานวิจยั  [   ]  งานหองปฏิบัติการ 

[   ]  งานการตลาด  [   ]  งานสายการผลิต [   ]  อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ………………………… 

9. สถานประกอบการที่ตองการสมัคร (พรอมแนบแบบใบสมัครงานสหกจิศึกษา Coop-ARU 03) 

 ผูที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติรับนกัศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ชื่อผูที่จะใหออกหนังสือถึงเพื่อขอความอนุเคราะห) 

 ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง.................................................................................. 

 ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................................ 

 ที่อยูเลขที่............... หมู............ ซอย.............................. ถนน................................. ตําบล/แขวง............................................. 

 อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย.................................... 
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 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ไดกรอกแบบแจงรายละเอียดการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา หรือเอกสารอ่ืนใดที่

เก่ียวของนี้ ตอหนาอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นเรียนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏเอกสารหรือขอความที่เปนเท็จ

ขาพเจายินยอมใหโครงการสหกิจศึกษาพิจารณาลงโทษโดยการยกเลิกการปฏิบัติงานไดทันท ี

 ทั้งนี้ ขาพเจาจะไมยกเลิก หรือขอยายสถานที่ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น อันสงผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานหลักจากไดยื่นคํารองแลว พรอมทั้งยอมรับแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาและยินดีปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 

               ขอรับรองวาเปนความจริง                                         รับทราบและยินยอม 

 

     (ลงชื่อ)…………..………….………….……….….….นักศึกษา        (ลงชื่อ)…………..…………………………….….….ผูปกครอง 

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

    วันที…่……..…/…………….……/………...…….                      วันที…่……..…/…………….……/………...……. 

          

สวนท่ี 2 ผลการพิจารณา (สําหรับสาขาวิชาพิจารณา) 

(โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน [  ] หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน) 

     เหมาะสม ไมเหมาะสม       หมายเหตุ 

1.  ความพรอมทางวิชาการ      ……………………………………………. 

2.  ความประพฤต ิ       ……………………………………………. 

3.  ความรับผิดชอบ วฒุิภาวะ      ……………………………………………. 
 

สาขาวชิาไดพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษารายนี้แลว  ขอแจงผลการพิจารณาดังนี ้

  ใหไปปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดได 

  รอพิจารณาในโอกาสตอไป 

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

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

   

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

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

             อาจารยที่ปรึกษาประจําสาขาวชิา                                         ประธานสาขาวิชา 

  วันที…่……..…/…………….……/………...…….                      วันที่………..…/…………….……/………...……. 
 

*** เอกสารจะสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาย่ืนเอกสารตอผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และนําสงคืน

ศูนยสหกิจศึกษา     

       

     

             

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

 ใบสมคัรงานสหกิจศึกษา Coop-ARU 03 

   ใบแสดงผลการเรียน 

ลงช่ือ……………………………………….. 

วนัท่ี………………………………..………. 

(สาํหรับเจา้หนา้ท่ีศูนยส์หกิจศึกษา) 
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แบบเสนองานสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล : สถานประกอบการ) 
 

เรียน   รองอธิการบดีฝายบริหารงานวชิาการ 

สถานประกอบการ/หนวยงานมคีวามสนใจที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หนวยงาน 

ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน 

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

(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยูเลขที่……………..…… ถนน……………………..……. ซอย………..……………..…….ตําบล/แขวง………….……………………………………. 

อําเภอ/เขต………………………………….…….. จังหวัด…………….………………………….……………รหัสไปรษณีย……………………………..... 

โทรศัพท ……………….………………………………………………….………….โทรสาร………………….……………………………………….…………… 

E–mail / Web site (ถามี)………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

ผลิตภัณฑ / ลักษณะการดําเนนิงาน………………………………………………………………………………………………………………….............. 

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

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

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

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

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

จํานวนพนักงานรวม…………………..คน 

ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ /หัวหนาหนวยงาน 

ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………. 

ตําแหนง…………………………………………………………….………แผนก…………………………………………………………………………………….. 

 

ชื่อผูติดตอประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หนวยงาน  

[   ]   ติดตอโดยตรงกับผูจดัการ / หัวหนาหนวยงาน 

[   ]   ติดตอกับบุคคลที่สถานประกอบการ / หนวยงานมอบหมายดังนี ้

ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………. 

ตําแหนง…………………………………………………………….………แผนก…………………………………………………………………………………….. 
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2.  รายละเอียดเกี่ยวกับงาน / สวัสดิการที่เสนอใหนักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาที่ตองการ 

 

สาขาวชิาทีต่องการ…………………………………………………..…..จํานวนงานที่เสนอนักศึกษา…………………………..………….. ตําแหนง 

(หากตองการมากกวา 1 สาขาวิชา กรุณาทําสําเนาเฉพาะแผนน้ีและเขียนรายละเอียดแยกสาขาวิชาละ 1  แผน) 

ความสามารถทางวชิาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรม…ี………………………………………………………….............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอกําหนดอ่ืนๆ (เชน อุปกรณหรือเคร่ืองมือที่ตองนําติดตัวไประหวางการปฏิบัติงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรืออ่ืนๆ 

โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………………………………..……………………..…...................................... 

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

ตําแหนงงานที่เสนอใหนักศึกษาปฏิบัติ  (Job Position)………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะงานทีน่ักศึกษาตองปฏิบัติ (Job Description)…………………………………..……………………………………………………………… 

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

จํานวนชั่วโมงทาํงาน……………………...ตอสัปดาห 

ระยะเวลาทีต่องการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  

          [  ] ภาคเรียนที่  1      ( สิงหาคม – พฤศจิกายน )                 

          [  ] ภาคเรียนที่  2      ( มกราคม – เมษายน )                

          [  ] ตลอดปการศึกษา  ( ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ) 

สวัสดิการที่มีใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน 

คาตอบแทน  [  ]  ไมมี           [  ]  มี  จํานวน…………………..……..บาท/วัน     หรือ …………………..บาท/เดือน 

ที่พัก                 [  ]  ไมมี           [  ]  มี  เสียคาใชจาย …..…..……… บาท/เดือน   [  ]  มี  ไมเสียคาใชจาย 

สวัสดิการอ่ืนๆ  ถามี

ระบ…ุ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                

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

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

ตําแหนง…………………………………………………… 

              วันที…่…………./………………./……………… 
       

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาสงเอกสารฉบับน้ีกลบัมายัง ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จักขอบพระคุณเปนอยางสูง  

เจาหนาที่สหกิจศึกษาผูรับผิดชอบ 

ประสานงาน : นางสาวสุจิตรา แกวแสงแจม 

โทร. 095-5540070 
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สาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ 

6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  

8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

10.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 

11.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลป 

12.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือ

การพัฒนา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ  

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว  

8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน 

 

