คานา
สหกิ จ ศึ ก ษา (Co-operative Education) เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ เ น้ น ให้ นิ สิ ต
มีประสบการณ์ ต รง โดยการปฏิบัติง านจริง ในสถานประกอบการ (Work-Based Learning)
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทางานตามหลัก “เรียนจากการทา” (Learning by Doing)
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ นิ สิ ต ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไปปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ในสถานประกอบการอย่ า งเป็ น ระบบก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ ง นิ สิ ต ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านจริ ง
แบบเต็มเวลา ตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ระยะเวลา
ปฏิบัติง าน 1 ภาคการศึ กษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษา
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย ได้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ
คู่มือสหกิจ ศึ ก ษาฉบับนี้ จั ด ทาขึ้น โดยมีวัต ถุ ประสงค์เ พื่อใช้เป็น แนวทางในการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนีโ้ ดยใช้ข้อมูลจากประมวลสาระชุดฝึกอบรม
สหกิ จ ศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย
เป็ น แนวทางในการจั ด ทาคู่ มื อ มหาวิ ทยาลั ย หวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ สหกิ จ ศึ ก ษาฉบั บ นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่เี กี่ยวข้องในการดาเนินงานสหกิจศึกษาทุกฝ่าย
มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทที่ 1
สหกิจศึกษาคืออะไร
ความเป็นมาของสหกิจศึกษา
คาว่า “สหกิจ ศึ ก ษา” (Cooperative Education) เป็น ศั พท์บั ญญัติที่ศ าสตราจารย์
ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลแรกที่ น าระบบสหกิ จ ศึ ก ษาเข้ า มาใช้ ใ นประเทศไทย
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้บัญญัติข้ึน โดยถอดความจากคาว่า
Cooperative Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ได้จั ดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับ
การปฏิบัติง านสหกิจ ศึ ก ษาสองครั้ง คือ ชั้น ปีที่ 3 และชั้น ปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึก ษาสลับกับ
ภาคเรี ย นปกติ โดยนิ สิ ต ได้ เ ริ่ ม ไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาครั้ ง แรก เมื่ อ ปี พ.ศ. 2538
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ยุ ค แรกเช่ น กั น ที่ จั ด สหกิ จ ศึ ก ษา โดยเริ่ ม
ในปี พ.ศ. 2541 จากแนวคิดดังกล่าวได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างกว้างขว้าง
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จั ด สหกิจ ศึก ษาเป็น สามช่ว ง
ระยะเวลา คือ 4-2-4 เดือน รวม 10 เดือน โดยจัดในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทาให้ระยะเวลา
เรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษามากกว่าหลักสูตรปกติหนึ่งปีการศึกษา โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานศึกษาเริ่มแรกที่ริเริ่มสหกิจศึกษาในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2545 รั ฐ มนตรี ว่ า การทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ในขณะนั้ น (นายสุ วั จ น์
ลิป ตพัล ลภ) ได้ ประกาศนโยบายให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ านการเงิ น แก่ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด
สหกิจศึกษาโดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายหัวให้แก่สถาบันการศึกษา 17 แห่ง ที่จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ห ลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษา และให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ จากนั้น สหกิจศึกษาได้ขยายสู่ระดับชาติโดยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามา
สนับสนุนผ่านทางทบวงมหาวิทยาลัยและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นภาคีสาคัญของภาครัฐ
การดาเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปแบบของทวิภาคี คือ สถานศึกษา
ร่วมมือ กับสถานประกอบการ โดยภาครัฐ มิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง หากแต่ มีห น่วยงาน
ภาคเอกชน อาทิ สภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทยและสภาหอการค้ าไทยที่ได้ส นับสนุ น
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะเริ่มต้น การดาเนินสหกิจศึกษาได้พัฒนา
เข้ า สู่ ลั ก ษณะพหุ ภ าคี เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2545 กล่า วคื อ มี ห น่ ว ยงานหลายภาคส่ ว นได้ ร่ ว มกั น
รับผิดชอบดาเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ คือ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทาหน้าที่ดูแลนโยบายและให้การสนับสนุน
ด้านการเงิน องค์กรเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคม
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วิชาการในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative
Education: TACE) และสมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World
Association for Cooperative Education: WACE) นับว่าการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศ
ในปัจจุบันมีภาคีต่างๆ เข้ามามีบทบาทครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาคี
ความหมายของสหกิจศึกษา
แนวคิดหลักที่ทาให้ เกิดรูปแบบของการด าเนินงานสหกิจศึกษาประกอบด้วยสอง
แนวคิดใหญ่ คือ
1. ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชี พ
(Career Development) และการเข้าสู่ระบบการทางานของบั ณฑิต (Employability) ก่อนสาเร็จ
การศึกษา
2. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
การจั ด ให้ นิสิต มีประสบการณ์ต รงโดยการปฏิบัติง านจริง ในสถานประกอบการ
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทางานตามหลัก “เรียนจากการทา” (Learning by Doing)
รูป แบบการจั ด การศึ ก ษาตามแนวคิ ด นี้ จึ ง มีชื่ อ เรี ย กที่ห ลากหลาย อาทิ การศึ ก ษาจาก
ประสบการณ์ (Experiential Education) โปรแกรมทางานและศึกษา (Work–Study Program)
การศึ ก ษาที่ ยึด การท างานเป็น ฐาน (Work–based Education) โปรแกรมการศึ ก ษาสลับ กั บ
การทางาน (Sandwich Program) และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยชื่อที่ใช้แพร่หลาย
ที่สุดทั่วโลกในปัจ จุบัน คือ สหกิจ ศึก ษา (Cooperative Education) และบูรณาการการทางาน
กับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning)
เมื่อมีก ารน ารูปแบบสหกิจศึก ษา มาเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี
ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแห่ง นี้ จึง ได้ถอดความจากชื่อ Cooperative Education เป็น ศัพท์บัญญัติ
ภาษาไทยว่า “สหกิจศึกษา” และได้ให้ความหมายไว้ว่า สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาสลั บ กั บ การไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือ
จากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระบบการศึกษาทีผ่ สมผสานการเรียน
กับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)
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สหกิจศึกษา: บูรณาการการทางานกับการเรียน
พัฒนาอาชีพและสร้างความพร้อม
ในการทางาน

