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สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ Cooperative and Work-Integrated 

Education (CWIE)  เป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ (Experiential Education) โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของสถาน

ประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง   

สหกิจศึกษาฯ ถือเป็น ระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการทำงาน และเป็นการศึกษาฐาน

สมรรถนะ (Competency-based Learning) ท่ีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ท่ัวโลก ได้ยอมรับและนำมาเป็นแนวทาง

ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาหลากหลายศาสตร์อย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าประสงค์ว่า จะสามารถเพิ่มพูน

ศักยภาพของบัณฑิต ผ่านประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ  

ศ.ดร. วิจิตร  ศรีสะอ้านได้กล่าวไว้ว่า สหกิจศึกษาจะช่วยให้บัณฑิต “รู้จักคน รู้จักตน และรู้จักงาน” 

สามารถพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การปรับตัว การแก้ปัญหา และองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ จากสถานประกอบการ อันจะ

นำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในการทำงานจริงหลังจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สหกิจศึกษา จึงถือเป็นกล

ยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือ

เป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถทำงานได้ทันทีที ่จบการศึกษา (Ready Graduate) และเพิ่มขีด

ความสามารถในการถูกจ้างงาน (Employability)  

 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษาฯ ที่มีต่อ

นักศึกษา จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสหกิจศึกษาของคณะฯ ให้เป็นระบบ โดยได้จัดให้มี

หน่วยงานและบุคลากรท่ีมีหน้าที่ดูแลงานสหกิจศึกษาฯ โดยตรง การจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจ

ศึกษาฯ ตลอดจนการจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี้ ซึ่งได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาฯ ขั้นตอนการ

ดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการใช้เป็น

แนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ และเกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือสหกิจ

ศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ 

โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความหมายและความสำคัญของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

สหกิจศึกษา คืออะไร? 

สหกิจศึกษา หรือในภาษาอังกฤษ คือ คำว่า Cooperative Education หมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้

มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ

อย่างมีระบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย ศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรี

สอ้าน เป็นผู้แรกท่ีได้บัญญัติศัพท์และได้ก่อตั้งระบบสหกิจศึกษาในประเทศไทย และนำร่องใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2536 จนได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” โดยสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันสหกิจศึกษาไทย เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2552  

แนวคิดหลักของระบบสหกิจศึกษา คือ การจัดให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ (Experiential Education) ซึ่งถือเป็น ระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการทำงาน 

และเป็นการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) โดยเรียกระบบการศึกษานี้ว่า “สหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือภาษาอังกฤษคือ “Cooperative and Work-Integrated 

Education” (CWIE)  และถ ือ เป ็นพ ันธก ิ จส ัมพ ันธ ์  (University – Workplace Engagement) ระหว ่ าง

สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการรูปแบบหน่ึง  

 

ความสำคัญของสหกิจศึกษา 

 ในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในระดับ

ปริญญาหลากหลายศาสตร์และกว้างขวางมากขึ้น  ในประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดให้สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศ และได้ออกพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ให้การจัดสหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิต โดยเล็งเห็นประโยชน์ของสหกิจ

ศึกษาร่วมกันคือ เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของบัณฑิต ผ่านประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการและ

วิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพให้ตรง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา 

(Ready Graduate) และเพ่ิมขีดความสามารถในการถูกจ้างงาน (Employability)  

สหกิจศึกษาจะช่วยให้บัณฑิต “รู้จักคน รู้จักตน และรู้จักงาน” (วิจิตร, 2562) ได้พัฒนาทักษะชีวิต เช่น 

การปรับตัว การแก้ปัญหา และองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ จากสถานประกอบการ อันจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในการ

ทำงานจริงหลังจบการศึกษา และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ  

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ หรือภาษาอังกฤษคือ Cooperative 

and Work-Integrated Education (ICWIE) เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ให้บัณฑิตโดยการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานของโลก อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปรับตัวให้เข้ากับบริบท

การทำงานที่ต่างวัฒนธรรม และได้พัฒนาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ

บัณฑิตไทยให้มีคุณภาพต่อตลาดแรงงานยุคใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศและการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานสากลได้  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ โดยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผ่านทางคณะสหวิทยาการ 

(หนองคาย) ส่วนเอกสารด้านการเงิน หนังสือรับรอง และการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ รวมถึงการปฐมนิเทศ 

จะดำเนินการโดยหน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ขอนแก่น)  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 

 1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ และเสริมประสบการณ์ให้พร้อมที่จะ

เข้าสู่ระบบการทำงาน  

 2) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่า

เหนือกว่าการฝึกงาน  

3) เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ เอกชนและสังคม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงานมากข้ึน  

5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ วิสาหกิจสังคมและและสถาบันอุดมศึกษาผ่าน

นักศึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศ อันจะนําไปสู่ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ   

6) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในการอยู่ร่วมกับสังคม (Soft skills) และทักษะด้านอ่ืน ๆ ท่ี

จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตหลังจบการศึกษา  
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1.3 นิยามศัพท์  

สถานประกอบการ หมายถึง ส่วนราชการ ร ัฐว ิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภาคธุรกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ ชุมชน  

คณาจารย์นิเทศก์หรืออาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ

เกี่ยวกับการทำงาน แก่ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการทำงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตาม

ความก้าวหน้าในการทำงาน และการเขียนรายงานวิชาการของผู้เรียน  

พี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา หมายถึง บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำและสอนงานแก่

ผู้เรียน ขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ในการ

ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมสหกิจศึกษาของนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที ่มีความสำคัญที่สุดที่จะทำให้การ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสำเร็จไปได้ด้วยดี มอบหมายให้เป็นผู้กำหนดลักษณะงาน (Job Description) 

และแผนงานการปฏิบัติงาน กำหนดตำแหน่งงานของนักศึกษา และขอบข่ายหน้าท่ี ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติและ

แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ ตลอดจนประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ 

 

1.4 หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาของคณะสหวิทยาการ 

 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนรายวิชาสหกิจศึกษา 11 หลักสูตร 

ดังต่อไปน้ี  

1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความ
ย่ังยืน 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ และวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
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1.5 ประโยชน์ท่ีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับ 

สำหรับนักศึกษา 

1) ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ท้ังทักษะทำงวิชาชีพ (Hard skill) และทักษะในการอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืน (Soft skill) เป็นการเพ่ิมศักยภาพ สมรรถนะ ท่ีพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง 

2) เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ เกิดความเช่ียวชาญและมีความม่ันใจมากข้ึน 

3) สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อม ในการทำงาน (Ready to work) 

4) มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา 

5) มีโอกาสในการได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการปฏิบัติงาน 

6) สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเน่ืองจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากข้ึน 

 

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 

1) ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน โดยเช่ือมโยงการประยุกต์ใช้ ความรู้สู่

การปฏิบัติ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทำให้บัณฑิตมี สมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability)                       

2) เป็นกระบวนการหน่ึงในการพัฒนาอาจารย์ โดยอาจารย์สามารถนำประสบการณท่ีได้รับจากการไป

นิเทศงานหรือทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมาพัฒนาหลักสูตร หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

รวมท้ังเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนา หรือต่อ

ยอดภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาจะได้รับ 

สำหรับสถานประกอบการ 

1) ได้แรงงานท่ีมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ 

2) ได้ความรู้แนวคิด และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา 

3) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่ และอาจเกิดการจ้างงานทันที 

 

1.7 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

 1) สถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ข้ึนไปและได้ศึกษารายวิชาตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกำหนดสำหรับ

รายวิชาสหกิจศึกษา 
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 2) เป็นนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีและมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00   