การจดัประเภทธรุกิจของนิติบุคคล 

หมวด A : เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 

หมวด B : การทําเหมอืงแร และเหมอืงหิน 

หมวด C : การผลิด 

 C1) ผลิตภัณฑอาหาร เชนผลิตภัณฑแปรรปู อาหารสัตว เปนตน 

 C2) ผลิตภัณฑเครื่องดืม่ เชน น้ําดื่ม เครือ่งดื่มตาง ๆ สุรา เปนตน 

 C3) ผลิตภัณฑจากยาสูบ เชน ใบยาสูบ บุหรี่ เปนตน 

 C4) ส่ิงทอ เชน เสนใย ผาทอ ผาถัก เครือ่งนอน เปนตน 

 C5) เส้ือผาเครือ่งแตงกาย เชน เส้ือผา ถุงนอง ถุงเทา เปนตน 

 C6) เครื่องหนัง เชน รองเทา กระเปา เปนตน 

 C7) ผลิตภัณฑจากไม เชน แผนไม บรรจุภัณฑจากไม เปนตน 

 C8) ผลิตภัณฑกระดาษ เชน เย่ือกระดาษ กลอง เปนตน 

 C9) การพิมพ เชน การพิมพเอกสาร สกรนี เปนตน 

 C10) ถานโคก และผลิตภัณฑจากการกล่ันปโตรเลียม 

 C11) เคมีภัณฑ เชน ปุยอนิทรีย สี เครื่องสําอาง สบู ผลซักฟอก เปนตน 

 C12) เภสัชภัณฑ เชน ยา ผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค เปนตน 

 C13) ผลิตภัณฑยางและพลาสตกิ เชน ถุงมอื ยางรถยนต เปนตน 

 C14) ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ เชน กระจก กระเบ้ือง ปูน เปนตน 

 C15) ผลิตภัณฑจากแรโลหะ เชน เหล็ก อลูมิเนียม เปนตน 

 C16) ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ เชน วัสดุโลหะ การเคลือบ ชุบ เปนตน 

 C17) ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร เครื่องมือส่ือสาร เปนตน 

 C18) อุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลง อุปกรณใหแสงสวาง เปนตน 

 C19) เครื่องจักรกลและเครื่องมือ เชน คอมเพรสเซอร เครื่องสูบน้ํา เปนตน 

 C20) ยานยนต รวมถึงชิน้สวนทีเ่กี่ยวของกบัรถยนต และรถบรรทกุ 

 C21) อุปกรณขนสงอืน่ ๆ เชน จกัรยานยนต เรอื อากาศยาน เปนตน 

 C22) เฟอรนิเจอร เชน ที่นอน โตะ ทีท่ําจากไมและโลหะ เปนตน 

 C23) ผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน เครื่องมือแพทย อัญมณี อุปกรณกีฬา เปนตน 

 C24) การซอมและติดตั้งเครือ่งจกัร อุปกรณ 

หมวด D : ไฟฟา กาซ ไอน้ํา ระบบปรับอากาศ 

หมวด E : การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย และของเสีย 

หมวด F : การกอสราง 

หมวด G : การขายสง การขายปลีก 

หมวด H : การขนสง และสถานที่เก็บสินคา 

หมวด I : ที่พักแรมและบรกิารดานอาหาร 

หมวด J : ขอมูลขาวสาร และการส่ือสาร เชน หนังสือ ซอฟตแวร ส่ือตาง ๆ เปนตน 

หมวด K : กิจกรรมการเงินและการประกันภัย เชน ธนาคาร กองทนุ สินเชือ่ เปนตน 

หมวด L : กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย เชน การซ้ือ - ขาย เชาพ้ืนที ่เปนตน 

หมวด M : กิจกรรมวิชาชีพ และวิชาการ เชน บัญชี ที่ปรึกษา ทดสอบและวิจัย เปนตน 

หมวด N : กิจกรรมการบริหารและสนับสนนุ เชน ลีสซ่ิง ตวัแทน เปนตน 

หมวด O : การบริหารราชการ หนวยงานของรฐั 

หมวด P : การศึกษา เชน สถาบันการศึกษา กวดวิชา เปนตน 

หมวด Q : กิจกรรมสุขภาพและสังคมสงเคราะห เชน โรงพยาบาล คลินิก เปนตน 

หมวด R : ศิลปะ ความบันเทิงและนนัทนาการ เชน หองสมดุ โรงภาพยนตร เปนตน 

หมวด S : กิจกรรมบรกิารดานอื่น ๆ เชน รบังานซอม สปา เสรมิความงาม เปนตน 

หมวด T : กิจกรรมการจางงานในครวัเรือน (SMEs) 

หมวด U : กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ และภาคีสมาชิก 

ที่มา : กรมพัฒนาธรกิจการคา 
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ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 

 

 
 

1. ชื่อสถานประกอบการทีต่องการสมัคร (Name of employer) …………………………………………..…………………………………….……

สมัครงานในตําแหนง (Position sought) ………………………………………………………….…..………………………………….…………………... 

 หมายเลขงาน (Job number)………………………………………………………………….………………………………..…………………….................                                                   

 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Period of working) จาก (From) ……………….……….…..… ถึง (Until)…………..…………………. 

 

2. ขอมูลสวนตัวนักศึกษา  (Student personal data) 

ชื่อ – สกุล              ไทย (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………... 

 Name - Surname English (Mr./Ms/Miss.)…………………………………………………………………………………………………………… 

 รหัสนักศึกษา     (Student identification No.)………………………….…………………………………………...………………............. 

 หลักสูตร  (School) …………………………………….…………….สาขาวิชา (Department) ………….………………..……………………………. 

 นักศึกษาชัน้ปที ่(Years in school) ……………………………………………………………………………………………….……………………………..  

 อาจารยที่ปรึกษา (Name of academic advisor) ……………………………………………….…………………………….……………………..….. 

 เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผานมา (GPA for most recently completed academic year) ……….……………………………………

เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX for all courses completed to date) ………………………………………..……………………………….…………… 

 บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที่ (Identification card No.) 

 ออกให  ณ (Issue at)……………………….....เมื่อวันที่ (Issue date)…………………......หมดอายุวันที่ (Expiry date)…….……….………

เชื้อชาต(ิRace) ……………………………….….สัญชาต ิ(Nationality)…………..……….….ศาสนา (Religion)………..………………………….. 

 วันเดือนปเกิด (Date of birth)…………………………………..สถานที่เกิด (Place of birth)…………………………..…………………………… 

 อายุ (Age)…..……ป เพศ (Sex)…….…. หมูโลหิต(Blood group)…..…… สวนสงู (Height)…….….ซม. น้ําหนัก (Weight)…….…กก.  

 โรคประจาํตัวระบ ุ(Chronicle disease: specify) …………………….………………………….………………………………………………………… 

 ที่อยูในภาคการศึกษานี ้(Address this semester) ……………………….…………………………..…………………………………………………… 

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

 โทรศัพท (Telephone  No.)………………..….มือถือ (Mobile phone No.)………………………..โทรสาร(Fax No.)…………..….……… 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – mail) ………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 ที่อยูถาวร (Permanent Address) ……………………………………………………………………..………………………………………………………… 

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

 โทรศัพท (Telephone  No.)……………..……….มือถือ (Mobile phone No.)………………………..โทรสาร(Fax No.)………..….……… 

 

 

 

 

รูปถาย 

หนาตรง 

ขนาด 1 นิ้ว 
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3. บุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to) 

 ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) (Name - Surname)…………………..…………….……………………………………………………………………. 