สถานศึกษา

สหกิจศึกษา

สถานประกอบการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ภาพ 1 แสดงระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการทางาน
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทางาน
2. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่ นิสิต
ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
3. เพื่อเปิด โอกาสให้ ส ถานประกอบการทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐ ได้มีส่วนร่ว ม
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4. เพื่อเกิดการพัฒนาหลัก สูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
5. เพื่ อสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างสถานประกอบการ และสถาบั น อุ ด มศึก ษา
ผ่านนิสิตสหกิจศึกษาและอาจารย์ท่ปี รึกษา อันจะนาไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
ความสาคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา
ปัจจุบันสหกิจศึกษามีความสาคัญมากขึ้น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ใช้สหกิจ ศึ ก ษาเป็น แนวทางจั ดการศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษากว้างขวางขึ้น ในเกือบ
ทุก สาขาวิชาซึ่ ง มีเป้าประสงค์ต รงกัน คือ การส่ง เสริมคุ ณ ภาพบัณ ฑิต ผ่ านประสบการณ์
การทางานในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานถือเป็นส่วนสาคัญของการเตรียมบัณฑิต
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ให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทางานทันทีที่จบการศึกษาทาให้บัณฑิตสหกิจศึกษา
“รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน”
ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการดาเนินงานสหกิจ ศึก ษา
ในประเทศไทยของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นิสติ
1.1 ได้ประสบการณ์ทางวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่ตนศึกษา
1.2 เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น
1.3 เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล
1.4 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษา
1.5 เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง
1.6 ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา
1.7 เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทางานสูง
2. สถาบันการศึกษา
2.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2.2 ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.3 ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
3. สถานประกอบการ
3.1 มีนิสิตช่วยปฏิบัติงานตลอดปี
3.2 พนักงานประจามีเวลาที่จะทางานสาคัญได้มากขึ้น
3.3 ใช้เป็นวิธคี ัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.4 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา
3.5 เกิดภาพพจน์ท่ดี ีด้านการส่งเสริมการศึกษา
หลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.2 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.5 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1.6 สาขาวิชาการประมง
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
2.1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
2.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3. คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3.1 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
3.2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3.3 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
3.4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
4.1 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
5. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
5.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
5.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5.3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
5.4 สาขาวิชาการตลาด
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
5.5 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
5.6 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
5.7 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
5.8 สาขาวิชาบัญชี
6. คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
6.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6.2 สาขาวิชาสถิติ
6.3 สาขาวิชาเคมี
6.4 สาขาวิชาชีววิทยา
6.5 สาขาวิชาฟิสิกส์
6.6 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสั ดุ
6.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
7.1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7.2 สาขาวิชาชีวเคมี
7.3 สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
8. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
8.1 สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
8.2 สาขาวิชาภาษาไทย
8.3 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
8.4 สาขาวิชาภาษาจีน
8.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
8.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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8.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
8.8 สาขาวิชารัฐศาสตร์
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ (ดศ.บ.)
9.1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
9.2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
10. วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
10.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา
1. หลักสูต รวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ และหลักสูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
5. หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสาธารณสุข ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
นิติศาสตรบัณฑิต
6. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ และหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
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10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
12. หลัก สูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลัก สูต รการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงาน
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ/วิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานสหกิจศึกษา
1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่มีห น้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ ได้รับมอบหมาย
เป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยงาน ฯลฯ
3. ทางานเต็มเวลา (Full Time)
4. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
5. มีคา่ ตอบแทน เบีย้ เลีย้ ง ทั้งรูปแบบตัวเงินหรือสวัสดิการ (in-cash หรือ in-kind)
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บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ของนิสิต และอาจารย์ท่ปี รึกษาสหกิจศึกษา
บทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา
1. นิสิต สหกิจ ศึ ก ษา ซึ่ง มีคุณ สมบั ติต ามที่มหาวิท ยาลัยก าหนด จะต้องเข้าร่ว ม
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีเวลาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจาวันหรือสัปดาห์
3. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา UP_Co-op
กลับมายังมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
3.1 UP_Co-op 04 (แบบฟอร์ มแจ้ง รายละเอี ยดที่ พัก ระหว่า งการปฏิบั ติง าน
สหกิจศึกษา) ภายในสัปดาห์ที่ 1
3.2 UP_Co-op 05 (แบบฟอร์มแจ้ง รายละเอี ยดงาน ต าแหน่ง งาน พนั ก งาน
ที่ปรึกษา) ภายในสัปดาห์ที่ 1
3.3 UP_Co-op 06 (แบบฟอร์ม แจ้ง แผนการปฏิ บัติง านสหกิ จ ศึก ษา) ภายใน
สัปดาห์ที่ 2
3.4 UP_Co-op 07 (แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
ภายในสัปดาห์ที่ 3
4. นิสิ ตสหกิจ ศึ กษา ต้องส่ง รายงานฉบับสมบูร ณ์ให้อาจารย์นิเทศและพนักงาน
ที่ปรึกษาก่อนเสร็จสิน้ การปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่อาจารย์นิเทศแนะนาให้เรียบร้อย
5. นิสิต สหกิจ ศึกษา ต้องส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่
ได้จากสถานประกอบการให้อาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา
6. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติสหกิจศึกษา ควรนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ต่อพนักงานที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานประกอบการ
7. หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นิสิตต้องจัดส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา
UP_Co-op ที่คณะต้นสังกัด ดังนี้
7.1 UP_Co-op 08 (แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา) ที่พนักงานที่ปรึกษา
ได้ดาเนินการประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาและปิดผนึก “ลับ” เรียบร้อยแล้ว
7.2 UP_Co-op 09 (แบบฟอร์มประเมิน รายงานนิสิตสหกิจ ศึก ษา) ที่พนัก งาน
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการประเมินผลรายงานนิสิตสหกิจศึกษาและปิดผนึก “ลับ” เรียบร้อยแล้ว
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7.3 UP_Co-op 10 (แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา)
7.4 UP_Co-op 11 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
7.5 UP_Co-op 12 (แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา)
8. นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษา ต้ อ งน าเสนอผลการปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษา ในการสั ม มนา
สหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์นิเทศ และนิสิตสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา หลังกลับจากการ
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา
คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิ ช าจะเป็ น ผู้ คั ด เลื อ กนิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น นิ สิ ต
สหกิจศึกษา
1. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนิสิต โดยคณะเป็นผู้รับรอง
2. มีวุฒิภาวะและการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัตงิ านได้ในสถานประกอบการ
3. มีความรู้ทางวิชาการดี และมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.00
4. จะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่คณะกาหนด
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกระบวนการสหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน
6. เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะและสาขาวิชาเป็นผู้กาหนด
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
1. อาจารย์ที่ป รึก ษาสหกิ จ ศึก ษา ต้อ งท าหน้ าที่ เป็น อาจารย์นิ เทศสหกิจ ศึ ก ษา
โดยต้องจัดทาแผนการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
2. อาจารย์ท่ปี รึกษาสหกิจศึกษา ต้องออกนิเทศ ณ สถานประกอบการ อย่างน้อย
1 ครั้ง และใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง
3. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ต้องติดตามความก้าวหน้าของนิสิตสหกิจศึกษา
ประเมิน ผลนิสิ ต สหกิจ ศึ ก ษาโดยใช้แ บบฟอร์ม UP_Co-op 03 แบบฟอร์มบั น ทึก การนิเทศ
งานสหกิจศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตสหกิจศึกษา ตามความจาเป็นของแต่ละสาขาวิชา
4. ในช่ ว งระยะเวลากึ่ ง กลางของสหกิ จ ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา
ต้องเข้ารับฟังการนาเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษา
และให้ข้อเสนอแนะ
5. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งตรวจรู ป แบบการน าเสนอผลงาน และ
ให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตสหกิจศึกษา
6. เข้าร่วมการสัมมนาการนาเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา ภายหลังกลับจาก
การปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อนาข้อมูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานสหกิจศึกษา
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
1. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ก ารสอนไม่ น้ อ ยกว่ า
1 ภาคการศึ ก ษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานจากสมาคมสหกิจ ศึก ษาไทย เครือข่า ย
ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หรือจากมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นิสิตสหกิจศึกษา
สังกัดอยู่
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บทที่ 3
บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา
สถานประกอบการเป็น องค์ก รที่ มีค วามส าคั ญที่ จ ะพัฒ นานิสิ ต โดยวิธี ก ารของ
สหกิจศึก ษาให้เกิดผลทางรูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึก ษา มีรูปแบบและขั้นตอนที่จาเป็น
จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการ
มอบหมายให้กากับและดูแลนิสิตในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้
1. ให้รายละเอียดลักษณะงานที่ต้องการให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัย
ก่อนล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา
2. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการปฐมนิเทศ อบรม เพื่อให้นิสิต
ทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนให้ความรู้
เกี่ยวกับ สถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสถานประกอบการ
ที่นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติ
3. แต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
บทบาทของสถานประกอบการ
1. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษา (Partnership) กับสถานศึกษา
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ของนิสติ สหกิจศึกษาและสังคม
3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนิน งานสหกิจ ศึกษาแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ รวมทั้งสถานประกอบการที่อยูใ่ นกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน
4. ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา หรือพนักงานพี่เลี้ยง (Job Supervisor)
พนัก งานที่ปรึก ษา หรือพนักงานพี่เลี้ยง (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ท่สี ถานประกอบการ มอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนิสิต
สหกิจ ศึ ก ษา อาจจะเป็น ผู้ บัง คับ บัญชาหรือหั วหน้างานในการปฏิบัติง านตลอดระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนิสิต สหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ที่ให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษา ทั้งทางด้านปฏิบัติงานและการปรับตัว
เข้ากับการปฏิบัติงานของนิสิต สหกิจศึก ษา ดังนั้นพนักงานที่ปรึก ษาจึง เป็นผู้ที่มีความสาคัญ
ที่สุดทีจ่ ะทาให้การปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาสาเร็จไปด้วยดี โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้
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1. กาหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan)
กาหนดตาแหน่งงาน ขอบข่ายหน้าที่งานที่จะต้องปฏิบัติและแจ้งให้นิสิต สหกิจศึกษารับทราบ
ถึงงานที่ได้รับมอบหมายโดยจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนิสิต สหกิจศึกษา ซึ่งได้มี
การกาหนดแผนงานการปฏิบัติรายสัปดาห์ให้แก่นิสิตสหกิจศึกษา
2. การให้คาปรึกษา ให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางการทางานและการแก้ปัญหาจาก
ประสบการณ์ ที่มีใ ห้ กับนิสิ ต สหกิจ ศึก ษา รวมทั้ง ให้ ความร่วมมือ ด้านการประสานงานกั บ
อาจารย์นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
3. แนะนาการจัดทารายงานสหกิจศึกษา นิสิตสหกิจศึกษา ต้องจัดทารายงาน 1 ฉบับ
เสนอต่อสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย โดยรายงานอาจประกอบด้วยเนือ้ หาทีส่ ถานประกอบการ
จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หรืออาจมีลักษณะดังนี้
3.1 โครงงานหรือรายงาน หากงานที่นิสิตสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายเป็นงาน
โครงงาน (Project) หรือรายงาน นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องทารายงานในหัวข้อของโครงงานและ
รายงาน ดังกล่าว
3.2 ในกรณี ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น งานประจ า (Routine) เช่ น งานใน
สายการผลิต งานบารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนิสิตอาจจะเป็นดังนี้
3.2.1 รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจาที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
หรือบางส่วน
3.2.2 รายงานหั วข้อ พิเศษ (Special Assignment หรื อ Project) เป็น หั วข้ อ
ที่สถานประกอบการสนใจในลักษณะโครงงานหรือปัญหาพิเศษให้นิสิตสหกิจศึกษาค้นคว้า สรุป
และวิจ ารณ์ รวบรวมไว้เป็น เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กัน
กับงานประจ าของนิ สิต สหกิจ ศึ ก ษาก็ได้ เมื่อพนัก งานที่ปรึ ก ษาก าหนดหั วข้อรายงานแล้ ว
นิสิตต้องจั ด ทาโครงร่างรายงาน โดยหารือกับพนักงานที่ปรึก ษาแล้วจัด ส่งให้มหาวิทยาลัย
เพื่อส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ศึกษาประจาสาขาวิชาให้ความเห็น ชอบจึงจะจัดส่งคืน
ให้ แ ก่ นิสิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาต่ อไป ลั ก ษณะรายงานจะมีรู ป แบบรายงานตามรายงานวิช าการ
นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานให้เรียบร้อยและส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและ
ประเมินผล อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิน้ สุดการปฏิบัติงาน
4. การจั ดเตรียมข้อมูลสาหรับการนิเทศนิสิต สหกิจศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน
ของนิสิตสหกิจ ศึกษา อาจารย์ที่ปรึก ษาสหกิจศึกษาประสานกับสถานประกอบการ เพื่อขอ
นัดหมายเข้านิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวข้อการหารือ ดังนี้
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการผลการดาเนินโครงงานหรือรายงาน
ลักษณะงานที่มอบหมายให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ
แผนการปฏิบัติตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา
ผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาและความประพฤติ
ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนิสิต

สหกิจศึกษา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา
5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นิสิต สหกิจศึกษา
และประเมินผลเนือ้ หาและการเขียนรายงาน อย่างช้าที่สุดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน
ของนิสิตสหกิจศึกษา
5.2 ประเมินผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ้งนิสิตสหกิจศึกษาทราบ
จากนั้น มอบผลการประเมิน ให้ นิสิต สหกิจ ศึกษาน าส่ง หรือจัด ส่ง ให้กับ มหาวิทยาลัย ทราบ
โดยตรงต่อไป
การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ
1. กาหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการทางานของนิสิตสหกิจศึกษา
2. กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา
3. กาหนดคุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
4. แนะนาหรือจัดหาที่พักให้กับนิสิต สหกิจศึกษา ในกรณีที่บ้านพักอาศัยของนิสิต
สหกิจศึกษา อยูไ่ กลจากสถานประกอบการ
5. พร้อ มที่จ ะให้ ความอนุ เคราะห์ ค่าตอบแทน เบี้ ยเลี้ ยง ทั้ง รู ปแบบตัว เงิน หรื อ
สวัสดิการ (in-cash หรือ in-kind)
6. พร้อมที่จะดูแลนิสิตสหกิจศึกษา ให้คาแนะนา และเปิดโอกาสให้นิสิตสหกิจศึกษา
ได้เรียนรู้งานให้เต็มศักยภาพที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้
ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา
2. เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ดี ีขององค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ
ช่วยพัฒนาบัณฑิต
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3. ได้นิสิตที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
4. เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็นพนักงานประจาในอนาคตต่อไป
5. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถหัก ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า จากการน า
ค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น จากการดาเนิน งานสหกิจศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุ
ค่าสวัสดิการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาที่เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ไปดาเนินการ
ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

หมายเหตุ in-cash หมายถึง ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในรูปของตัวเงินที่ใช้ในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
in-kind หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคานวณมูลค่าได้เป็นตัวเงิน
อาทิ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุ อุปกรณ์สถานที่ เป็นต้น

บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
กระบวนการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการไปปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา แบ่งเป็นระยะ
3 ระยะ ดังนี้ ก่อนไปปฏิบตั ิงาน ระหว่างปฏิบตั ิงาน และภายหลังปฏิบัตงิ าน
กระบวนการเตรียมความพร้อมของนิสิต
ก่อนไปปฏิบัติงาน
1. ติดต่อไปยังสถานประกอบการ เพื่อยืนยันรายละเอียด ดังนี้
1.1 ยืนยันกาหนดรายงานตัว
1.2 รายละเอียดเรื่องเส้นทาง
1.3 อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม
2. การอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา จั ด โครงการปฐมนิเทศและโครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 12 ชั่วโมง และคณะ/วิทยาลัย จานวน 18 ชั่วโมง
เพื่ อเป็ น การสร้ างระบบและกลไกในการควบคุ ม ตรวจสอบและประเมิน การด าเนิ น งาน
สหกิจ ศึ ก ษาให้ เป็น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด โดยนิสิต สหกิจ ศึ ก ษาที่ล งทะเบียนรายวิช า
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ เช่น
2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา
2.2 การถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่น พี่สหกิจ ศึกษาและผู้แทน
จากสถานประกอบการ
2.3 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงาน
2.4 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ
2.5 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร
2.6 ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน
2.7 กระบวนวิธกี ารจัดทาโครงงานคุณภาพ
2.8 5 ส. กับการทางาน
2.9 เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ
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2.10 ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative/Innovation)
3. การรายงานตัวต่อสถานประกอบการ
3.1 ควรแต่งกายด้วยชุดนิสิต
3.2 กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้ ควรไปรายงานตัวก่อนล่วงหน้า เพราะ
ในวันแรกจะได้ปฏิบัติงานได้ทันที
3.3 ตรงต่อเวลา
ระหว่างปฏิบัติงาน
1. กรอกแบบฟอร์ ม UP_Co-op 04 (แบบฟอร์ม แจ้ ง รายละเอี ย ดที่พั ก ระหว่ า ง
การปฏิบัติสหกิจศึกษา) เพื่อแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจ้งที่อยู่ผู้ที่สามารถ
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยให้นิสิตสหกิจศึกษาส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 04 กลับมหาวิทยาลัย
ภายในสัปดาห์ที่ 1
2. กรอกแบบฟอร์ม UP_Co-op 05 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน
พนักงานที่ปรึกษา)
2.1 พนักงานที่ปรึกษา คือ พนักงานระดับ Supervisor ที่มีหน้าที่ดูแลให้คาปรึกษา
2.2 แบบฟอร์ ม นี้ ต้ อ งการข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานประกอบการ คื อ ชื่ อ ที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้จัดการ ชื่อผู้ประสานงานที่สามารถประสานงานเรื่องนิสิตสหกิจศึกษา
ชื่ อ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา (หรื อ พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย ง) ต าแหน่ ง ที่ นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ แ ละ
รายละเอียดงาน
2.3 แบบฟอร์มนีต้ ้องให้พนักงานที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อย
ให้นิสิตสหกิจศึกษาส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 05 กลับมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 1
3. กรอกแบบฟอร์ม UP_Co-op 06 (แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
3.1 นิสิ ต สหกิ จ ศึ ก ษากรอกข้ อ มู ล แผนการปฏิ บั ติ ง านในระยะเวลา 15-16
สัปดาห์ ที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
3.2 นิสิตสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาร่วมลงลายมือชื่อ นิสิตสหกิจศึกษา
ส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 06 กลับมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 2
4. กรอกแบบฟอร์ ม UP_Co-op 07 (แบบฟอร์ มแจ้ ง โครงร่ างรายงานปฏิ บั ติ ง าน
สหกิจศึกษา)
4.1 กรอกหัวข้อรายงาน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่นสิ ิตสหกิจศึกษาถนัดและสนใจ
4.2 ศึกษาคูม่ ือการจัดทารายงานอย่างละเอียด
4.3 นิสิตสหกิจศึกษากรอกข้อมูลภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
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4.4 นิสิตสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาร่วมลงลายมือชื่อ
4.5 เมื่ อ ได้ หั ว ข้ อ แล้ ว นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาส่ ง ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณา
หากอาจารย์ที่ปรึกษามีคาแนะนาเพิ่มเติมจะติดต่อให้นิสิตสหกิจศึกษาทราบหลังจากที่ได้รับ
โครงร่ า งรายงานภายใน 2 สั ป ดาห์ นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาส่ ง แบบฟอร์ ม UP_Co-op 07 กลั บ
มหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 3
5. การนิเทศงาน ระยะเวลาการนิเทศอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 – 12
5.1 คณะ/วิทยาลัยประสานกับสถานประกอบการเพื่อนัด หมายวัน นิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อหารือในระหว่างการนิเทศ ดังนี้
5.1.1 หน้าที่ท่มี อบหมายให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
5.1.2 การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา
5.1.3 หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน
5.1.4 การรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสถานประกอบการเรื่อ งรูป แบบและ
ปรัชญาของสหกิจศึกษา
5.1.5 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
5.2 อาจารย์นิเทศจะเข้านิเทศและประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาโดยใช้แบบฟอร์ม
UP_Co-op 03 ซึ่ ง อาจารย์ นิ เ ทศจะเป็ น ผู้ ก รอกแบบฟอร์ ม และจะประเมิ น ทั้ ง สภาพของ
สถานประกอบการและสภาพนิสิตสหกิจศึกษา
5.3 ข้อมูลที่อาจารย์นิเทศจะต้องใช้ประกอบในการประเมินนิสิตสหกิจศึกษา คือ
5.3.1 UP_Co-op 04 (แบบฟอร์ ม แจ้ ง รายละเอี ย ดที่ พั ก ระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
5.3.2 UP_Co-op 05 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงาน
ที่ปรึกษา)
5.3.3 UP_Co-op 06 (แบบฟอร์มแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.4 UP_Co-op 07 (แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน)
5.4 อาจารย์ นิ เ ทศรั บ ฟั ง การน าเสนอความก้ า วหน้ าของโครงงานหรื อ งาน
ที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงาน (พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยง) และ
ให้ข้อเสนอแนะ
5.5 ในการนิเทศงานควรจัด ให้มีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์
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5.6 ในการนิเทศงานควรจั ดให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างอาจารย์
นิเทศกับผู้นิเทศงาน นิสิตสหกิจศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย
6. การจัดทารายงาน
6.1 นิสิต สหกิจ ศึ ก ษาต้ องจั ด ท ารายงานพร้ อมๆ ไปกั บการปฏิบั ติง าน ทั้ง นี้
รูปแบบการจัดทารายงาน อาจเป็นโครงงาน รายงาน หรืองานประจาที่เสนอขัน้ ตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นงานศึก ษาตามความต้องการของสถานประกอบการ หรืองานคู่มือ
การรวบรวมข้อมูลความยาวประมาณ 25 หน้า โดยมีรูปแบบในการจัดทารายงานตามที่ได้ระบุ
ไว้ในคูม่ ือสหกิจศึกษา (บทที่ 5)
6.2 จั ด ทารายงานให้เสร็จ สิ้น เพื่ อส่ ง ให้พนั ก งานที่ปรึก ษาประเมิน ก่ อนกลั บ
มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย
7. การประเมินผลรายงาน
7.1 ใช้แบบฟอร์ม UP_Co-op 09 (แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา)
7.2 ผู้ประเมิน คือ พนักงานที่ปรึกษา
7.3 การประเมิ น รายงานโดยพนั ก งานที่ ป รึ ก ษา ต้ อ งให้ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษา
อ่านรายงานและประเมินก่อนกลับมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย
7.4 เมื่อ พนัก งานที่ป รึก ษาประเมิน แล้ ว ให้น าแบบประเมิน (UP_Co-op 09)
ใส่ซองปิด ผนึก ประทั บตรา “ลับ ” และให้นิสิต สหกิจ ศึ ก ษาน ามามอบให้อาจารย์ที่ ปรึก ษา
ในวัน รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย แต่ห ากสถานประกอบการมีความประสงค์ขอส าเนาไว้
ให้สาเนาให้สถานประกอบการ
ภายหลังปฏิบัติงาน
หลังจากเสร็จสิน้ การปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นิสิตสหกิ จศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมการสัมมนา/จัดนิทรรศการเสนอผลงานภายในคณะ ดังนี้
1. รูปแบบ: การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงานเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
นิสิตสหกิจศึกษา อื่นๆ
2. ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วัน ตามวันที่คณะกาหนด
3. จัดส่งแบบฟอร์ม UP_Co-op 11 (แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา) และ UP_Co-op 12 ในวันสัมมนา/จัดนิทรรศการเสนอผลงาน
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สรุปกาหนดส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา
1. UP_Co-op 04/UP_Co-op 05
2. UP_Co-op 06
3. UP_Co-op 07
4. UP_Co-op 08/UP_Co-op 09
5. UP_Co-op 10
6. UP_Co-op 11
7. UP_Co-op 12

ส่งภายในสัปดาห์ที่ 1
ส่งภายในสัปดาห์ที่ 2
ส่งภายในสัปดาห์ที่ 3
ปิดผนึก “ลับ” และนามาส่งในวันที่กลับ
รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย
ส่งพร้อมรายงานในวันรายงานตัว รายงาน
ทาเพียง 1 ชุด
ส่งในวันสัมมนาของคณะ
ส่งในวันสัมมนาของคณะ

ลาดับขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา
1.1 ติดต่อ ประสานงานกับสถานประกอบการที่มีความต้องการรับ
นิสติ สหกิจศึกษา
1.2 รับสมัครนิสติ ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนดเข้าเป็นนิสติ
สหกิจศึกษา
1.3 ประกาศรับสมัครนิสติ สหกิจศึกษา
1.4 สาขาวิชาเป็นผู้ทาการคัดเลือก
2. สถานประกอบการ
เสนอรายละเอียดของตาแหน่งงานและลักษณะงานที่ต้องการให้ นิสิต
สหกิจศึกษา รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้แก่มหาวิทยาลัย
ทราบล่วงหน้า
3. คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา
3.1 ส่งใบสมัครให้สถานประกอบการคัดเลือก
3.2 สถานประกอบการพิจารณาใบสมัครและส่งผลกลับมายังมหาวิทยาลัย
3.3 ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา

กิจกรรม
รับนิสติ สหกิจศึกษา
และคัดเลือกคุณสมบัติ

เสนองานและสวัสดิการ
นิสติ สหกิจศึกษา

ส่งใบสมัครให้สถาน
ประกอบการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
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4. นิสิตสหกิจศึกษา
ทาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคการศึกษาเพื่อที่จะเตรียมออก
ปฏิบัติงานในภาคการศึกษาถัดไป
5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา
5.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศงานสหกิ จศึกษาแก่
อาจารย์นเิ ทศ
5.2 ให้ก ารอบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาก่ อนออก
ปฏิบัติงานล่วงหน้าไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ในหัวข้อต่างๆ เช่น
ความปลอดภัยในโรงงาน 5ส. ฯลฯ
6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา
แจ้งนิสติ สหกิจศึกษาให้ไปรายงานตัวที่สถานประกอบการ