 3) ต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมท่ีรับรองโดยคณะสหวิทยาการ ก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่

น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง โดยต้องมีเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการอบรมท้ังหมด  

 4) สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ตลอดอย่างต่อเน่ือง  

 5) มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการน้ัน ๆ  

 6) ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

 7) ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

 8) สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เช่น ค่าท่ีพัก 

ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เป็นต้น  

 

1.8 คุณสมบัติของสถานประกอบการ  

 1) เป็นสถานประกอบการท่ีมีการดำเนินงานสอดคล้องกับวิชาชีพและสาขาวิชาเอกของนักศึกษาในสาขา

น้ัน ๆ  

 2) เป็นสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงแรงงาน หรือเป็นเครือข่ายสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง และเป็นสถานประกอบการท่ีมีการประกอบการท่ีเล็งเห็น

ความสำคัญในความร่วมมือในรูปแบบของสหกิจศึกษา 

 3) เป็นสถานประกอบการท่ีสามารถจัดหาบุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงหรือพนักงานท่ี

ปรึกษาได้ (Supervisor)  

 4) เป็นสถานประกอบการท่ีสามารถจ่ายค่าตอบแทนหรือจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาตามท่ีสถาน

ประกอบการเห็นสมควร  
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บทท่ี 2  

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2.1 คณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสหวิทยาการ  

มีหน้าท่ี 1. กำหนดกลไกการดำเนินงานในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาคณะสหวิทยาการ 

2. กำหนดแผนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา

สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ 

3. เสนอพิจารณากำหนดงบประมาณและการดำเนินงานสหกิจศึกษาคณะสหวิทยาการ 

4. พิจารณาหาแนวทางสนับสนุนประสานงาน และดำเนินการสร้างความร่วมมือ กับสถานประกอบการ

ต่าง ๆ 

5. ดำเนินงานเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสหกิจศึกษาคณะสหวิทยาการ 

 

2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

มีหน้าท่ี 1. สำรวจและพิจารณารายช่ือหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีจะขอความร่วมมือเพ่ือเสนอคัดเลือกเข้า

ร่วมเป็นสถานประกอบการในเครือข่ายปฏิบัติสหกิจศึกษา  

2. ประชุมทำความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 

3. พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

4. พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสถานประกอบการและมอบหมายงานแก่นักศึกษา 

5. ปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรและส่งนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับสถานประกอบการ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับเปล่ียนแผนการเรียนสหกิจศึกษา หรือโครงการสหกิจศึกษาของ

นักศึกษา 

8. ส่งรายช่ือคณาจารย์ท่ีปรึกษาและนิเทศสหกิจศึกษาเพ่ือเสนอแต่งต้ังเป็นคำส่ังของคณะฯ และแจ้ง

รายละเอียดข้อมูลการออกนิเทศสหกิจศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีงานสนับสนุนวิชาการฯ เพ่ือจัดทำหนังสือขอ

ออกนิเทศสหกิจศึกษา 

9. ประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

10. จัดสัมมนาหรือเวทีนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้นักศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายหลังจาก

การออกสหกิจศึกษา  

11. สะท้อนผลหรือให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจน

สถานประกอบการ 
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2.3 คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา (ประจำภาคการศึกษา)    

มีหน้าท่ี 1. เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 

2. เป็นอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 

3. กำหนดรูปแบบการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

4. กำหนดรูปแบบการประเมินผลของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

5. ประเมินผลการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 

 

2.4 งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านสหกิจศึกษา  

มีหน้าท่ี 1. จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2. กำหนดข้ันตอนและปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะสหวิทยาการ 

3. ประสานงานกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาของคณะ  

4. รับสมัครนักศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

5. จัดทำหนังสือขอเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา หนังสือส่งตัวนักศึกษา หนังสือขอออกนิเทศ 

6. รวบรวมฐานข้อมูลสถานประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ  

7. เสนอคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานสหกิจศึกษา  

8. จัดการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 9. ประสานงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา  

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาของคณะสหวิทยาการ 

 1. นางสาวอุมาภรณ์ ไชยช่วย (สหกิจศึกษาฯ ในประเทศ) 

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 

E-mail : umachai@kku.ac.th 

   

 2. นายยุทธภูมิ ขุลาหล้า (สหกิจศึกษาฯ นานาชาติ)  

 โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49828  มือถือ 081-3912946  

 Email: yuttku@kku.ac.th 
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2.5 สถานประกอบการ  

มีหน้าท่ี 1. กำหนดลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท่ีจะมอบหมายแก่นักศึกษามีลักษณะดังน้ี 

- เสมือนหน่ึงเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

- มีภาระงานหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแน่นอน 

- ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยส่งเสริม/ ผู้ช่วยนักวิซาการ/ ผู้ช่วยนักวิจัย/ อ่ืน ๆ 

- ทำงานเต็มเวลา (Full Time) 

- ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน) 

หรือตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
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บทท่ี 3  

การดำเนินงานสหกิจศึกษา 

3.1 ข้ันตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะสหวิทยาการ  

3.1.1 ตารางการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ในประเทศ) 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ปฏิทินการดำเนินงาน กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน งานวิชาการ 

2. คัดเลือกสถานประกอบการ หลักสูตรดำเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกรายช่ือของสถาน

ประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเลือก 

   - พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ รวมท้ังพิจารณาลักษณะ

งานท่ีนักศึกษาจะไปปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 

   - รวบรวมรายช่ือหน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีจะเข้าร่วมสห

กิจศึกษา 

   - ให้ข้อมูลหรือจัดประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรและสถาน

ประกอบการเพ่ือทำความเข้าใจแนวปฏิบัติร่วมกัน  

หลักสูตร 

3. นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ นักศึกษาเลือกสถานประกอบการจากรายช่ือท่ีหลักสูตรอนุมัติ นักศึกษา 

4. นักศึกษาส่งใบสมัคร รอบท่ี 1 นักศึกษาดำเนินการกรอกใบสมัครหรือส่งแบบฟอร์มคำร้อง 

ขอฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีงานสนับสนุน

วิชาการ ฯ 

นักศึกษา 

5. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

รับนักศึกษา 

จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากใบสมัครพร้อม

แนบแบบตอบรับและแจ้งวันรับหนังสือ 

งานวิชาการ 

6. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับ

นักศึกษาให้สถานประกอบการ 

นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาท่ีงาน

วิชาการเพ่ือนำไปย่ืนสถานประกอบการด้วยตนเอง และหากเกิน

กำหนดระยะมากกว่า 1 สัปดาห์ งานวิชาการจะดำเนินการส่งให้

สถานประกอบการทางไปรษณีย์ 

นักศึกษา 

7. สถานประกอบการตอบรับ สถานประกอบการส่งใบตอบรับเพ่ือรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา (ภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันย่ืนเอกสาร) 

สถาน

ประกอบการ 

8. ย่ืนคำร้องขอหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ รอบท่ี 2   

นักศึกษาย่ืนคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ รอบท่ี 2   

(เฉพาะคนท่ีสถานประกอบการปฏิเสธในรอบท่ี 1) 

นักศึกษา 
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ตารางการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ในประเทศ) (ต่อ) 
 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

9. อบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา จำนวน 30 ช่ัวโมง 

งาน

วิชาการ/

นักศึกษา 

10. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ

นักศึกษาท่ีทางคณะจัดให้  

งาน

วิชาการ/ 

นักศึกษา 

11. จัดทำหนังสือส่งตัว งานวิชาการจัดทำหนังสือส่งตัวเพ่ือให้นักศึกษานำไปย่ืนท่ีสถาน

ประกอบการวันท่ีไปรายงานตัวปฏิบัติสหกิจศึกษา (เฉพาะคนท่ี

ได้รับการตอบรับ) 