 ความเก่ียวของ (Relationship) ……………….................................................................................................................................... 

 อาชีพ (Occupation)………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………… 

 สถานทีท่ํางาน (Place  of  work)……………………………………………………….…………………..……………………………………….………….. 

 ที่อยู (Address) ………………………………………………………….………………………………………..…………………………………….……………… 

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

 โทรศัพท (Telephone  No.)………………….มือถือ (Mobile phone No.)……………………..…..โทรสาร(Fax No.)……..……..……… 

 ขอมูลครอบครัว  (Family  details) 

 ชื่อบิดา (Father’s name) ……………………………………………………………………………….…………………..… อายุ (Age)………………. ป    

 อาชีพ (Occupation)……………………………………………..……….…………………………………………………………………………………………… 

 ชื่อมารดา (Mother’s name)………………………………………………………………………………………….….…… อาย ุ(Age)………………. ป   

อาชีพ (Occupation)…………………………………..………………….……………………………………………………………………………………………  

 ที่อยู (Address)………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

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

 โทรศัพท (Telephone  No.)……………………………………………………………………………………………………………………..………………….  

 จํานวนพี่นอง (No. of relatives) ………………....…คน เปนบุตรคนที่ (You are the)……………...……… ตามรายละเอียดขางลางนี้ 

 
                                                              

ลําดับที ่

(No.) 

ชื่อ – นามสกุล 

(Name  -  Surname) 

อายุ 

(Age) 

อาชีพ 

(Occupation) 

ตําแหนง 

(Position) 

ที่อยู 

(Address) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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4. ประวัติการศึกษา  (Education background) 

 

ระดับ 

Level 

สถานศึกษา 

School/College/University 

ปที่เร่ิม 

Year 

attended 

ปที่จบ 

Year 

graduated 

วุฒิการศึกษา 

Certificate 

วิชา 

Major 

ประถม 

Primary 

     

มัธยมตน 

Secondary 

     

มัธยมปลาย 

High  School 

     

ต่ํากวาอนปุริญญา 

Vocational 

     

อนุปริญญา 

High Vocational 

     

มหาวิทยาลยั 

University 

     

 

5. ประวัติการฝกอบรมหรือปฏิบัติงาน  (Previous  Training) 

 

แนบเอกสารเพ่ิมเติมมาพรอมน้ี (Additional  pages  are  attached) 

ชวงเวลา 

Training  Period 

ตําแหนง / หัวขออบรม / หนาที่ 

Position / Topics / Job title / Job description 

สถานที่ปฏิบัตงิาน / ที่อยู 

Organization / Address 
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6. จุดมุงหมายอาชีพ  (Career objectives) 

 ระบุสายงานและลกัษณะงานที่นักศึกษาสนใจ (Indicate your career objectives, files of interest and job preference) 

 1.  ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 2.  ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 3.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. กิจกรรมนอกหลักสูตร  (Student activities) 

 ระยะเวลา  (Years)   ตําแหนงและหนาที่  (Position / Responsibility) 

 1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 2.  ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 3.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. ความสามารถทางภาษา (Language Ability) 

       ฟง (Listen)             พูด (Speaking)             อาน(Read)              เขียน (Writing) 

          Good / Fair / Poor        Good / Fair / Poor      Good / Fair / Poor    Good / Fair / Poor      

 

ภาษาอังกฤษ  (English)             

ภาษาจนี  (Chinese)            

ภาษาอ่ืนๆ  (Other) ระบุ            

              

 

9.รางวัลและความสามารถพิเศษทางดานอ่ืนๆ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

        (ลงชื่อ)…………..………….…………….….….ผูสมัคร 

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

              วันที…่……..…/…………….……/………...……. 
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แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

(ผูใหขอมูล : พนักงานฝายบุคคลหรือพนักงานท่ีปรึกษา) 

     วันที่........................................................ 

 

เร่ือง      ตอบรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เรียน     รองอธิการบดีฝายบริหารวิชาการ 

  หนวยงาน/หางราน/บริษัท................................................................................................................................ 

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

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

     ยินดีรับนักศึกษาเขาปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  จํานวน................... คน  คือ 

   ๑. ............................................................................... ตําแหนง ................................................... 

   ๒. ............................................................................... ตําแหนง ................................................... 

   ๓. ............................................................................... ตําแหนง ................................................... 

   ๔. ............................................................................... ตําแหนง ................................................... 

๕. ............................................................................... ตําแหนง ................................................... 

     ไมสามารถรับนักศึกษาเขาปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาได เนื่องจาก ……………………………..….................... 

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง...................................................................... 

 

 

 

ผูประสานงาน .................................................... 

โทร. ...................................................................   
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แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

(ผูใหขอมูล : ผูจัดการฝายบุคคลหรือพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

เรียน  รองอธิการบดีฝายบริหารวิชาการ 
 

1. ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรอื อังกฤษ) …………………………………….………………………………………………………………………….. 

 เลขท่ี ……….……. ถนน …………..…..……………… ซอย ………………………………… ตําบล/แขวง …………………………………………… 

 อําเภอ/เขต …………….………………………………จังหวัด ………………….…………………….… รหัสไปรษณีย ………………................... 

 โทรศัพท ………………………………….……โทรสาร …………………………………………E-mail : ……………………………….….…………….. 

 ขอแจงใหทราบวานักศึกษา ช่ือ นาย/นางสาว................................................ นามสกุล..................................................     

รหัสประจําตัว ……………….……… สาขาวิชา ……………………………………….….. คณะ  ……………………………………………………… 

ไดรายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ. ................. 
 

2. รายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ท่ีอยูเลขท่ี ……..……. ถนน …………..……………… ซอย ……………………………… ตําบล/แขวง ………….……………….………………… 

 อําเภอ/เขต …………….……………………………จังหวัด ……………………………….………….… รหัสไปรษณีย ………………................... 

 โทรศัพท ………………………………………………………………..……..โทรสาร ……………….………………………………………….…………….. 
 

3. ช่ือท่ีอยู  ผูท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน………………………………………………………….………………………………………………….… 

ท่ีอยูเลขท่ี ……..……. ถนน …………..……………… ซอย ……………….……………… ตําบล/แขวง ………………….………………………… 

 อําเภอ/เขต …………….……………………………จังหวัด ……………………….………………….… รหัสไปรษณีย ………………................... 

 โทรศัพท ………………………………………………………………..……..โทรสาร ……………………….………………………………….…………….. 
 

4. แผนท่ีแสดงตําแหนงระหวางท่ีพักกับสถานประกอบการ 

 เพ่ือความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย  โปรดระบุช่ือถนนและสถานท่ีสําคัญใกลเคียงท่ีสามารถเขาใจโดยงายและ

ระบุระยะทาง ใหแนบภาพถายของท่ีพักและบริเวณใกลเคียง 

  

 

 

 

 

 
 

          ลงช่ือ……………………….………………………..                        ลงช่ือ……………………….………………………. 

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

                        นักศึกษาสหกิจศึกษา                                                  พนักงานท่ีปรึกษา 

                  วันท่ี……….…/……….…/………….                                  ตําแหนง.......................................................... 