7. สถานประกอบการ
7.1 7.1 ฝ่ายบุคคลปฐมนิเทศแก่นิสติ สหกิจศึกษาในเรือ่ งต่างๆ เช่น
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท การปรับตัว ความปลอดภัยในการ
ทางาน ฯลฯ
7.2 พนักงานที่ปรึกษาจะต้องแจ้งรายละเอียดหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน
ให้นิสติ สหกิจศึกษาทราบ
7.3 พนักงานที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบนิสติ สหกิจศึกษา
ให้คาปรึกษา แนะนาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
7.4 นิสติ สหกิจศึกษาจัดส่งแบบฟอร์มเอกสารสหกิจที่เกี่ยวข้อง
กลับมายังงานมหาวิทาลัย
8 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
9 คณะ/วิทยาลัย
จั ด กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษา โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
สหกิจศึก ษา สัม ภาษณ์นิสิตสหกิจศึก ษาถึ งปั ญหาต่างๆ จั ดให้นิสิต
สหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ลงทะเบียน

อบรมเรือ่ งการเตรียมตัว
ก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

แจ้งนิสติ สหกิจศึกษา
ให้ไปรายงานตัวที่
สถานประกอบการ

ปฐมนิเทศ
นิสติ สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
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10 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการปั จ ฉิ ม นิ เทศนิสิต สหกิ จศึก ษา และมอบเงิน รางวั ล พร้อ ม
เกียรติบัตร

11 คณะ/วิทยาลัย
11.1 ประเมินผลสหกิจศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจาก
11.1.1 ผลการประเมินจากสถานประกอบการ
11.1.2 ผลการประเมินรายงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
11.1.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ ก่อนและหลังสหกิจศึกษา
11.2 ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยกาหนด

โครงการปัจฉิมนิเทศ
และมอบเงินรางวัล
พร้อมเกียรติบัตร

ประเมินผล สรุปผล

23

บทที่ 5
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิ บัติงานสหกิ จศึกษา มีวั ตถุ ประสงค์
เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพื่อจัดทาข้อมูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ สถานประกอบการ นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาจะต้ อ งขอรั บ ค าปรึ ก ษา
จากพนั ก งานที่ ปรึ ก ษา (Job Supervisor) เพื่อ ก าหนดหั ว ข้ อ รายงานที่ เหมาะสม โดยค านึ ง
ถึง ความต้องการของสถานประกอบการเป็น หลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจ ศึก ษา ได้แ ก่
ผลงานวิจั ยที่นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติร ายงานวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือ
สถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดทาเป็น
กลุ่มของนิสิตสหกิจศึกษามากกว่า 1 คน ก็ได้
ในกรณีที่ส ถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นิสิตสหกิจ ศึกษา
จะต้องพิจารณาเรื่องที่ต นสนใจและหยิบยกมาทารายงาน โดยปรึกษากับพนัก งานที่ปรึกษา
เสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการในหัวข้อที่สนใจ รายงาน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทาให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ที่นิสิตสหกิจ ศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิ บัติงานสหกิจศึกษา (Learning
Objectives) เมื่ อก าหนดหั ว ข้อได้แ ล้ ว ให้นิ สิต จั ด ทาโครงร่ างของเนื้อหารายงานพอสัง เขป
ตามแบบแจ้งโครงร่างรายงาน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากพนัก งานที่ปรึก ษา (Job
Supervisor) ก่อน แล้วจัดส่งให้มหาวิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน
รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
รายงานสหกิจ ศึ ก ษาเป็น รายงานทางวิช าการ ที่ นิ สิต สหกิจ ศึก ษาจะต้ องเขี ย น
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้การกากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ที่จะนาเสนอ สามารถอ้างอิง รูปแบบและหัวข้อ จากเล่มคู่มือ สารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. รูปแบบมาตรฐานรายงาน
เพื่ อ ให้ ก ารเขี ย นรายงานสหกิ จ ศึ ก ษาของนิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษามี รู ป แบบและ
เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอกาหนดการจัดทารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาให้นิสิตสหกิจศึกษา
ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้
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1.1 กระดาษใช้กระดาษสีขาว กระดาษต้องสะอาดไม่มีเส้นหรือจุดใดๆ ที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของข้อความที่นาเสนอ และให้พิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น
1.2 ขนาดกระดาษ ให้ใช้ขนาด 21 x 29.70 เซนติเมตร (ขนาด A4) มีน้าหนัก
ไม่น้อยกว่า 80 แกรม/ตารางเมตร
1.3 จัดพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 ทั้งอักษรภาษาไทยและ
อักษรภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นคาหรือข้อความที่ต้องการเน้นให้ใช้ตัวหนาหรือใช้อัญประกาศ
1.4
การจัดหน้ากระดาษ ทุกหน้ากาหนดให้
ขอบบน
3.75 เซนติเมตร
ขอบล่าง 2.50 เซนติเมตร
ขอบซ้าย 3.75 เซนติเมตร
ขอบขวา 2.50 เซนติเมตร
2. หัวข้อในการเขียนรายงาน
2.1 ส่วนนา เป็นส่วนประกอบก่อนที่เข้าถึงเนื้อหารายงานทาให้ง่ายต่อการเข้า
สู่เนือ้ หาประกอบด้วย (เรียงตามลาดับ)
2.1.1 ปกนอก
2.1.2 ปกใน
2.1.3 จดหมายนาส่งรายงาน
2.1.4 กิตติกรรมประกาศ
2.1.5 บทคัดย่อภาษาไทย หรือ อาจเป็นภาษาอังกฤษ
2.1.6 สารบัญ
2.1.7 สารบัญตาราง
2.1.8 สารบัญรูปภาพ
2.2 ส่วนเนือ้ เรื่อง เป็นส่วนสาคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย
2.2.1 บทนา
2.2.2 การทบทวนเอกสาร (ถ้ามี)
2.2.3 วัต ถุประสงค์ของการปฏิบัติง านสหกิจ ศึก ษาหรือโครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2.2.4 งานที่ปฏิบัติหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.2.5 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน
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2.3 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อทาให้รายงานมีความสมบูรณ์
2.3.1 เอกสารอ้างอิง
2.3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี)
3. เนื้อหาในส่วนเนื้อเรื่องโดยละเอียด
3.1 บทนา ประกอบด้วย
3.1.1 ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ
3.1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลัก
ขององค์กร
3.1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
3.1.4 ต าแหน่ ง และลั ก ษณะงานที่ นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบ
3.1.5 พนักงานที่ปรึกษา และตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.2 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3.2.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ จุ ด มุ่ ง หมายที่ นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ พนั ก งาน
ที่ปรึก ษา ได้ก าหนดไว้ ว่าต้องให้ส าเร็จ ในเวลาที่ก าหนด โดยอาจจะจั ด ล าดับความส าคั ญ
ของวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดไว้ก่อน
3.2.2 ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ง านหรื อ โครงงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทัง้ ในส่วนตัวนิสิตสหกิจศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับงานที่ปฏิบัติ
หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
3.3.1 รายละเอียดที่นิสิต สหกิจศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือขัน้ ตอนปฏิบัติในโครงงานที่รับมอบหมาย
3.3.2 แสดงแผนภาพ แผนภูมิ หรือตารางที่จาเป็นประกอบคาบรรยาย
3.3.3 แสดงการคานวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน
ถูกต้องตามวิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ
3.3.4 หากเป็น การปฏิบั ติก ารในห้ องปฏิ บัติ ก ารทดลอง จะต้อ งอธิบ าย
เครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน
3.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน
3.4.1 รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จาเป็นต่อการวิเคราะห์
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3.4.2 วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลที่ได้โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการ
แก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ โดยเน้นในแง่การนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
3.4.3 เปรีย บเทีย บผลที่ไ ด้รั บกั บ วัต ถุป ระสงค์ ห รื อจุ ด มุ่ ง หมายของการ
ปฏิบัติงานหรือของโครงงานที่ได้กาหนดไว้ในส่วนวัตถุประสงค์
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ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พกั ระหว่างการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน พนักงานทีป่ รึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยพนักงานที่ปรึกษา
แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบตั ิงานนิสิตสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัตงิ านของนิสิตสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
(Application Form for Co-op Job)
ชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร.............................................................
(Name of Employer)
สมัครงานในตาแหน่ง........................................หมายเลขงาน..........................
(Position Sought)
(Job Number)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จาก...........................................ถึง......................................
(Period of Work)
(From)
(Until)
ข้อมูลส่วนตัวนิสติ (Student Personal Data)
ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)...........................................................................................................
Name & Surname (Mr./Miss)....................................................................................................
รหัสนิสิต (Student Identification No.) ...................................หลักสูตร.....................................
สาขาวิชา (Field of Study).....................................................คณะ (School)..............................
นิสิตชั้นปีท่.ี ...........................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา.........................
(Year of Study)
(Name of Academic Advisor)
เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ผ่านมา......................................เกรดเฉลี่ยรวม........................................
(GPA for Most Recently Completed Semester Year) (GPAX for All Courses Completed to Date)
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ (Identification Card No.)             
ออกให้ ณ ............................................เมือ่ วันที่...............................หมดอายุวันที่..................
(Issue at)
(Issue Date)
(Expiry Date)
เชือ้ ชาติ................................................ สัญชาติ................................ศาสนา............................
(Race)
(Nationality)
(Religion)
วันเดือนปีเกิด.........................................สถานที่เกิด................................................................
(Date of Birth)
(Place of Birth)
อายุ...................ปี เพศ................. ส่วนสูง.....................เซนติเมตร น้าหนัก.............กิโลกรัม
(Age)
(Sex)
(Height)
(Weight)
โรคประจาตัว ระบุ...................................................................................................................
(Chronicle Disease: Specify)
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ที่อยูป่ ัจจุบนั .............................................................................................................................
(Address).................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................โทรสาร.........................
(Telephone No.)
(Mobile Phone No.)
(Fax No.)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)..............................................................................................
บุคคลที่ตดิ ต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Case Contact to)
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................ความเกีย่ วข้อง............................
(Name & Surname)
(Relationship)
อาชีพ................................................................สถานทีท่ างาน................................................
(Occupation)
(Place of Work)
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................
(Address).................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................โทรสาร.................................
(Telephone No.)
(Mobile Phone No.)
(Fax No.)
ข้อมูลครอบครัว (Family Details)
ชื่อ-สกุล บิดา..................................................อายุ.......................ปี อาชีพ.............................
(Father’s name)
(Age)
(Occupation)
ชื่อ-สกุล มารดา..............................................อายุ.......................ปี อาชีพ..............................
(Mother’s name)
(Age)
(Occupation)
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................
(Address).................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์เคลื่อนที.่ ...........................โทรสาร..................
(Telephone No.)
(Mobile Phone No.)
(Fax No.)
จานวนพี่น้อง.............................คน เป็นบุตรคนที่......................ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
(No. of Relatives)
(You are the)
(as Follows)
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ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล
อายุ
อาชีพ
ตาแหน่ง
ที่อยู่
(No.) (Name & Surname) (Age)
(Occupation) (Position)
(Address)
1.............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับ

สถานศึกษา

ปีท่เี ริ่ม

ปีท่จี บ

(School/ University) (Year Attended) (Year Graduated)

(Level)

วุฒิการศึกษา

วิชา

(Certificate)

(Major)

ประถม (Primary)
มัธยมต้น (Secondary)
มัธยมปลาย (High School)
อนุปริญญา (High Vocational)
ปริญญา (Higher Education)

ความสามารถทางภาษา Language Ability
ภาษา
(Language)

ฟัง (Listening)
ดีมาก
ดี
พอใช้
(Excellent) (Good)
(Fair)

พูด (Speaking)
ดีมาก
ดี
พอใช้
(Excellent) (Good) (Fair)

เขียน (Writing)
ดีมาก
ดี
พอใช้
(Excellent) (Good)
(Fair)

ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
ภาษาจีน (Chinese)
อื่น ๆ (Other)
...................................

ความสามารถอื่นๆ (Other Skills)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program)………………………………………………………………………………..
กีฬา (Sports)………………………………………………………………………………………………………………………………..
อื่นๆ ระบุ (Etc.: please specify)…………………………………………………………….…………………………………….
กิจกรรมนอกหลักสูตรและความสามารถพิเศษ (Student Activities and Special Ability)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
UP_Co-op 01 {4/4}
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
I hereby certify that the above given detail are true in every respect
ลายมือชื่อผู้สมัคร.....................................................
Application’s Signature
(.........................................................)
วันที่ Date ................../....................../.................

คารับรองและข้อคิดเห็นของอาจารย์ท่ปี รึกษา อนุมัติ (Approved)
อนุมัติ (Approved)
Supervisor Recommendation/ Comments
…………………….……………………………………………………
………………………………………………..………………………..
……………………………………………….………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….……………..
หัวหน้าสาขาวิชา
คณบดี
……………………………..………..
อาจารย์ท่ปี รึกษา (Advisor)
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แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานประกอบการ/หน่วยงานมีความสนใจที่ จะรับนิสิตสหกิจศึกษา และขอเสนองาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน
(ภาษาไทย)...............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่.............................ถนน........................ซอย.......................ตาบล..............................
อาเภอ..................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.........................................................
E-mail (ถ้ามี)..........................................................................................................................
ประเภทกิจการ/ธุรกิจ..............................................จานวนพนักงานรวม...........................คน
ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................................แผนก...........................................................
หากมหาวิ ท ยาลั ย ประสงค์ จ ะติ ด ต่ อ ประสานงานในรายละเอีย ดกับ สถานประกอบการ/
หน่วยงาน ขอให้
 ติดต่อโดยตรงกับผู้จดั การ/หัวหน้าหน่วยงาน
 ติดต่อกับบุคคลที่ สถานประกอบการ/หน่วยงานมอบหมาย ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................แผนก/ฝ่าย........................................................
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร............................................................
E-mail (ถ้ามี)...........................................................................................................................
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รายละเอียดเกี่ยวกับงาน/สวัสดิการที่เสนอให้นิสติ และคุณสมบัตินิสติ ที่ต้องการ
สาขาวิชาที่ต้องการ............................................................จานวนงานนิสิต.........................คน
คุณสมบัตแิ ละข้อกาหนดอืน่ ๆ...................................................................................................
................................................................................................................................................
ตาแหน่งงานที่เสนอให้นิสติ ปฏิบัติ (Job Position)…………………………………………………………………
ลักษณะงานที่นสิ ติ ต้องปฏิบัติ (Job Description) (อาจเป็นโครงงาน งานวิจัย หรืองานประจา
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาที่นสิ ติ ไปปฏิบัตงิ าน 16 สัปดาห์ ช่วงระหว่างเดือน......................ถึงเดือน............
สวัสดิการที่ขอเสนอให้นิสติ ระหว่างปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน........................................บาท/วัน หรือ บาท/เดือน
ที่พัก  มี
 ไม่มี
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย  นิสิตเสียค่าใช้จ่ายเอง ............................บาท/เดือน
รถรับส่ง ไปกลับระหว่างสถานประกอบการ ที่พกั และชุมชนใกล้เคียง
 มี
 ไม่มี
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย  นิสิตเสียค่าใช้จ่ายเอง ............................บาท/เดือน
สวัสดิการอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ เช่น อาหาร ชุดทางาน).............................................................

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ให้ข้อมูล
(......................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่........................................................
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แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………..…….……………………..………….…............
สถานทีต่ ั้ง เลขที่................................ถนน................................ อาเภอ/เขต……………………….….….
จังหวัด…………..……..………….รหัสไปรษณีย.์ ..............โทรศัพท์……………..………..โทรสาร..........………
รายชื่อนิสติ ที่ได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งนี้ จานวน..............คน
1.…………………………………………..……รหัสนิสิต …..………………...สาขาวิชา............……………………………….
2.…………………………………………..……รหัสนิสติ …..………………...สาขาวิชา............……………….……………..
3.…………………………………………..……รหัสนิสติ …..………………...สาขาวิชา............……………………………...
(ลงชื่อ)…………………………….……………………….
(……………………..……..………………………)
ตาแหน่ง……………………..…..…………………………
วันที…่ ……………………………..….….………………….
รายนามอาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน
1.………………………..……………………………………………………….…………………..……………………………………………
2.………………………..……………………………………………………….…………………..……………………………………………
คาชี้แจง
โปรดใส่เครื่องหมาย หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมินโดยใช้เกณฑ์
การประเมินค่าสาหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มากทีส่ ุด หรือ เหมาะสมมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก
หรือ เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย
หรือ เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยทีส่ ุด หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด
- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการ
ประเมิน เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผ่น ต่อสถานประกอบการ 1 แห่ง)
หัวข้อการประเมิน
1. ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศึกษา
1.1 ผู้บริหาร
1.2 เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบุคคล
1.3 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
2.คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นิสิตปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิด
อันตราย
3.การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการ ระหว่าง
ฝ่ายบุคคล และ JobSupervisor เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ฝ่ายบุคคล/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะนา
กฏระเบียบต่างๆ ขององค์กรให้นสิ ิตทราบ
3.3 บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจ
สนับสนุนและให้ความเป็นกันเองกับนิสิตสหกิจศึกษา
3.4 มี Job Supervisor ดูแลนิสติ ภายในสัปดาห์แแรกที่เข้างาน
3.5 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นิสติ ด้านการปฏิบัติงาน
3.6 มีการจัดทาแผนการทางานตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน
3.7 มีค่าตอบแทนให้นสิ ิตอย่างเหมาะสม
3.8 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นสิ ิต
อย่างเหมาะสม
3.9 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับ
ให้นสิ ิตปฏิบัติงาน