งานวิชาการ 

12. ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษา 

13. นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา  

(16 สัปดาห์) 

นักศึกษาเข้ารายงานตัวกับสถานประกอบการเพ่ือปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา 

นักศึกษา 

14. แจ้งข้อมูลการนิเทศสหกิจศึกษา อาจารย์แจ้งวัน เวลาและรายละเอียดการนิเทศงานท่ีงานวิชาการ 

เพ่ือจัดทำหนังสือขอนิเทศสหกิจศึกษา 

อาจารย์

นิเทศ/ 

งานวิชาการ 

15. ส่งหนังสือนิเทศสหกิจศึกษา จัดทำหนังสือขอนิเทศงานและจัดส่งให้สถานประกอบการ  

(ไปรษณีย์ หรือ E-mail) 

งาน

วิชาการ/ 

สถาน

ประกอบการ 

16. ขออนุมัติใช้เงินและขออนุมัติ

เดินทางไปราชการ 

อาจารย์แจ้งรายละเอียดกำหนดการเดินทางกับเจ้าหน้าท่ีธุรการ

สาขาวิชาเพ่ือดำเนินการขออนุมัติเดินทางไปราชการและยืมเงินทด

รองจ่าย 

 

อาจารย์

นิเทศ/ 

ธุรการ

สาขาวิชา 
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ตารางการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ในประเทศ) (ต่อ) 
 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

17. นิเทศงานนักศึกษา อาจารย์นิเทศส่งหนังสือขอเข้านิเทศงานให้กับสถานประกอบการ

และนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

อาจารย์

นิเทศ/ 

สถาน

ประกอบการ 

18. ประเมินสถานประกอบการ หลังจากนิเทศงานแล้วอาจารย์เข้าดำเนินการรายงานผลการนิเทศ

งานในระบบสหกิจศึกษาดังน้ี 

- แบบประเมินสถานประกอบการ 

อาจารย์

นิเทศ 

19. รายงานการเดินทางไปราชการ อาจารย์ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีธุรการ

สาขาวิชาเพ่ือประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี 

1. ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

2. ผลการนิเทศงาน 

3. เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

อาจารย์

นิเทศ/ 

ธุรการ

สาขาวิชา 

20. ส่งแบบฟอร์มประเมินออนไลน์ งานวิชาการส่งล้ิงค์แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ของนักศึกษาไปยัง E-mail ของพ่ีเล้ียง/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  

งานวิชาการ 

21. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา

ผ่านระบบออนไลน์ 

สถาน

ประกอบการ 

22. ส่งผลการประเมินให้หลักสูตร งานวิชาการรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาส่ง

ให้แต่ละหลักสูตร 

งานวิชาการ 

23. นักศึกษารายงานตัวกลับ

สถานศึกษา 

นักศึกษาเข้ารายงานตัวท่ีหลักสูตร นักศึกษา/

หลักสูตร 

24. เตรียมความพร้อมนำเสนอผล

การปฏิบัติสหกิจศึกษา 

นักศึกษาเข้ารับรับคำปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการ

นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

นักศึกษา/

หลักสูตร 

25. นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา 

นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจต่อหลักสูตรพร้อมรูปเล่ม

รายงาน 

นักศึกษา/

หลักสูตร 

26. วัดและประเมินผล หลักสูตรดำเนินการรวบรวมคะแนนในแต่ละส่วนและประเมินผล

รายวิชา 

หลักสูตร 
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3.1.2 ตารางการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (นานาชาติ) 

 

ลำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาฯ (CWIE) นานาชาติ 

1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา CWIE นานาชาติ งานสนับสนุนวิชาการฯ  

2 เปิดรับสมัครนักศึกษา CWIE นานาชาติ  

- นักศึกษาติดต่อขอใบสมัครได้ท่ี คุณยุทธภูมิ งานสนับสนุนวิชาการฯ  

- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการฯ และปรึกษาอาจารย์ประจำ

หลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือขอความเห็นชอบ 

- นักศึกษากรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งเอกสาร

ประกอบการสมัครท่ี คุณยุทธภูมิ งานสนับสนุนวิชาการฯ  

งานสนับสนุนวิชาการ, นักศึกษา, 

หลักสูตร, สาขาวิชา 

3 คณะฯ ส่งหนังสือไปยังสถานประกอบการเพ่ือยืนยันการตอบรับ   งานสนับสนุนวิชาการฯ 

4 สถานประกอบการยืนยันการตอบรับ สถานประกอบการ 

5 คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ ประชุมคัดเลือกนักศึกษา CWIE 

นานาชาติ 

งานสนับสนุนวิชาการฯ, คณะ

กรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ 

6 ประกาศผลการพิจารณาของคณะ งานสนับสนุนวิชาการฯ  

7 คณะฯ ส่งเอกสารไปยังหน่วยสหกิจศึกษา มข. 

1. หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ 

2. สำเนาบัตรนักศึกษา 

3. ใบยินยอมผู้ปกครอง 

4. ใบสำคัญรับเงิน 

5. สำเนาสมุดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 

งานสนับสนุนวิชาการฯ นักศึกษา 

8 ประกาศนักศึกษาท่ีได้รับทุน CWIE นานาชาติ 

1. ประกาศนักศึกษาท่ีได้รับทุน 

2. ออกหนังสือรับรองการรับทุน 

3. เบิกจ่ายทุนให้แก่นักศึกษา 

หน่วยสหกิจศึกษา มข 

กองคลัง มข 

9 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจ (ขอนแก่น) 

1. ทดสอบภาษาอังกฤษ 

2. อบรมภาษาอังกฤษ 

3. อบรมกฎหมาย วัฒนธรรม และทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

4. ปฐมนิเทศ 

สถาบันภาษา 

หน่วยสหกิจศึกษา มข 

นักศึกษา 
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ตารางการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (นานาชาติ) (ต่อ) 

 
 

3.2 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

3.2.1 บทบาทของอาจารย์นิเทศก์  

ในการนิเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอนิเทศงาน  

นักศึกษาของหลักสูตร โดยมีหัวข้อหารือกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลหรือพ่ีเล้ียงในระหว่างการนิเทศงานดังน้ี 

       1. รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา 

1) การดำเนินการของหลักสูตร 

2) หน้าท่ี/ ลักษณะงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 

3) แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

4) หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 

5) การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

6) ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 

7) ปัญหาต่าง ๆ ท่ีสถานประกอบการพบเก่ียวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 

8) รวบรวมแบบตอบรับการนิเทศงานนักศึกษาของสถานประกอบการ 

2. จัดตารางการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนให้กับอาจารย์  

3. อาจารย์นิเทศก์ บันทึกลงในแบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และตรวจสอบแบบบันทึก

การปฏิบัติงานของนักศึกษา  

 

 

ลำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระหว่างออกปฏิบัติ CWIE นานาชาติ 

10 ออกปฏิบัติ CWIE นานาชาติ ณ สถานประกอบการต่างประเทศ นักศึกษา 

11 รายงานตัวและบันทึกข้อมูลในระบบติดตามนักศึกษา  นักศึกษา 

12 คณะส่งรายช่ืออาจารย์เพ่ือจัดทำคำส่ังอาจารย์นิเทศน์ งานสนับสนุนวิชาการฯ 

13 คณะส่งเร่ืองขออนุมัติใช้เงินโครงการนิเทศนักศึกษา งานสนับสนุนวิชาการฯ 

14 จัดทำหนังสือขอเข้านิเทศนักศึกษา  งานสนับสนุนวิชาการฯ 

15 อาจารย์ออกนิเทศนักศึกษา หลักสูตร 

หลังออกปฏิบัติ CWIE นานาชาติ 

16 เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ (ขอนแก่น) หน่วยสหกิจศึกษา มข นักศึกษา 
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3.2.2 บทบาทของพ่ีเล้ียงหรือผู้นิเทศงาน  