                                                                                                    วันท่ี……….…/……….…/…………. 

*** โปรดสงคืน ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในสัปดาหท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา   



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรดีีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196      หนา 1 จาก 2 

Coop-ARU 06 

แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานทีป่รึกษา และแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล: ผูจัดการฝายบุคคล และ/หรือ พนักงานท่ีปรึกษา) 

 

คําชี้แจง 

เพื่อใหการประสานงานระหวางศูนยสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เปนไปโดยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาผูจัดการฝายบุคคล หรือผูที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ไดโปรด

ประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) เพื่อจัดทําขอมูล ตําแหนงงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา    

(Job position, Job description and Job supervisor) และแผนปฏิบัติงานตามแบบฟอรมฉบับนี้ และขอไดโปรดสงกลับ

คืนใหศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เรียน   รองอธิการบดีฝายบริหารวชิาการ 
 

 

ตอนที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงงาน  ลักษณะงาน และพนักงานที่ปรึกษา 

1. ชื่อ  ที่อยูของสถานประกอบการ 

โปรดใหชื่อที่เปนทางการเพื่อจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง 

ที่อยู (เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถูกตองโปรดระบุที่อยูตามสถานที่ทีน่ักศึกษาปฏิบัตงิาน) 
     

    สถานประกอบการ  (ภาษาไทย)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

     เลขที่………….…. ถนน………………………… ซอย………………………………… ตําบล/แขวง ……………………………………................. 

     อําเภอ/เขต……………………………………. จังหวัด………………………………..……….….... รหัสไปรษณีย………………………………….. 

     โทรศัพท………………………………………..………………………… โทรสาร ………………………………………………………........................ 

 

  2. ผูจัดการทั่วไป / ผูจัดการโรงงาน  และผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน 
 

ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท ……………………………..……… โทรสาร ……………….……………….  E – mail ………………………………………………………….. 

การติดตอประสานงานกับมหาวทิยาลัยฯ  (การนิเทศงานนักศึกษา  และอ่ืน ๆ ขอมอบให) 

[  ]   ติดตอกับผูจัดการโดยตรง 

[  ]   มอบหมายใหบุคคลตอไปนีป้ระสานงานแทน 

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

ตําแหนง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท ………………………………..… โทรสาร …………………….…………….  E – mail ………………………………………………………….. 



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรดีีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196      หนา 2 จาก 2 

Coop-ARU 06 

    3.  พนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) 
 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….…..………………………………..…………………………………… 

ตําแหนง ……………………………………..………………….………… แผนก …………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท…………………………………….…… โทรสาร…………………..………….  E – mail …………………………………………………………… 
 

     4.  งานที่มอบหมายนักศึกษา 

 

ชื่อนักศึกษา …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

ตําแหนงงานทีน่ักศึกษาปฏิบัติ  (Job position) …………………………………………………..……………………………………………………….. 

ลักษณะงานทีน่ักศึกษาปฏิบัติ  (Job description) ……………………………………………..…………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 2 

แผนปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

หัวของาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

(ลงชื่อ)…………………………………….………..นักศึกษาสหกิจศึกษา (ลงชื่อ)………….…………………………….………..พนักงานที่ปรึกษา 

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

 วันที่ ………./……….………./………….. ตําแหนง ……………………………………………………… 

 วันที่ …………./………………./…………... 

 

 

 
*** โปรดสงคืน ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ภายในสัปดาหที่ 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
http://regis.aru.ac.th/register/CCE/Coop-ARU 06.docx 
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 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรดีีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196      หนา 1 จาก 2 

Coop-ARU 07 

แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
(ผูใหขอมูล : นักศึกษา รวมกับ พนักงานท่ีปรึกษา) 

 

คําชี้แจง 

 รายงาน ถือเปนส วนหนึ่ งของการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา มีวั ต ถุประสงค เพื่ อฝกฝนทักษะการสื่ อสาร  

(Communication skill) ของนักศึกษา และจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะตองขอรับ

คําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) เพื่อกําหนดหัวขอรายงานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการของสถาน

ประกอบการเปนหลัก ตัวอยางของรายงานไดแก ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่นาสนใจ การสรุปขอมูลหรือ

สถิติบางประการ การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล เปนตน ทั้งนี้รายงานสามารถจัดทําเปนรายบุคคลหรือ กลุมของนักศึกษา

สหกิจศึกษาได 

 ในกรณีที่สถานประกอบการไมมีการกําหนดหัวขอไว นักศึกษาจะตองพิจารณาเร่ืองที่ตนสนใจ เชน รายงานวิชาการที่

นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงาน เปนตน ที่จะทําใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคของการเรียนรูที่นักศึกษาวางเปาหมายไวจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคร้ังนี้ โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา 

เมื่อกําหนดหัวขอไดแลว ใหนักศึกษาจัดทําโครงรางของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอรมฉบับนี้ ทั้งนี้ตองผานการ

พิจารณาจากพนักงานที่ปรึกษา แลวจึงสงกลับมายังศูนยสหกิจศึกษา ภายใน 3 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน 

 ศูนยสหกิจศึกษา  จะรวบรวมนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อพิจารณา หากอาจารยมีขอเสนอแนะใด ๆ   

จะดําเนินการแจงใหนักศึกษาทราบภายใน 2 สัปดาห  

 

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา) ……………………………………………………………………….…………รหัสประจําตัว…………………………………… 

สาขาวชิา…………………………………………….……………………….…คณะ…………………………………………………………………………………… 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ …………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................................................... 

เลขที่..…………… ถนน..…………….…………… ซอย……………………………… ตําบล/แขวง...........…………………………………………………. 

อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………….………..……………………………. รหัสไปรษณีย…………………….................... 

โทรศัพท…………………………....………………………………………. โทรสาร ………………..……………………………………………………….......... 

 

ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงรางรายงานการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  ดังนี ้

1. หัวขอรายงาน  (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมไดในภายหลัง) 

       

       ภาษาไทย …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

       ภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรดีีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196      หนา 2 จาก 2 

Coop-ARU 07 

2.  รายละเอียดเน้ือหาของรายงาน  (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมไดในภายหลัง) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………..นักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

(ลงชื่อ)………….…………………………….………..พนักงานที่ปรึกษา 

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

วันที่ ………./……….………./………….. ตําแหนง ………………………………………………… 

 วันที่ …………./………………./…………... 

http://regis.aru.ac.th/register/CCE/Coop-ARU 07.docx 

***  โปรดส ง คื น  ศู นย สหกิ จ ศึ กษา  มหา วิ ทยาลั ย ราช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา ภายในสัปดาหที่ 3 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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 96 หมู 2 ถนนปรดีีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196      หนา 1 จาก 1 

Coop-ARU 08 

แบบแจงยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล : ผูจัดการฝายบุคคลหรือพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ชื่อสถานประกอบการ ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
หัวขอที่จะหารือในระหวางการนิเทศ ไดแก 

1. หนาที่ที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ  และแผนการปฏิบัตงิานตลอดระยะเวลาปฏิบัตงิาน 
2. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
3. หัวขอรายงานและโครงรางรายงาน 
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ 
5. ปญหาตางๆ  ที่เกิดข้ึนในชวงระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิานผานมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 
 1.  พบนักศึกษา 
 2.  พบพนักงานที่ปรึกษา  

3. เยี่ยมชมสถานประกอบการ (ตามความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

กําหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป เวลา 

1   

2   
 

คณะผูนิเทศสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1   

2   

3   
 

 สถานประกอบการไดรับทราบกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศ
งานดังกลาวขางตนโดยชัดเจนแลว  และใครขอแจงใหศูนยสหกิจศึกษา  ทราบวา   

[  ] ยินดีตอนรับคณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาตามกําหนด 
 [  ] ไมสะดวกทีจ่ะตอนรับในวันและเวลาที่กําหนดมา และขอแจงวันเวลาที่สะดวกดังนี ้

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป เวลา 

1   

2   
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ลงชื่อ……………………………..…………………. 