5
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หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
1

-

3.10 ให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายงานของนิสติ
4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 คุณภาพนิสติ (1 แผ่น สาหรับนิสติ 1 ราย)
ชื่อนิสิต…………………………………………………………………..……….………สาขาวิชา.................................
เอกสารทีน่ ิสติ จะต้องส่งกลับระหว่างปฏิบตั ิงาน
 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
 แบบแจ้งแผนการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็น

หัวข้อการประเมิน
5
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
1.2 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.5 …………………………………………………..……………………………
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หัวข้อการประเมิน
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ ทฤษฎี
ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 ………………………………………………………………………………
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.5 …………………………………………………………………………………
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
4.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้า
กับผู้อนื่ ได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความคิดเห็น
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หัวข้อการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5

4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 ………………………………………………………………………………
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือนาสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
5.4 …………………………………………………………………………………
6. สุนทรียศิลป์
6.1 มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรม
6.2 …………………………………………………………………………………
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
7.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ทักษะการปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
8.1 …………………………………………………………………………………
8.2 …………………………………………………………………………………
9. สรุปคุณภาพโดยรวมของนิสิต
หมายเหตุ : หัวข้อการประเมินให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตร
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..………
…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..………
…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..………
…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..………
…………..……………………………………………....………………………………………………………………………………..………
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แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ )
เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล ……………..………………………….…………..รหัสนิสิต.................................…………..………..
หลักสูตร……………………………………….……………….………สาขาวิชา…...……….…………….…..…….………………
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)……………………………………….………………………….……….………
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูส่ ถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
เลขที…่ ………………..…………….………ถนน………………..……….ซอย………………..………ตาบล……….…………….
อาเภอ………………………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…์ .……………………………….……...
โทรศัพท์……………………………....… โทรสาร……………………มือถือ.............................……..…………………
E-mail…………………………………………………….…………….……………………………………………………………………….
ชื่อ ที่อยู่ ผู้ท่สี ามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
เลขที…่ ………………………………………ถนน………………………….ซอย………………………ตาบล……………………….
อาเภอ………………………………………จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย…์ ……………….……….……………
โทรศัพท์…………………………..……. โทรสาร………………………มือถือ.......................................……………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
แผนที่แสดงตาแหน่งพักอาศัย
เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่สาคัญใกล้เคียง
ที่สามารถเข้าใจโดยง่าย

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………..…………..……………….……)
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แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผู้ให้ข้อมูล: พนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยง)
คาชี้แจง
เพื่อให้การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมี ประสิ ท ธิภ าพ จึ ง ใคร่ ขอความกรุ ณ าผู้รั บ ผิ ด ชอบสหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ ผู้นิ เ ทศงานดู แ ล
การปฏิบัติงานของนิสติ สหกิจศึกษาเพื่อจัดทาข้อมูล รายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
(Job Position, Job Description and Job Supervisor) ตามแบบฟอร์มฉบับนี้ และขอได้โปรดส่งกลับ
คืนให้มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ชื่อที่อยู่ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
(ภาษาไทย)……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………….…………………………………………………….....................................
เลขที…่ ……….…….…....ถนน……………………….ซอย………………….………………ตาบล/แขวง………..………..……
อาเภอ/เขต………………………………………………จังหวัด………………………….…รหัสไปรษณีย…์ ……….………..…
โทรศัพท์……………………………………………………………….โทรสาร……………………………..................................………
E-mail……………………………………….……………………………………………………………………….……………………..……….…
2. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการโรงงาน และผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้ประสานงาน
ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ……………………………………….........ตาแหน่ง……………………….……………..………
โทรศัพท์…………………………………………………..……………โทรสาร…………………....................................…………
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนิสิตและอื่นๆ) ขอมอบให้
( ) ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง
( ) มอบหมายให้บุคคลต่อไปนีป้ ระสานงานแทน
ชื่อ – นามสกุล……………………………………………………..…..ตาแหน่ง………………..……………………….…….…
แผนก…………………………………………………………โทรศัพท์…………………………….……………………………………….
โทรสาร…………………………….........................E-mail…………………………………………………………………………
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3. พนักงานที่ปรึกษา
ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................................แผนก........................................................................
โทรศัพท์…………………………………………………………….…โทรสาร………………..…………………........................…………
E-mail……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…
4. งานที่มอบหมายนิสติ สหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุลนิสิต............................................................รหัสนิสิต...................................................
หลักสูตร...........................................................................สาขาวิชา...................................................
ตาแหน่งงานทีน่ ิสิตปฏิบัติงาน (Job Position)..........................................................................................
ลักษณะงานที่นสิ ิตปฏิบตั ิ (Job Description)...........................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ข้อมูล
(.................................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.....................................................
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แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ ร่วมกับพนักงานทีป่ รึกษา)
ชื่อ – นามสกุล...........…………………...………….………………รหัสนิสติ ……….……………………………….…………
หลักสูตร…………………...………………………………………………..สาขาวิชา…………………………………………………
คณะ……..……………………….……………………..………………………………………………………………………………………
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ดังนี้
แผนการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
หัวข้องาน

(ลงชื่อ)…………….................……..…นิสติ
(…………………….….……………….)
ตาแหน่ง………………………..…………….
วันที…่ …………...............…..…………

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

(ลงชื่อ)…………………..…………….พนักงานที่ปรึกษา
(……..….....…………………..)
ตาแหน่ง……………..…………………...
วันที…่ …………….……..…………………….
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แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ ร่วมกับพนักงานทีป่ รึกษา)
คาชี้แจง
รายงานถือเป็น ส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติง านสหกิจ ศึก ษา มีวัต ถุประสงค์เพื่อฝึก ฝน
ทัก ษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนิสิตและจัด ทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
สถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องขอรับคาปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
เพื่อก าหนดหั วข้ อรายงานที่เหมาะสม โดยค านึง ถึง ความต้ องการของสถานประกอบการ
เป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานได้แก่ ผลงานวิจัยที่นิสิตปฏิบัติรายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุป
ข้อมูล หรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนีร้ ายงานอาจจะจัดทา
เป็นกลุ่มของนิสิตสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้
ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นิสิตจะต้องพิจารณา
เรื่องที่ตนสนใจ และหยิบยกมาทารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่าง
หัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นิสิตสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทาให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ นิสิต
สหกิจศึกษาวางเป้าหมายไว้ จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning Objectives) เมื่อกาหนด
หัวข้อได้แล้ว ให้นิสิตสหกิจศึกษาจัดทาโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม
Work Term Report Outline ฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน แล้วจึงส่งกลับ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน
คณะ/วิ ท ยาลั ย จะรวบรวมน าเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะใดๆ จะส่งกลับมาให้ นิสิตทราบภายใน 2 สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็น
การเสียเวลา นิสิตสหกิจศึกษา ควรดาเนินการเขียนรายงานโดยทันที
ชื่อ – นามสกุล……………………..……………………………..รหัสนิสิต.....................…………….…….……….…...
หลักสูตร........................................สาขาวิชา……………………..คณะ…………………………………………..
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ชื่อสถานประกอบการ)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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เลขที…่ ….……………………….....ถนน……………..…….…….ซอย…..…………………..ตาบล/แขวง………………..…
อาเภอ/ เขต………………………จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย…์ ……..………………….…….………….…
โทรศัพท์……………………………………………………....………โทรสาร………………………..………...…………….………
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ดังนี้
1. หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
ภาษาไทย……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………
2. รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน (อาจจะขอเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ตาแหน่ง……………………..…………………………

ตาแหน่ง……………………..…………………………….