พ่ีเล้ียงหรือผู้นิเทศงาน อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 

การเข้าร่วมสหกิจศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำให้การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา 

ของนักศึกษาสำเร็จไปได้ด้วยดี มอบหมายให้เป็นผู้กำหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงาน 

การปฏิบัติงาน กำหนดตำแหน่งงานของนักศึกษา และขอบข่ายหน้าท่ี ท่ีนักศึกษาจะต้องปฏิบัติและแจ้งให้

นักศึกษาได้รับทราบ โดยควรมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

1. ประเภทงานที่ปฏิบัติ อาจจะเป็นงานประจำที่ต้องการให้นักศึกษาช่วย หรือ (Project) หรืองานวิจัย 

(Research) หรืองานประจำ (Routine) ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการให้มากที่สุด

โดยมิใช่การเวียนไปฝึกงานหรือดูแลงานแผนกต่าง ๆ โดยไม่มีภาระงานท่ีจะต้องรับผิดชอบโดยตรง 

2. แผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ขอให้กำหนดตลอดระยะเวลา 4 เดือน หรือ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

เพ่ือให้เห็นโดยชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องดำเนินการอะไร เม่ือใด และควรระบุข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะ

มีการอบรมตามด้วยการทดลองฝึกหัด และดำเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และ

การประเมินผลตามท่ีกำหนดด้วย 
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บทท่ี4 

การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

4.1 ผู้ร่วมประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  

ประกอบด้วย 

 1. อาจารย์นิเทศก์ 

 2. พ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ (Job supervisor) 

 

4.2 รายละเอียดการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

 ในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ดังน้ี 

 1. การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และพ่ีเล้ียง)  

 2. เอกสารรายงานสหกิจศึกษา (เช่น รายงานวิจัย รายงานโครงงาน เป็นต้น) 

 3.การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ท้ังน้ี การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาอาจมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร 

รวมถึงการกำหนดเกณฑ์และค่าน้ำหนักของคะแนนในแต่ละส่วน  

 

4.3 ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา 

1. นักศึกษาต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือก ตามวันเวลาที่สถาน

ประกอบการกำหนด 

2. นักศึกษามีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 โดยภาระหน้าท่ีของนักศึกษาสหกิจศึกษา จะกำหนดโดยสถานประกอบการและพ่ีเล้ียง ร่วมกับอาจารย์

ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและความรู้

ความสามารถของนักศึกษา 

3. นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

4. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการน้ันอย่างเคร่งครัด 

5. การลาหยุดระหว่างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สถานประกอบการกำหนด และให้รายงาน

อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคร้ัง 

6. สำหรับการลาป่วยจะต้องส่งใบลาป่วยและใบรับรองแพทย์ให้กับสถานประกอบการ และส่งสำเนาใบลา

ป่วยและสำเนาใบรับรองแพทย์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 

7. ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีหลักสูตรกำหนดเสนอต่อพ่ีเล้ียง และอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ 

ศึกษา 
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8. การขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าร่วมสหกิจศึกษานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมสหกิจ

ศึกษา จะขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าร่วมสหกิจศึกษาไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 

4.4 บทกำหนดโทษ 

กรณีที ่นักศึกษากระทำความผิดในระหว่างหรือเกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการลงโทษ

นักศึกษาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง 
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บทท่ี 5 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

การจัดทำรายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการท่ีนักศึกษาทำงานภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ การเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีดีจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนและมี

ความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีจะนำเสนอ  

5.1 การเขียนรายงานโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย (งานประจำ) 

ส่วนนำ เป็นส่วนประกอบก่อนท่ีจะเข้าถึงเน้ือหาของรายงาน ท้ังน้ีเพ่ือทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่เน้ือหาของ

รายงาน โดยมีส่วนประกอบหลัก ดังน้ี  

1. ปกนอก 

2. ปกใน 

3. กิตติกรรมประกาศ กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติสหกิจศึกษา  

4. บทคัดย่อ / คำนำ  

5. สารบัญ 

6. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 

7. สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

 

ส่วนเน้ือเร่ือง  

เป็นส่วนหลักของรายงาน ประกอบด้วย 

      1. บทนำ ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น  

- ช่ือและท่ีต้ังของสถานประกอบการ 

- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ / ผลิตผล หรือการให้บริการหลักขององค์กร 

- รูปแบบการจัดองค์กร และการบริหารงานขององค์กร 

- ตำแหน่งและลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

- พ่ีเล้ียงและตำแหน่งงานของท่ีเล้ียง 

- ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

- ท่ีมาและเหตุผลของการทำรายงานเร่ืองน้ี 

     2. วัตถุประสงค์ของรายงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

- วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของงานท่ีนักศึกษาหรือพ่ีเล้ียงได้กำหนดร่วมกันไว้ 

- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังในส่วนตัวนักศึกษาเอง

และส่วนท่ีสถานประกอบการจะได้รับ 
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3. งานท่ีปฏิบัติหรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

- รายละเอียดงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือข้ันตอนปฏิบัติใน

โครงการท่ีได้รับมอบหมาย 

- แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางท่ีจำเป็นประกอบคำอธิบาย 

- หากเป็นการทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเคร่ืองมือปฏิบัติการท่ีใช้

อย่างชัดเจน 

4. สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

       - รวบรวมและแสดงข้อมูลท่ีจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ 

- วิเคราะห์และเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยเน้นในแง่

การนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

 

ส่วนท้าย เป็นส่วนเพ่ิมเติม เพ่ือทำให้รายงานมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

1. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

2. ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของเน้ือหาของรายงานสหกิจศึกษาอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาแต่ละคน แต่ละหลักสูตร และแต่ละสถานประกอบการ และเพ่ือให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของ

นักศึกษามีรูปแบบและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอกำหนดการจัดทำรูปเล่มรายงานให้นักศึกษาใช้รูปแบบ

ดังต่อไปน้ี  

- จัดพิมพ์บนกระตาษนาดมาตรฐาน A4 ชนาด 80 แกรม สีชาวสุภาพ โดยอาจพิมพ์หน้าเดียว  

หรือสองหน้าก็ใด้ 

- จัดพิมพ์หัวข้อเร่ืองด้วยรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 

- จัดพิมพ์เน้ีอเร่ืองตัวยรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 

- จัดพิมพ์ในแนวต้ังเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพ หรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความจำเป็นของ

ข้อมูลท่ีนำเสนอ 

- การเว้นขอบกระดาษกำหนดให้ 

ขอบบน 1.5 น้ิว 

ขอบช้าย 1.5 น้ิว (สำหรับเข้าเล่มรายงาน) 

ขอบขวา 1.0 น้ิว 

ขอบล่าง 1.0 น้ิว 
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5.2 การเขียนรายงานโครงงานวิจัย  

รายละเอียดรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 

ส่วนนำ เป็นส่วนประกอบก่อนท่ีจะเข้าถึงเน้ือหาของรายงาน ท้ังน้ีเพ่ือทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่เน้ือหาของ

รายงาน โดยมีส่วนประกอบหลัก ดังน้ี  

1. ปกนอก 

2. ปกใน 

3. บทคัดย่อ 

4. กิตติกรรมประกาศ 

5. สารบัญ 

6. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 

7. สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

 

ส่วนเน้ือเร่ือง  

1. บทนำ  

- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

- วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

- ขอบเขตการศึกษา  

2. แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา  

3. ระเบียบวิธีการศึกษา  

- วิธีการศึกษา  

- ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  

- การวิเคราะห์ข้อมูล  

4. ผลการศึกษา  

- ผลการศึกษา  

- การนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับปัญหา  

- ผลท่ีเกิดข้ึนจากการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์  
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5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

- สรุปผลการศึกษา  

- อภิปรายผล  

- ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

 

 ส่วนท้าย 

บรรณานุกรมและภาคผนวก  

- บรรณานุกรม (ใช้การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA Style) 

- ภาคผนวก เช่น แบบสอบถามสรุปข้อมูลผู้ศึกษา สรุปประวัติความเป็นมาของหน่วยงานท่ีฝึก

ปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร เป็นต้น  

- รูปภาพหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
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5.3 ตัวอย่างปกนอกรายงานสหกิจศึกษา 

 

รายงานสหกิจศึกษา 
 

 

 

 

ชื่อเรื่อง................................................................... 
 