            (……..…………………………………………..) 

            ตําแหนง……….…………………………….……… 

       วันที…่……..…/…………....………/……….…… 
 

*** ขอความกรุณาสงแบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ีทางโทรสารดวย (แฟกซ 035-241196) จักขอบคุณย่ิง 
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล : อาจารยนิเทศ)  

 

ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ) ………………………………………………………………………………………..……………… 

สถานท่ีตั้ง  ณ  อําเภอ/เขต……………………………………………. จังหวัด……………………………………………………………………… 

โทรศัพท………………………………………………………………โทรสาร……………………………………………………............................ 

รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับการนิเทศงานในสถานประกอบการแหงนี้ 

ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………..……. รหัสนักศึกษา …………………………………………  

คณะ.................................................................................. สาขาวิชา………………………………………..…………………………….. 

ชือ่โครงงาน........................................................................................................................................................................ 

ชือ่อาจารยนิเทศ ............................................................................................................................................................... 

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

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

คําช้ีแจง 

 โปรดบันทึกหมายเลข  5, 4, 3, 2, 1  หรือ – ตามความเห็นของทานในแตละหัวขอการประเมิน  โดยใชเกณฑ

การประเมินคาสําหรับระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 

  5    หมายถึง   เห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมาก  หรือเหมาะสมมาก 

3 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง  หรือเหมาะสมปานกลาง 

2   หมายถึง   เห็นดวยกับขอความนั้นนอย  หรือเหมาะสมนอย 

1   หมายถึง   เห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด  หรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

-    หมายถึง  ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมูลไมตองการประเมิน เปนตน 

สวนที่  1   สําหรับการประเมินสถานประกอบการ 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ความเขาใจในปรัชญาของสหกิจศกึษา 

1.1  เจาหนาท่ีระดับบริหารและฝายบุคคล 
      

 1.2  พนักงานท่ีปรึกษา  (Job  supervisor)       

2. การจัดการ  และสนับสนุน 

2.1 การประสานงานดานการจัดการดแูลนักศึกษาภายใน 

สถานประกอบการระหวางฝายบุคคลและพนักงานท่ีปรึกษา 

      

ครั้งท่ี 
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2.2 การใหคําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝายบริหารบุคคล 

(การปฐมนิเทศ การแนะนําระเบียบวินัย การลางาน 

สวัสดิการ การจายตอบแทน) 

      

2.3 บุคลากรในสถานประกอบการ  ใหความสนใจสนับสนุน 

           และใหความเปนกันเองกับนักศึกษา 
      

3. ปริมาณงานท่ีนักศึกษาไดรับ 

3.1  ปริมาณงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 
      

4. คุณภาพงาน 

  4.1  คุณลักษณะงาน  (Job  description) 
      

       4.2  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา       

       4.3  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับท่ีสถานประกอบการเสนอไว       

       4.4  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา       

       4.5  ความเหมาะสมของหัวขอรายงานท่ีนักศึกษาไดรับ       

5. การมอบหมายงานและนิเทศงานของ  Supervisor 

  5.1  มี  Supervisor  ดูแลนักศกึษาตั้งแตวันแรกท่ีเขางาน 
      

       5.2  ความรูและประสบการณวิชาชีพของ Supervisor       

       5.3  เวลาท่ี Supervisor ใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงาน       

       5.4  เวลาท่ี Supervisor  ใหแกนักศึกษาดานการเขียนรายงาน       

       5.5  ความสนใจของ Supervisor ตอการสอนงาน  และสั่งงาน       

       5.6  การใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานและ   

             เขียนรายงานของ Supervisor 
      

       5.7  ความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนักศึกษา 

        (พิจารณาในกรณศีึกษา Co-op ซึ่งไปปฏิบัติงานช่ัวคราวเทาน้ัน)           
      

       5.8  การจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัตงิาน       

6.  สรปุคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงน้ีสําหรับสหกิจศึกษา       
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สวนท่ี  2   สําหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผนสําหรับนักศึกษา 1 ราย)  

ชื่อนักศึกษา...................…………………………………………………………… สาขาวิชา………………………………………………………… 

กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีนักศึกษาจะตองนําสงใหกับศูนยสหกิจศึกษา 

   แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   แบบแจงรายละเอียดงานตําแหนงงาน  พนักงานท่ีปรึกษา 

   แบบแจงแผนการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

   แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การพัฒนาตนเอง 

1.1  บุคลิกภาพ 

      

       1.2  วุฒิภาวะ       

       1.3  การปรับตัว       

       1.4  การเรียนรู       

       1.5  การแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก       

       1.6  มนุษยสัมพันธ       

       1.7  ทัศนคติ       

2.  การแสดงความมีสวนรวมกับองคกร       

3.  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม   และการปฏิบัติ 

     ตามระเบียบวินัยขององคกร  เชน  การลา  การขาดงาน   

     การแตงกาย 

      

4.  ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

     ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
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5. ใหอาจารยเขียนรายละเอียดการนิเทศงานของนักศึกษา ขอ 1-5 ดังนี้ 

5.1 รายละเอียดความกาวหนาของโครงงาน 

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

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

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

รอยละของความกาวหนา..................................................................................................................................... 

5.2 สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมของสถานประกอบการ 

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

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

5.3 รายละเอียดท่ีพักอาศัย 

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

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

5.4 รายละเอียดการเดินทางของนักศึกษา 

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

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

5.5 ปญหา หรือ อุปสรรค (ถามี) 

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

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

 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

         ลงชื่อ .......................................................................... 

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

                   อาจารยนิเทศ 

                                 วันท่ี................./.............................../............... 