วันที…่ ………………...…………………………………

วันที…่ …………………….…………………………………
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แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คาชี้แจง
1. ผู้ให้ขอ้ มูลในแบบประเมินนีต้ ้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนิสิตสหกิจศึกษา
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน
2. โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหั วข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย
– และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มากทีส่ ุด หรือ เหมาะสมมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก
หรือ เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย
หรือ เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยทีส่ ุด หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด
- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีขอ้ มูล
ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนาเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้
นิสิตนาส่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ทันทีท่นี ิสิตกลับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป/ Work Term Information
ชื่อ – นามสกุลนิสิต…………………………………...….………….รหัสนิสติ ……………….………….……..……….………
หลักสูตร…………………………..….……สาขาวิชา.………….………..…………คณะ…………………………………………
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………..………...……………………………………………………………
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………………………..………………………………………….……………..
ตาแหน่ง………………………………….………………..…..…….……แผนก………………….……….…………………………….
หัวข้อการประเมิน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์
สุจริต มีจรรยาบรรณ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

-
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หัวข้อการประเมิน
1.2 มีวนิ ัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.5 ………………………………………………………………………………
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้
เล็ งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้า ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่
2.3 สามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ น
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 ……………………………………………………………………………………
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาเพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่
ในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
3.5 ……………………………………………………………………………………

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
1

-
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หัวข้อการประเมิน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ
4.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้า
กับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 ……………………………………………………………………………………
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
5.2 สาม าร ถแก้ ไ ขปั ญ ห าโดย ใช้ ส า รสนเ ทศทา ง
คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อ สารอย่า งมีประสิทธิภ าพทั้งปากเปล่ า
และการเขีย นเลือ กใช้ รู ปแบบของสื่อ การนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
5.4 …………………………………………………………………………………
6.สุนทรียศิลป์
6.1 มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรม
6.2 …………………………………………………………………………………

ระดับความคิดเห็น
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หัวข้อการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

-

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
7.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8.ทักษะการปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
8.1 …………………………………………………………………………………
8.2 …………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : หัวข้อการประเมินให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตร

โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นิสติ /Please give comments on the student
จุดเด่นของนิสิต/Strength
ข้อควรปรับปรุงของนิสิต/Improvement

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ/Evaluator’s Signature…………………………………………………………….
(.........................................................)
ตาแหน่ง/Position ……………………………………………………………
วันที/่ Date ………………………………………………………….
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แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพนักงานที่ปรึกษา
คาชี้แจง
1. ผู้ให้ขอ้ มูลในแบบประเมินนีต้ ้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนิสิตสหกิจศึกษา
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน
2. แบบประเมินนีม้ ีทงั้ หมด 14 ข้อ โปรดให้ขอ้ มูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนในช่องแต่ละหัวข้อการประเมิ น หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. เมื่อประเมิน เรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ ” และให้
นิสิตสหกิจศึกษา นาส่งมหาวิทยาลัยพะเยา ทันทีท่นี ิสิตกลับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information
ชื่อ – นามสกุลนิสิต………………...………………..…..………รหัสนิสิต.......…………….……………………………..…
หลักสูตร...…………………………………………….…….…..…...สาขาวิชา…………………..……………..……….…………
คณะ…....................……………..………………………………………………………………………………………………………
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………..……….…………………………………………..…………………………
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน…………………………...………………………….……………….……….……………………………
ตาแหน่ง………………………………………………………….………แผนก…………………..……….……………………………….
หัวข้อรายงาน/Report Title
ภาษาไทย/Thai……………………………….………..…………………………….……………………..............................
ภาษาอังกฤษ/English………………….……….…………………………………………….……………………………………….
หัวข้อประเมิน/Items
1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
………………………………………………………………………………..………………………
2. บทคัดย่อ (Abstract)
……………………………………………………………………………………………..…………
3. สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of contents)
…………………………………………………………………………………………………………..

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
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หัวข้อประเมิน/Items
4. วัตถุประสงค์ (Objectives)
……………………………………………………………………………………………….…..…
5. วิธีการศึกษา (Method of Education)
………………………………………………………………………………………..…….………
6. ผลการศึกษา (Result)
………………………………………………………………………………………………..…….
7. วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis)
……………………………………………………………………………………………………….
8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion)
……………………………………………………………………………………………………….
9. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
……………………………………………………………………………………………………….
10. สานวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning)
……………………………………………………………………………………………………….
11. ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling)
………………………………………………………………………….…………………………….
12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern)
………………………………………………………………………….…………………………….
13. เอกสารอ้างอิง (References)
………………………………………………………………………….…………………………….
14. ภาคผนวก (Appendix)
…………………………………………………………………………….…………………………….

5 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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คะแนนรวม ข้อ 1 – 14 = …………………………. คะแนน
รวม

=

คะแนน

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature…………………………………..…
(….……………..…………..………)
ตาแหน่ง/Position ..……….…………………………….
วันที/่ Date ………………………………………………
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แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัตงิ านนิสติ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ )
คาชี้แจง
ขอให้นิสิตสหกิจศึกษาเขียนแบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน (Work Term
Report) ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ และนาส่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะ
ที่รับการสัมภาษณ์เพื่อรับรองว่านิสิตสหกิจศึกษาได้ส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งแบบ
แจ้งส่งรายงานฉบับนี้ ภายหลังเสร็จสิน้ การสัมภาษณ์แล้ว
เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย..............................................................................................
ชื่อ – นามสกุล............................................รหัสนิสิต................................................................
หลักสูตร....................................................สาขาวิชา...............................................................
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ขอเรียนว่าได้ส่ง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work Term Report) หัวข้อเรื่อง
ภาษาไทย...............................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ..........................................................................................................................
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...............................................................
ขอรับรองว่านิสิตได้สง่ รายงานเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง....อาจารย์ท่ปี รึกษาสหกิจศึกษา.....
วันที่............................................................
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แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผู้ให้ข้อมูล: นิสติ หลังกลับจากสถานประกอบการ)
คาชี้แจ้ง
คณะ/วิทยาลัย ต้องการข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติง านของนิสิต เพื่อจั ดทาเป็น คู่มือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน โปรดเขียนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง และนาส่งคณะ/วิทยาลัยทันทีที่
กลับจากสถานประกอบการ
เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย..................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล....................................................รหัสนิสิต.........................................................
หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา........................................................
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน.............................................................................................................................
ใคร่ขอเรียนแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
รายละเอียดเนื้องานที่ปฏิบัติ (Job Description) นิสิตควรขอคาปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาก่อนเขียนเพื่อความถูกต้องทางด้านวิชาการ หรือดูตัวอย่างประกอบ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

หัวข้อรายงาน (Report Topic)
(ภาษาไทย/Thai) ..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ/English) ...................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่ .......................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา/Co-op staff only
ลงนามรับเอกสาร
……………………………………………………………

วันที่.............................................................
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แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสติ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คาชี้แจง
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ คือ นิสติ สหกิจศึกษา
2. โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย
– และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มากทีส่ ุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก
หรือ เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย
หรือ เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยทีส่ ุด หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด
- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีขอ้ มูล
ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไป/ Work Term Information
ชื่อ – นามสกุลนิสิต……………………………...……...……..รหัสนิสิต…………….…….…….…....………..……………
หลักสูตร……………………………………..…………………..…..สาขาวิชา....………………………..…….….….……………
คณะ……….................................................................................................................................
ชื่อสถานประกอบการ………………………….………………………….……….……………………………………..…………
หัวข้อการประเมิน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์
สุจริต มีจรรยาบรรณ
1.2 มีวนิ ัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.5 ………………………………………………………………………………

ระดับความคิดเห็น
5
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-
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หัวข้อการประเมิน
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้
เล็ งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้า ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่
2.3 สามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ น
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 ……………………………………………………………………………………
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาเพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่
ในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
3.5 ……………………………………………………………………………………
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ

ระดับความคิดเห็น
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หัวข้อการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5

4.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้า
กับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 …………………………………………………………………………………
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
5.4 …………………………………………………………………………………
6.สุนทรียศิลป์
6.1 มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรม
6.2 …………………………………………………………………………………
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
7.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8.ทักษะการปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
8.1 …………………………………………………………………………………
8.2 …………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : หัวข้อการประเมินให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตร
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