 

 

 

 

โดย 

นาย / นางสาว..... 

(รหัสประจำตัว) 

 

 

 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา xxx xxx  สหกิจศึกษาทาง......... 

สาขาวิชา...... 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที…่...เดือน………......พ.ศ. …………. 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก เอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (ในประเทศ) 

1. ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP01)  

2. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (KKU IS – COOP02) 

3. แบบแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP03) 

4. แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP04) 

ภาคผนวก ข เอกสารสำหรับอาจารย์  

1. แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP05) 

2. แบบประเมินการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP06) 

3. แบบประเมินรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP07) 

ภาคผนวก ค เอกสารสำหรับสถานประกอบการ  

1. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา (KKU IS – COOP08) 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP09) 

3. แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP10) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการดำเนินการสหกิจศึกษา (KKU IS -COOP11) 

ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก เอกสารสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (ในประเทศ) 
1. ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP01)  

2. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (KKU IS – COOP02) 

3. แบบแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP03) 

4. แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP04) 
 



 

KKU IS – COOP01 (สำหรับนักศึกษา) 

 

 

แบบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

ประจำภาค   (   ) ต้น      (   ) ปลาย     (   ) พิเศษ  ปีการศึกษา ................ 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรียน คณบดีคณะสหวิทยาการ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………..........…..……………………….รหัสประจำตัว……..……..……….…......... 

นักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช้ันปีท่ี……....สาขาวิชา…………................................…………..... 

เกรดเฉล่ียสะสม.................................................ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา.......................................................................  

มีความประสงค์ขอฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท/หน่วยงาน ช่ือ.................................................................................... 

โดยออกหนังสือถึง......................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี....................ถนน...............................................................ตำบล/แขวง.................................................. 

อำเภอ/เขต................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์............................

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

อีเมลล์.......................................................... การจัดส่ง ¨ ส่งด้วยตนเอง  ¨ งานสนับสนุนวิชาการฯ ส่งให้ 

โดยปฏิบัติสหกิจศึกษาในรหัสวิชา..........................................ช่ือวิชา...................................................................... 

จำนวนหน่วยกิต x (x-x-x) ภาคการศึกษา...................ปีการศึกษา.................. ต้ังแต่วันท่ี.....................................

ถึงวันที่.............................................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ....................................................นักศึกษา 

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

โทรศัพท์............................................................ 

* กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชม. ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กำหนด 

เอกสารที่นักศึกษาต้องแนบ  ̈  ประวัติย่อของนักศึกษาพร้อมติดรูปถ่าย 1รูป (Resume) ̈  ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง 

1 ฉบับ ¨ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นศ.หรือสำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ ¨ หนังสือยินยอมจาก

ผู้ปกครอง ¨ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผูป้กครองลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 

สำหรับนักศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที ่

 ความเห็นของ 

อาจารย์ประจำวิชา 

 ความเห็นของ 

ประธานหลักสูตร 

 ความเห็นของ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ความเห็นของคณบด ี

 

…………………………………………

…..…………………………………… 

 …………………………………… 

(…………………………………) 

………./……………../………… 

…………………………………………

…..……………………………………  

………………………………… 

(…………………………………) 

………./……………../………… 

…………………………………………

…..……………………………………  

…………………………………… 

(…………………………………) 

………./……………../………… 

…………………………………………

…..……………………………………  

…………………………………… 

(…………………………………) 

………./……………../………… 



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

ประวัติโดยย่อ (Resume) 

 

 

ชื่อ...............................................................นามสกุล......................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์................................................. E-mail :………………………………..................………………………  

 

ประวัติส่วนตัว  

วัน เดือน ปี เกิด: ..................................................อายุ........................ปี  

ที่อยู่............................................................................................................................................................  

 

การศึกษา  

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร.......................................................สาขาวิชา.................................................................... 

ชั้นปีที…่…..............คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

คะแนนเฉลี่ยสะสม........................................................  

คุณสมบัตแิละประสบการณ ์

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

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

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

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

ทักษะพิเศษ 

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

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

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

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

จุดมุ่งหมายทางอาชีพ 

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

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

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

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

ความต้องการทักษะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

วันที ่.................................................................. 

 

 

ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 



 

KKU IS – COOP02 (สำหรับผู้ปกครองนักศึกษา) 

 

 

หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

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

เรียน หัวหน้าสาขาวิชา………………………………………………………. 

 

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…..………………………………………………………………………………………… 

ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว ………………………………………………………… รหัสประจำตัว……………………………….. 

หลักสูตร …………………………………………………………………………… สาขาวิชา………………………………………………….. 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยินยอมให้ นาย/นางสาว………………………………………………………….  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น ................................ เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ          

ท่ี............................................................................................................................................................................... 

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

ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยออกปฏิบัติสหกิจศึกษาใน

ระหว่างวันที่ ………… เดือน ………………….. พ.ศ. ……………..ถึงวันที่ …….….…… เดือน ……….…………………..... 

พ.ศ.………..…โดยนักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงวัตถุประสงค์ของการไปปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

พร้อมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานท่ีเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

และยอมรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงดังกล่าวด้วยความเต็มใจ 

 

ช่ือผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….................  

ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………………..………………................................ 

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

เบอร์โทรศัพท์.............................................................. Email : ……..………….……………………………………………....... 

 

 

 

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

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

                 ผู้ปกครองนักศึกษา 

 



 

KKU IS – COOP03 (สำหรับนักศึกษา) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ประจำภาค   (     ) ต้น      (     ) ปลาย     (     ) พิเศษ  ปีการศึกษา ................ 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ...................................................................รหัสประจำตัว .................................... 

นักศึกษาช้ันปีท่ี.................สาขาวิชา......................................................................................................................... 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย โทรศัพท์................................................................ 

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

ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................... 

 

ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับท่ีพักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ี  

สถานท่ีต้ังเลขท่ี.............................................ถนน.....................................................ซอย........................................

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

จังหวัด ........................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................................... 

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

 

ช่ือท่ีอยู่ ผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (ท่ีสถานประกอบการ)....................................................................... 

ตำแหน่ง ............................................................ ความสัมพันธ์กับนักศึกษา............................................................ 

สถานท่ีต้ังเลขท่ี.............................................ถนน.....................................................ซอย........................................

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

จังหวัด ........................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................................... 

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

มือถือ............................................................................Email.................................................................................. 