 

***หมายเหตุ : โปรดสงคืน ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายหลังเสร็จสิ้นการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
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แบบแจงยืนยันสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
(ผูใหขอมูล : นักศึกษา หลังหลับจากสถานประกอบการ) 

 

คําชี้แจง 

 ศูนยสหกิจศึกษา ตองการขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดทําเปนหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจําภาคการศึกษา โปรดเขียนขอความดวยตัวอักษรบรรจง และนําสงศูนยสหกิจศึกษาทันทีที่กลับจากสถานประกอบการถึง

มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

เรียน  รองอธิการบดีฝายบริหารวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล (นักศึกษา)………….…..……………………………………….……………… รหัสประจําตัว…………………………………………………  

สาขาวชิา.............……..………………………………………………..……… คณะ.........................…………………………………………………………   

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ชื่อสถานประกอบการ)…………………….…………………………….……………………………………………………… 

ใครขอเรียนแจงวาไดสง  รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   

หัวขอเร่ือง  (ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………….…………….……………………………………………….. 

ใหกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวชิาเรียบรอยแลว 

 

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

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

                                                                                                   นักศึกษาสหกิจศึกษา 

                                                                                วันที.่................./........................./........................ 

 
 

ขอรับรองวานักศึกษาไดสงรายงานเรียบรอยแลว 

 

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

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

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

วันที.่............../..................../....................... 
 

 

เจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษารับเอกสารแลว 

 

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

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

เจาหนาที่สหกิจศึกษา 

วันที่  …………/………………../…………………. 
 

                                        

*** หมายเหตุ : โปรดสงคืน ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการ

นําเสนอผลงานตอคณาจารยที่ปรึกษา 
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แบบแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

(ผูใหขอมูล : นักศึกษา  หลังกลับจากสถานประกอบการ) 

 

คําชี้แจง 

 ศูนยสหกิจศึกษา ตองการขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดทําเปนหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจําภาคการศึกษา  โปรดเขียนขอความดวยตัวอักษรบรรจง  และนําสงศูนยสหกิจศึกษา ทันทีที่กลับจากสถานประกอบการ

ถึงมหาวิทยาลัยฯ  เรียบรอยแลว 
 

เรียน  รองอธิการบดีฝายบริหารงานวชิาการ 
  

ชื่อ-นามสกุล (นักศึกษา) …………………………………………………………………………….……รหัสประจาํตัว………………..…………………….   

สาขาวชิา…………………………………………………..………………………คณะ…………………………………………………………………………………   

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ  สถานประกอบการ 

(ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

ตําแหนงงาน......……………………………………………………………….…………. ขอแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดงันี ้
 

รายละเอียดเน้ืองานที่ปฏิบัติ   

(นักศึกษาควรขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา กอนเขียนเพื่อความถูกตองทางดานวิชาการหรือดูตัวอยาง

ประกอบ) 

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

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

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

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

หัวขอรายงาน   

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

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

 

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

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

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

วันที.่............../........……....../........................ 

 

สําหรับเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 

 

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

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

เจาหนาที่สหกิจศึกษา 

วันที่   ……..…..../……...…………./……………… 
     

 

*** โปรดสงคืน ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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แบบคํารองทั่วไป 
เรียน รองอธกิารบดีฝายบริหารวิชาการ 

  ขาพเจา (นาย/นางสาว)……………………………………………………………………. รหัสประจาํตัว……….……………....………………………… 

โทรศัพท………………….……….………....E-mail……………….……….……..……………………… สาขาวิชา…………………………….…………………….……

คณะ……………………………………………………………………………………..………………………. เกรดเฉลี่ย.............................................................. 

อาจารยท่ีปรึกษา......................................................................................................................................................................................... 

มีความประสงค 

 ขอเรียนรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษาไมตอเน่ืองกับภาคสหกิจศึกษา 

 โดยขอลงเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี...................................................................................................... 

 และไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี......................................................................................................................................... 

 ขอเลื่อนการปฏบัิติงานในภาคการศึกษาท่ี........................................................เปนภาคการศึกษาท่ี............................................ 

 ขอลาออกจากหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งไดแจงความจํานงไวในภาคการศึกษาท่ี........................................................................... 

 อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................................................... 

โดยมเีหตผุล ................................................................................................................................................................................................ 

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

 ท้ังน้ีขาพเจาไดรับทราบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการดําเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558      

โดยยินดีปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

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

       วันท่ี................................................................ 

 

ลําดับท่ี ความเห็น ลงนาม 

1. ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา 

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

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

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

อาจารยท่ีปรึกษา 

วันท่ี.............................................. 

2. ความเห็นประธานสาขาวิชา 

…………………………………………………….……… 

…………………………………………………………… 

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

ประธานสาขาวิชา 

วันท่ี.............................................. 

3. ความเห็นคณบดี 

…………………………………………………….……… 

…………………………………………………………… 

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

คณบด ี

วันท่ี.............................................. 

4. ความเห็นผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

………………………..…………………………….…… 

…………………………………………………………… 

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

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

วันท่ี.............................................. 

5. รองอธิการบดีฝายบริหารวิชาการ 

     อนุมัติ / อนุญาต 

     ไมอนุมัติ เน่ืองจาก ............................. 

     ความเห็นอื่นเพ่ิมเติม........................... 

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

รองอธิการบดีฝายบริหารวิชาการ 

วันท่ี.............................................. 

6. สําหรับเจาหนาท่ีศูนยสหกิจศึกษารับเอกสาร 

………………………..…………………………….…… 

…………………………………………………………… 

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

เจาหนาท่ีสหกิจศึกษา 

วันท่ี.............................................. 

*** เอกสารจะสมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษายื่นเอกสารตามลําดับที ่1 - 5 และนําสงคืนศูนยสหกิจศึกษา 
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แบบแจงขอเปลี่ยน/ยาย สถานประกอบการ 
(ผูใหขอมูล : นักศึกษา) 
 

เรียน  ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1. ขาพเจา (ชื่อ-สกุล นักศึกษา).........................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................ 

สาขาวชิา ………………………………..............................….. คณะ...…………….………….............................………………………………… 

จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่................................................ปการศึกษา............................................................. 

2. มีความประสงคจะขอเปลี่ยน/ยายสถานประกอบการ 

จาก (ชื่อสถานประกอบการเดิม)……......................……………………………………….…………………………………………………………….. 

ที่ตั้ง เลขที่ ……...…. ถนน …………..……………… ซอย ……………………….…… ตําบล/แขวง …………………..…………………………… 

อําเภอ/เขต …………….…………………………จังหวัด ……………………………………......…….… รหัสไปรษณีย ………………................. 

โทรศัพท ……………………………..……..……โทรสาร ……………………………………E-mail : …….....….…………………….….…………….. 

3. เปน (ชื่อสถานประกอบการใหม)…......................…………………………..………………………………..………………………………………….. 

ที่ตั้ง เลขที่ ……..…. ถนน …………..…………….……… ซอย ……………………… ตําบล/แขวง ………………………………………………… 

อําเภอ/เขต …………….……………………..………จังหวัด ………………………….……......…….… รหัสไปรษณีย ………………................. 

โทรศัพท ………………………………..……โทรสาร ………………………………………E-mail : …….....….……………………….……………….. 

4. เนื่องจาก/เหตุผลการขอเปลี่ยน/ยาย สถานประกอบการ 

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

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

 

ลงชื่อ…………………………..............…………….. 

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

นักศึกษาสหกิจศึกษา                                                  

วันที…่…….…/…........…….…/…………. 

สถานประกอบการเดิมรับทราบ 

ลงชื่อ……..................………………………………….. 