 

 



 

KKU IS – COOP03 (สำหรับนักศึกษา) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แผนท่ีแสดงตำแหน่งท่ีพักอาศัย 

โปรดระบุช่ือถนน และสถานท่ีสำคัญใกล้เคียงท่ีสามารถเข้าใจโดยง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(ลงช่ือ)............................................................(พ่ีเล้ียง) (ลงช่ือ) .....................................................(นักศึกษา) 

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แผนท่ีแสดงตำแหน่งสถานประกอบการ 

เพ่ือความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุช่ือถนน และสถานท่ีสำคัญใกล้เคียงท่ีสามารถ

เข้าใจโดยง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(ลงช่ือ)............................................................(พ่ีเล้ียง) (ลงช่ือ) .....................................................(นักศึกษา) 

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

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

 

 

ให้นักศึกษาส่งกลับท่ีหน่วยสหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

คณะสหวิทยาการ โดยทันทีท่ีได้ท่ีพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KKU IS – COOP04 (สำหรับนักศึกษา) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา ร่วมกับ พนักงานท่ีปรึกษา 

 

คำช้ีแจง 

 การจัดทำรายงานสหกิจศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ

ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานด้านอื่น ๆ ของนักศึกษา และจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานประกอบการ 

นักศึกษาจะต้องขอรับคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกำหนดหัวข้อรายงาน

ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงาน ได้แก่ ผลงานวิจัยท่ี

นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์ และประเมินผล

ข้อมูล เป็นต้น ท้ังน้ีรายงานอาจจะจัดทำเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้ 

 ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องท่ีตนสนใจ

และเลือกมาทำรายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ 

รายงานวิชาการท่ีนักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะทำ

ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี (Learning 

Objectives) เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดทำโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม 

(อาจแตกต่างจากน้ีได้ ข้ึนอยู่กับแต่ละหลักสูตร)  

 ท้ังนี้ ให้นักศึกษาปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน แล้วจึงส่งมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หาก

อาจารย์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน 2 สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา

นักศึกษาควรดำเนินการเขียนรายงานโดยทันที 

 

 

 



 

KKU IS – COOP04 (สำหรับนักศึกษา) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

เรียน อาจารย์สหกิจศึกษา หลักสูตร............................. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว........................................................รหัสประจำตัว ................................................                                                                                                         

สาขาวิชา/วิชาเอก.................................................................................................................................................... 

 

ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ี 

1. หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 

ภาษาไทย  

English 

 

2. วัตถุประสงค์ 

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

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

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

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

 

3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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

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

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

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

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

 

4. ความสำคัญ และท่ีมา 

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

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

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

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



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

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

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

5. เอกสารอ้างอิง: 

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

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

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

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

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

 

6. ระเบียบวิธีดำเนินโครงงาน 

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

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

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

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

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

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

7. ขอบเขตของโครงงาน 

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

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

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

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

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

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

 

8. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

 



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

หัวข้องาน เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

(ลงช่ือ) นักศึกษา (ลงช่ือ) พนักงานท่ีปรึกษา 

       ( )        ( ) 

 วันท่ี  วันท่ี 

 

 

 

โปรดส่งคืน อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชา ภายในสัปดาห์ท่ี 3 นับต้ังแต่วันท่ีเข้า

ปฏิบัติงานของนักศึกษาด้วยจักขอบคุณย่ิง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข เอกสารสำหรับอาจารย ์
1. แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP05) 

2. แบบประเมินการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP06) 

3. แบบประเมินรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP07) 

 
 



 

KKU IS – COOP05 (สำหรับอาจารย์นิเทศก์) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) …………………………………………....…….......…………………………………… 

สถานท่ีต้ัง เลขท่ี …………… หมู่ท่ี ………… ถนน ……………….......………………… ซอย ………………………................…. 

ตำบล/แขวง …………………………..อำเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………..………..............…

รหัสไปรษณีย์ ……………………………………… โทรศัพท์ …………………………………อีเมล …………...............…………...... 

 

รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งน้ี 

1. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

2. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

3. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

4. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

5. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

 

(ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 

อาจารย์นิเทศก์/อาจารย์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

วันท่ี……………………………. 

 

รายมือช่ือคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน  

1. (ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 

2. (ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 

3. (ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

ส่วนที่ 1   สำหรับประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา (1 แผ่นสำหรับนักศึกษา 1 คน) 

ช่ือนักศึกษา........................................................................... รหัสประจำตัว..........................................................  

สาขาวิชา.............................................................................................. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

Check List: เอกสารท่ีนักศึกษาจะต้องนำส่งให้กับหน่วยสหกิจศึกษาของคณะ และอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  

o แบบแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP03) 

o แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา (KKU IS – COOP04) 

o แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP05) 

 

คำช้ีแจง  โปรดบันทึกหมายเลข 5,4,3,2,1 หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน  

โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าสำหรับระดับความคิดเห็นดังน้ี  

5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันมากท่ีสุด หรือ เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันมาก หรือ เหมาะสมมาก 

3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันปลานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อย หรือ เหมาะสมน้อย 

1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อยท่ีสุด หรือ เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 

 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาตนเอง 

 1.1 บุคลิกภาพ 

  

       1.2 วุฒิภาวะ   

       1.3 การปรับตัว   

       1.4 การเรียนรู้   

       1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก   

       1.6 มนุษย์สัมพันธ์   

       1.7 ทัศนคติ   

2. การแสดงความมีส่วนร่วมกับองค์กร   



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ

องค์กร เช่น การลา การขาดงาน การแต่งกาย มารยาท เป็นต้น 

  

4. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเป็นต่อการการปฏิบัติงาน   

5. ความรู้ความสามารถท่ีเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   

6. ความก้าวหน้าของการจัดทำรายงาน(Work term Report) 

6.1 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงาน 

  

     6.2 รายละเอียดเน้ือหาของรายงาน   

6.3 แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

7. ความเห็นโดยสรุปของนักศึกษาคนน้ี    

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ประเมิน)  

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

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



 

KKU IS – COOP05 (สำหรับอาจารย์นิเทศก์) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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ส่วนที่ 2 สำหรับประเมินคุณภาพของสถานประกอบการ 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

หมายเหตุ 

1. ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศึกษา 
1.1 มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

  

     1.2 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา   

     1.3 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด 

ตลอดจนประโยชน์ท่ีสถานประกอบการจะได้รับในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

  

2. การจัดการ และสนับสนุน 
2.1 จัดให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องของสถานประกอบการทำหน้าท่ี

ประสานงานด้านสหกิจศึกษา 

  

     2.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการ

ดำเนินการของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

  

     2.3 จัดให้มีผู้นิเทศงานท่ีมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา 

  

     2.4 จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจำเป็น

ตามลักษณะงาน 

  

     2.5 ความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา   

3. ความเหมาะสมของงาน  
3.1 ปริมาณงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

  

3.2 งานท่ีรับมอบหมายมีการกำหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงานท่ีตรงกับ

วิชาชีพและประสบการณ์การทำงานตรงกับสาขาวิชา 

  

      3.3 งานท่ีได้รับมอบหมายกับท่ีบริษัทเสนอไว้   

      3.4 งานท่ีได้รับมอบหมายกับความสนใจของนักศึกษา   

4. การมอบหมายงานและนิเทศงานของพ่ีเล้ียง  
4.1 มีพ่ีเล้ียงดูแลนักศึกษาต้ังแต่วันแรกท่ีเข้างาน 

  



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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     4.2 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของพ่ีเล้ียง   

     4.3 มีกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

5. ความพร้อมของสถานประกอบการ 

     5.1 ความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือสำหรับนักศึกษา 

  

     5.2 การจัดทำแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน    

6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งน้ี   

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ประเมิน) 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

KKU IS – COOP06 (สำหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา) 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แบบประเมินการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สำหรับภาคการศึกษาท่ี............... 
 