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

ตําแหนง............................................................                                                  

วันที…่…….…/…............…….…/……...……. 

   อนุญาต 

   ไมอนุญาต................................................................. 
 

  ลงชื่อ………………………...............………..ผูปกครอง    

  วันที…่…….......…/………..............…/…..………. 

   อนุญาต 

   ไมอนุญาต................................................................. 
 

  ลงชื่อ……………………...............…………..อาจารยที่ปรึกษา   

  วันที…่……....…/………...........…/…..……. 

   อนุญาต 

   ไมอนุญาต................................................................. 
 

  ลงชื่อ………………………...............…………ประธานหลักสูตร    

  วันที…่…….......…/………..............…/…..……… 

   อนุญาต 

   ไมอนุญาต................................................................. 
 

  ลงชื่อ………………………...............………………..อธิการบด ี  

  วันที…่…….......…/………..............…/…..………. 

รับทราบและดําเนินการ  ลงชื่อ................................................ เจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษา วนัที…่…….…/…....…/…..……. 
 



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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หนังสือยินยอมใหเผยแพรรายงานปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
(ผูใหขอมูล : สถานประกอบการ) 

 

 เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ขาพเจาในฐานะตัวแทนหนวยงานหรือบริษัท

..................................................................................................................................................มีความยินดีให

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เผยแพรรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ...................... 

ประจําปการศึกษา.......................... ณ สถานประกอบการของขาพเจา 

  อนุญาตเผยแพรเลมรายงานปฏิบัติงาน เรื่อง ............................................................................................ 

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

  ไมอนุญาต 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................................................................ 

 

 

 ลงชื่อ...................................................   ผูมีอํานาจกระทําการแทน 

                                    (.................................................)   นิติบุคคล/ผูประกอบการ 

                                         ลงวันท่ี .........../...................../............ 

 

    ลงชื่อ...................................................  ผูมีอํานาจกระทําการแทน 

                                     (.................................................)  นิติบุคคล/ผูประกอบการ 

                             ลงวนัท่ี .........../...................../............ 

 

 



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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แบบแจงยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล : ผูจัดการฝายบุคคลหรือพนักงานท่ีปรึกษา) 

 

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

ที่ตั้ง เลขที่ ……….…. ถนน ………….....……..…… ซอย …………...........……… ตําบล/แขวง …….............……………………………………… 

อําเภอ/เขต …………….…………………..……..……จังหวัด ………………..………………....................…….… รหัสไปรษณีย ………………...... 

โทรศัพท ………………………..............……โทรสาร ………………..…………………E-mail : …….....………….…………………….……………….. 
 

 ขอแจงใหทราบวา (ชื่อสกุลนักศึกษา) นาย/นางสาว........................................................................................................ 

รหัสนักศึกษา..........................................สาขาวิชา..................................................คณะ............................................................... 

ไดยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่.........................เดือน....................................................... พ.ศ. .................................... 

เนื่องจาก......................................................................................................................................................................................... 

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

 

 

ลงชื่อ…………………………..............…………….. 

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

นักศึกษาสหกิจศึกษา                                                  

วันที…่…….…/…........…….…/…………. 

 

ลงชื่อ……..................………………………………….. 

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

พนักงานที่ปรึกษา 

ตําแหนง............................................................                                                  

วันที…่…….…/…............…….…/……...……. 

  ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

   เห็นควรยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................. 

 

  ลงชื่อ………….............................……………...............……….. 

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

  วันที…่…….........…/………..........................…/…........………. 

  ความเห็นของประธานหลักสูตร 

   เห็นควรยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................. 

 

ลงชื่อ………….............................……………...............……….. 

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

  วันที…่…….........…/………..........................…/…........………. 

  ความเห็นของผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

   เห็นควรยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................. 

 

ลงชื่อ………….............................……………...............……….. 

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

  วันที…่…….........…/………..........................…/…........………. 

  เจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษา 

   รับเอกสารฉบับนี้ไวเปนหลักฐานเรียบรอยแลว 

   อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................. 

 

  ลงชื่อ………….............................……………...............……….. 

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

  วันที…่…….........…/………..........................…/…........………. 
 



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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แบบแจงขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล : อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา) 

 

ชื่อสกุลอาจารยผูรองขอ นาย/นาง/นางสาว.….....................………………………..……………..……………………………………….......……… 

รหัสนักศึกษา..................................สาขาวิชา.........................................................คณะ................................................................ 

ศูนยสหกิจศึกษา ไดสงนักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ 

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

ที่ตั้ง เลขที่ ……..…. ถนน …………..…….…..…… ซอย ……………...……… ตําบล/แขวง ……...................……………………………………… 

อําเภอ/เขต …………….…………………..……..……จังหวัด ………………………..………....................…….… รหัสไปรษณีย ………………...... 

โทรศัพท ………………………................……โทรสาร …………………………………E-mail : ……..............….…………………….……………….. 

 

 ขอแจงใหทราบวา (ชื่อสกุลนักศึกษา) นาย/นางสาว........................................................................................................ 

รหัสนักศึกษา..................................สาขาวิชา.......................................................คณะ.................................................................. 

ไดยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่..........................เดือน.............................................................. พ.ศ. ............................ 

เนื่องจาก  นักศึกษากระทําความความผิด หรือรวมกระทําความผิดทีส่ามารถพิสูจนได และกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ

สถานประกอบการ และชื่อเสียงมหาวิทยาลยั 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................................................................................... 

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

 

ลงชื่อ…………………………..............…………….. 

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

นักศึกษาสหกิจศึกษา                                                  

วันที…่…….…/…........…….…/…………. 

 

ลงชื่อ……..................………………………………….. 

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

อาจารยที่ปรึกษา                                                  

วันที…่…….…/…............…….…/……...……. 

  ความเห็นของประธานหลักสูตร 

   เห็นควรยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................. 

 

  ลงชื่อ………….............................……………...............……….. 

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

  วันที…่…….........…/………..........................…/…........………. 

  ความเห็นของอธิการบดี 

   อนุญาตใหยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................. 

 

ลงชื่อ………….............................……………...............……….. 

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

  วันที…่…….........…/………..........................…/…........………. 

  เจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษา 

   รับเอกสารฉบับนี้ไวเปนหลักฐานเรียบรอยแลว            อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................. 

  ลงชื่อ………….............................……………...............………..   วันที…่…….........…/………..........................…/…........………. 
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แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
(ผูใหขอมูล : นักศึกษา) 

 

คําช้ีแจง โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และกากบาทลงใน [   ] 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อ (นาย/นางสาว) ................................................................. นามสกุล.....................................................................

 รหัสนักศึกษา................................... คณะ...................................................... สาขาวิชา............................................. 

2. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี.............. หมู......................... หมูบาน............... อาคาร............... ตรอก/ซอย............................... 

 ถนน........................................ ตําบล................................................... อําเภอ........................................................... 

 จังหวัด.................................................................................................. รหสัไปรษณีย................................................ 

 โทรศัพท.......................................................................... E-mail………………………………..……………………………………. 

3. ภูมิลําเนาอยูจังหวัด..................................................................................................................................................... 

4. สถานภาพการทํางานปจจุบัน 

 [   ] ทํางานแลว (ตอบตอนท่ี 2) [   ] ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ (ตอบตอนท่ี 2) 

 [   ] ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนท่ี 3) [   ] กําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนท่ี 4) 

 

ตอนท่ี 2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว) 

5. ประเภทงานท่ีทํา 

 [   ] ขาราชการ / เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ [   ] รัฐวิสาหกิจ 

 [   ] พนักงานบริษัท / องคกรธุรกิจเอกชน [   ] ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ (feelance) 

 [   ] พนักงานองคการตางประเทศ / ระหวางประเทศ [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 

6. ทานคิดวา ความรูความสามารถพิเศษดานใดท่ีชวยใหทานไดทํางาน 

 [   ] ดานภาษาตางประเทศ  [   ] ดานการใชคอมพิวเตอร [   ] ดานกิจกรรมสันทนาการ 

 [   ] ดานศิลปะ   [   ] ดานกีฬา   [   ] ดานนาฎศิลปะ / ดนตรีขับรอง 

 [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................... 

7. ชื่อตําแหนงงานท่ีทํา (ระบุ)................................................. ชื่อตําแหนงเปนภาษาอังกฤษ(ถามี).................................. 

8. สถานท่ีทํางานปจจุบัน ชื่อหนวยงาน / บริษัท ............................................................................................................. 

 ท่ีต้ังเลขท่ี.................... หมูท่ี.................. อาคาร/ตึก....................... ชั้น.................. ตรอก/ซอย................................. 

 ถนน...................................... ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต.................................................... 

 จังหวัด................................................................................................... รหัสไปรษณีย................................................ 

 โทรศัพท............................................... โทรสาร...................................... E-mail……………………………………………….. 
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9. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน................. บาท (โปรดตอบเพ่ือการอางอิงเงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.) 

10. ทานมีความพอใจตองานท่ีทําหรือไม  [   ] พอใจ  [   ] ไมพอใจ 

 ถา ไมพอใจ โปรดระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด 1 ขอ ตอไปนี้ 

 [   ] ระบบงานไมดี [   ] ผูรวมงานไมดี [   ] ไมไดใชความรูท่ีเรียนมา 

 [   ] คาตอบแทนต่ํา [   ] ขาดความม่ันคง [   ] ขาดความกาวหนา [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ) .................. 

11. หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไหร 

 [   ] หางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 

 [   ] 1 – 3 เดือน [   ] 4 – 6 เดือน [   ] 7 – 9 เดือน  [   ] 10 – 12 เดือน  

 [   ] มากกวา 1 ป [   ] เปนงานเดิมกอนมาศึกษา หรือไดงานทําระหวางศึกษา 

12. ลักษณะงานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีทานไดสําเร็จการศึกษาหรือไม [   ] ตรง  [   ] ไมตรง 

13. การศึกษาตอ [   ] ตองการศึกษาตอ (ขามไปตอนท่ี 4 )  [   ] ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอนท่ี 5) 

14. ทานสามารถนําความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียนมาประยุกตใชกับหนาท่ีการงานท่ีทําอยูขณะนี้เพียงใด 

 [   ] มากท่ีสุด (มากกวา 85%)   [   ] มาก (71% - 85%) 

 [   ] ปานกลาง (51% - 70%)   [   ] นอย (50% - 25%) 

 [   ] นอยท่ีสุด (นอยกวา 25%) 
 

ตอนท่ี 3 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูท่ียังไมไดทํางาน) 

15.สาเหตุท่ียังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุท่ีสําคัญ 1 ขอ ตอไปนี้ 

 [   ] ยังไมประสงคทํางาน    [   ] รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 

 [   ] หางานทําไมได    [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................... 

16.ทานมีปญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม [   ] ไมมีปญหา [   ] มีปญหา 

 ถา มีปญหา โปรกระบุปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด 1 ขอ 

 [   ] ไมทราบแหลงงาน  [   ] หางานท่ีถูกใจไมได  [   ] ตองสอบจึงไมอยากสมัคร 

 [   ] ขาดคนสนับสนุน  [   ] ขาดคนหรือเงินคํ้าประกัน [   ] หนวยงานไมตองการ 

 [   ] เงินเดือนนอย  [   ] สอบเขาทํางานไมได  [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 
 

ตอนท่ี 4 การศึกษาตอ 

17.ระดับการศึกษาท่ีทานตองการศึกษาตอ / กําลังศึกษาตอ 

 [   ] ระดับปริญญาตรี  [   ] ระดับปริญญาโท  [   ] ระดับปริญญาเอก 

 [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 

18. สาขาวิชาท่ีทานตองการศึกษาตอ / กําลังศึกษาตอ 

 [   ] สาขาวิชาเดิม  [   ] สาขาวิชาอ่ืนท่ีไมใชสาขาวิชาเดิม (ระบุ) 

   สาขาวิชา................................................คณะ.................................................... 
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19. ประเภทของสถาบันการศึกษา / มหาวิทยาลัยท่ีทานตองการศึกษา / กําลังศึกษา 

 [   ] รัฐบาล  [   ] เอกชน   [   ] ตางประเทศ 

20.เหตุผลท่ีทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 

 [   ] เปนความตองการของบิดา / มารดา หรือผูปกครอง [   ] งานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวา ปริญญาตรี 

 [   ] ไดรับทุนศึกษาตอ     [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 

21.ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม [   ] ไมมีปญหา  [   ] มีปญหา 

 ถามีปญหา โปรดระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด 1 ขอ 

 [   ] ขอมูลสถานท่ีศึกษาตอไมเพียงพอ [   ] คุณสมบัติในการสมัคร [   ] ขาดความรูพ้ืนฐานในการศึกษาตอ 

 [   ] ขาดแคลนเงินทุน   [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 

 

ตอนท่ี 5 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

สุด 

1. เน้ือหาท่ีสอนมีความครบถวนตามหลักสูตรกําหนด      

2. หลักสูตรมีความทันสมัย และเหมาะสม      

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับหลักสูตร และมีคุณภาพ      

4. มีกิจกรรม/โครงการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณภาพ 

เชน สงเสริมการทํางานเปนทีม/ศึกษานอกสถานท่ี/จัดสัมมนา/ฝกปฏิบัติ/การออก

คายอาสาตาง ๆ 

     

5. อาจารยมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ประสบการณสูง และมีพฤติกรรมท่ีดี

งามเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
     

6. การวัดผล ประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสม ยุติธรรม โปรงใสและเท่ียงตรง      

7. มีหองปฏิบัติและอุปกรณการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และปริมาณท่ีเพียงพอ      

8. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ไดแก หองสมุด หองปฏิบัติการ ศูนยคอมฯ 

ลานกิจกรรม ฯลฯ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษา 
     

9. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ

แกของนักศึกษา ไดแก ระบบการลงทะเบียน ระบบการประเมินอาจารย เว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย/คณะ สาขาวิชา และหนวยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

     

ความพึงพอใจภาพรวมตอคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน

หลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 
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