คำช้ีแจง  

1. แบบประเมินน้ีมี 2 ส่วน ท้ังหมด 11 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพ่ือความสมบูรณ์ของการ   

    ประเมินผล 

2. โปรดให้คะแนนในช่อง £ คะแนนท่ีได้ ในแต่ละหัวข้อประเมิน 

3. เม่ือประเมินผลแล้วกรุณาส่งแบบประเมินน้ีคืนท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

ส่วนท่ี 1 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุมสัมมนา 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 10 คะแนน   

2. ความเหมาะสมของส่ือ 10 คะแนน  

3. ลำดับข้ันตอนการนำเสนอ 10 คะแนน  

4. บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือม่ัน 15 คะแนน  

5. ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ือ 

    อธิบายเหตุผล 

10 คะแนน  

6. ตอบตรงคำถาม 15 คะแนน  

7. ตอบคำถามสอดคล้องกับข้อมูลท่ีนำเสนอและสามารถให้ 

    เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน 

15 คะแนน  

8. ความเข้าใจในงานท่ีทำและความสัมพันธ์ของผลงานต่อ   

    องค์ความรู้ในสาขาวิชา/วิชาเอก 

15 คะแนน  

รวม 100 คะแนน  

 ส่วนท่ี 2 การนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ  (Poster)  

หัวข้อประเมินผล คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ความชัดเจนและประเด็นของเน้ือหาท่ีนำเสนอ 15 คะแนน  

2. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 15 คะแนน  

3. ความน่าสนใจ 20 คะแนน  

รวม 50 คะแนน  
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ข"อคิดเห็นเพ่ิมเติม/other comments 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ประเมิน) 

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

ตำแหน่ง.................................................................. 

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



 

KKU IS – COOP07 (สำหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา) 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แบบประเมินรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สำหรับภาคการศึกษาท่ี............... 
 

คำช้ีแจง 

 1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินน้ีต้องเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือ

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีแทน 

 2. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

 3. โปรดให้คะแนนในช่อง ในแต่ละหัวข้อประเมิน หากไม่มีข้อให้ใส่เคร่ืองหมาย – และโปรดให้ความ

คิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

ข้อมูลท่ัวไป /Work Term Information 

ช่ือ – สกุล นักศึกษา___________________________________ รหัสประจำตัว ____________________ 

สาขาวิชา__________________________________ คณะ ____________________________________ 

ช่ือสถาประกอบการ___________________________________________________________________ 

ช่ือ – สกุล ผู้ประเมิน__________________________________________________________________ 

ตำแหน่ง_______________________________แผนก________________________________________ 

 

หัวข้อรายงาน/Report title 

ภาษาไทย/Thai______________________________________________________________________

ภาษาอังกฤษ/English_________________________________________________________________ 
 

หัวข้อประเมิน / Items 

1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

 

2. บทคัดย่อ (Abstract) 

 

3. สารบัญเร่ือง สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ (Table of contents) 

 

4. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 
5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  
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5. วิธีการปฏิบัติงาน (Result) 

 

6. ผลการปฏิบัติงาน (Analysis) 

 

7. วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 

 

8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

 

9. ข้อเสนอแนะ (Comment) 

 

10. สำนวนการเขียน และการส่ือความหมาย (Idiom and meaning) 

 

11. ความถูกต้องตัวสะกด ครบถ้วนของเน้ือหา (Spelling) 

 

12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern) 

 

13. เอกสารอ้างอิง (References) 

 

14. ภาคผนวก (Appendix) 

 

    รวม 

 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม/other comments 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ประเมิน) 

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

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

5 คะแนน  

 

20 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

100 คะแนน  

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค เอกสารสำหรับสถานประกอบการ 
1. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา (KKU IS – COOP08) 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP09) 

3. แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP10) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการดำเนินการสหกิจศึกษา  

   (KKU IS -COOP11) 

 
 



 

KKU IS – COOP08 (สำหรับพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา) 
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แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ/หรือ พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

คำช้ีแจง  

เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยสหกิจศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาน

ประกอบการเป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงใคร่ขอความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ท่ี

รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้โปรดแจ้ง ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงานท่ี

ปรึกษา (Job Position,  Job Description and Job Supervisor) ตามแบบฟอร์มฉบับน้ี   และขอความกรุณา

ส่งกลับคืนให้หน่วยสหกิจศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย ภายใน

สัปดาห์แรกตามปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย จักขอบคุณย่ิง 

1. ชื่อ-ที่อยู่ สถานประกอบการ 

 ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ที่อยู ่(เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถูกต้อง โปรดระบุที่อยู่ตามสถานที่ที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน) 

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

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

 โทรศัพท์ ………………………………… โทรสาร …………………………… อีเมล …………...............…………………………………………… 

 

2. ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการโรงงาน และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน 

 ชื่อผู้จัดการสถานประกอบการ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ตำแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศัพท์ …………………………… โทรสาร …………………..........………… อีเมล …......………………………………………………......... 

 การติดต่อประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การนิเทศงานนักศึกษา และอื่น ๆ) ขอมอบให้ 

(   )  ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง 

(   )  ขอมอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 

 ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ตำแหน่ง ………………………………………………………….. แผนก …………………………………………….…………………. 

 โทรศัพท์ …………………………… โทรสาร ………......………………… อีเมล  .........……………………..…………………. 
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3. พนักงานที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง/ผู้นิเทศงาน  (Job Supervisor) 

 ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ตำแหน่ง ………………………………………………………………… แผนก …………………………………………………………………………… 

 โทรศัพท์ ……………………………… โทรสาร ………………………….....… อีเมล .............…………………………………………………… 

 

4. งานที่มอบหมายนักศึกษา 

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

 ตำแหน่งงานที่นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position) …………………………………………………………………………………………………. 

 ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติ (Job Description) 

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

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

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

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

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

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

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

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

      

5. ข้อมูลที่พัก 

 

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี ้

 ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

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

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

ชื่อที่อยู่ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

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

 ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

            โทรศัพท์ ............................................... อีเมล  …................……………………………………………………………… 
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(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ให้ข้อมูล)  

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

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

 

 

 

ขอความกรุณาส่งกลับคืนให้หน่วยสหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  

ภายในสัปดาห์แรกตามปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย จักขอบคุณย่ิง 

 

 

 



 

KKU IS – COOP09 (สำหรับพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา) 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สำหรับภาคการศึกษาท่ี............... 
 

คำช้ีแจง        

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินน้ีต้องเป็นพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาหรือบุคคลท่ีมอบหมายให้ทำหน้าท่ีแทน                                             

2. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

3. โปรดให้คะแนนในช่องว่าง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย ( - )  และ

โปรดให้ความคิดเป็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนำเอกสารนี้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา “ลับ” และนำส่งหรือฝาก

ให้นักศึกษานำส่งกลับมายังอาจารย์ที ่ปรึกษาสหกิจศึกษาสังกัดหลักสูตร/สาขาวิชาของนักศึกษา คณะสห

วิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือจะได้รวบรวมและดำเนินการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษาต่อไป  

 

ข้อมูลท่ัวไป (Work Term Information) 

 

ช่ือ-นามสกุล (นักศึกษา)__________________________________รหัสประจำตัว________________ 

สาขาวิชา/วิชาเอก___________________________________คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ช่ือสถานประกอบการ_______________________________________________________________ 

ช่ือ-นามสกุลผู้ประเมิน______________________________________________________________ 

ตำแหน่ง________________________________แผนก____________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์_________________________________โทรสาร__________________________________ 

 

 



 

KKU IS – COOP09 (สำหรับพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา) 
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ผลสำเร็จของงาน / Work Achievement 

หัวข้อประเมิน / Items 

1. ปริมาณงาน (Quantity of work) 

ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสำเร็จตามหน้าท่ีหรือตามท่ีได้รับมอบหมายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

(ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป 

2. คุณภาพงาน (Quality of work) 

ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ     

ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ทำงานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาท่ีกำหนด 

 

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability  

หัวข้อประเมิน / Items 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic ability)                                           

นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ท่ีจะทำงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้) 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (ability to learn and apply knowledge) 

ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทำงาน 

ตอลดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 

5. ความรู้ความชำนาญด้านปฏิบัติการ (Practical ability) 

เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติ 

 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and decision making) 

ตัดสินใจได้ดีถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 

ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

7. การจัดการและวางแผน (Organization and planning)  

 

 

20 คะแนน 

 

 

20 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 
10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 
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8. ทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) 

ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร การพูด การเขียน และการนำเสนอ(Presentation)  

สามารถส่ือให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลำดับข้ันตอนท่ีดี 

ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทำงาน รู้จัดสอบถาม รู้จัดช้ีแจ้งผลการปฏิบัติงานและข้อข้องให้ทราบ 

9.   การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  

     (Foreign language and cultural development)  

     เช่น ภาษาอังกฤษ การทำงานกับชาวต่างชาติ 

10. ความเหมาะสมต่อตำแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  (Suitability for Job position) 

     สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description ท่ีมอบหมาย 

     ได้อย่างเหมาะสมหรือตำแหน่งงานน้ีเหมาะสมกับนักศึกษาคนน้ีหรือไม่เพียงใด 

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ (Responsibility and dependability) 

     ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนึงถึงเป้าหมาย และความสำเร็จของงานเป็นหลัก 

     ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทำงานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทำงาน (กรณีงานประจำ) 

     ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากเกินไป ความจำเป็นในการตรวจสอบข้ันตอนและผลงานตลอดเวลา 

     สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่าเวลาประจำ สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์ 

     หรือในสถานการณ์ปกติเท่าน้ัน 

 

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability 

หัวข้อประเมิน / Items 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน (Interest in work) 

    ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 

    ความต้ังใจท่ีจะทำงานได้สำเร็จ ความมานะบากบ่ัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

13. ความสามารถเร่ิมต้นทำงานได้ด้วยตนเอง (Initiative or self starter) 

      เม่ือได้รับคำช้ีแนะ สามารถเร่ิมทำงานได้เอง โดยไม่ต้องรอคำส่ัง (กรณีงานประจำ) เสนอตัวเข้า 

     ช่วยงานทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทำ ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 

       

14.  การตอบสนองต่อการส่ังการ (Response to supervision) 

      ยินดีรับคำส่ัง คำแนะนำ คำวิจารณ์ ไม่แสงความอึดอัดใจ เม่ือได้รับคำติเตือนและวิจารณ์ 

      ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคำส่ัง การปรับตัวปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 
10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 
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ลักษณะส่วนบุคคล/Personality 

หัวข้อประเมิน / Items 

15. บุคลิกภาพและวางตัว (Personality) 

     มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

     การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอ่ืน ๆ  

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) 

     สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การทำงานเป็นทีม สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดี เป็นท่ีรักใคร่ 

     ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ท่ีช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 

     (Discipline and adaptability to formal organization) 

     ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ ปละปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 

     การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฏการรักษา 

     ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอ่ืน ๆ 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 

      มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตใจท่ีดี รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

 

 

 

โปรดให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา/Please give comment on the student 

 

จุดเด่นของนักศึกษา/Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 

  

  

  

  

  

หากนักศึกษาผู้น้ีสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าทำงานในสถานประกอบการน้ีหรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก)  

Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job? 

(  ) รับ/ Yes   (   ) ไม่แน่ใจ /Not sure     (  ) ไม่รับ/No 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 
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ข"อคิดเห็นเพ่ิมเติม/other comments 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ประเมิน) 

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

ตำแหน่ง.................................................................. 

วันท่ี .................................................................. 
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สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

คะแนนรวม =                   คะแนน 

              



 

KKU IS – COOP10 (สำหรับพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา) 
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แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สำหรับภาคการศึกษาท่ี............... 
 

คำช้ีแจง 

 1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินน้ีต้องเป็นพนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีแทน 

 2. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

 3. โปรดให้คะแนนในช่อง ในแต่ละหัวข้อประเมิน หากไม่มีข้อให้ใส่เคร่ืองหมาย – และโปรดให้ความ

คิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนำเอกสารน้ีใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษานำส่งทันที

นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 

 

เรียน อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาคณะสหวิทยาการ สาขาวิชา………………………………………………………. 
 

  ขอแจ้งผลประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังน้ี 
 

ข้อมูลท่ัวไป /Work Term Information 

 

ช่ือ – สกุล นักศึกษา___________________________________ รหัสประจำตัว ____________________ 

สาขาวิชา__________________________________ คณะ ____________________________________ 

ช่ือสถาประกอบการ___________________________________________________________________ 

ช่ือ – สกุล ผู้ประเมิน__________________________________________________________________ 

ตำแหน่ง_______________________________แผนก________________________________________ 

 

หัวข้อรายงาน/Report title 

ภาษาไทย/Thai______________________________________________________________________

ภาษาอังกฤษ/English_________________________________________________________________ 
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หัวข้อประเมิน / Items 

1. กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement) 

 

2. บทคัดย)อ(Abstract) 

 

3. สารบัญเร่ือง สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ(Table of contents) 

 

4. วัตถุประสงคP (Objectives) 

 

5. วิธีการปฏิบัติงาน (Result) 

 

6. ผลการปฏิบัติงาน (Analysis) 

 

7. วิเคราะหPผลการศึกษา(Analysis) 

 

8. สรุปผลการศึกษา(Conclusion) 

 

9. ขjอเสนอแนะ(Comment) 

 

10. สำนวนการเขียน และการส่ือความหมาย (Idiom and meaning) 

 

11. ความถูกตjองตัวสะกด ครบถjวนของเน้ือหา (Spelling) 

 

12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล)ม(Pattern) 

 

13. เอกสารอjางอิง(References) 

 

14. ภาคผนวก (Appendix) 

 

 

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

20 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  

 

5 คะแนน  
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ข#อคิดเห็นเพ่ิมเติม/other comments 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ประเมิน) 

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

ตำแหน่ง.................................................................. 

วันท่ี .................................................................. 
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สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชา 

คะแนนรวม ข้อ 1-14 

   รวม =                / 100 คะแนน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการดำเนินการสหกิจศึกษา  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาและความคิดเห็น

ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ผลท่ีได้

จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการและการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

             โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างท่ีกำหนด หรือ โปรดทำเคร่ืองหมาย Pในช่อง  �  หน้าตัวเลือกท่ีตรง

กับความเป็นจริงหรือความเห็นของท่าน 

1.ช่ือสถานประกอบการ........................................................................................................................ 

2.ผู้ให้ข้อมูล.........................................................................................................................................                                                                                            

  2.1 เพศ       � ชาย     � หญิง  

       2.2 อายุ............ ปี 

 2.3 วุฒิการศึกษา 

     � ปริญญาตรี       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก     � อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 

1.4 ตำแหน่งของท่าน    

     � ผู้บริหาร          � ผู้จัดการ             � หัวหน้างาน  

     � พนักงาน          � อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 

 1.5 ประสบการณ์การทำงานของท่าน...... ............... ปี 

 1.6 E-Mail………………………………………………………………………………………. 

3. ลักษณะหน่วยงานของท่าน 

    � หน่วยงานของรัฐ           � หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ                � หน่วยงานเอกชน 

    � บริษัท/ห้างหุ้นส่วน        � กิจการของตนเอง         � อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
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ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะสหวิทยาการ      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โปรดกาเคร่ืองหมาย Ö  ลงในช่องต่างๆด้านขวามือ ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

เพียงข้อคำตอบเดียว จำแนกตามระดับความพึงพอใจดังน้ี  

5  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 4  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมาก 

3  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจปานกลาง  2  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อย  

          1  หมายถึง     ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา      

1. การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา      

2. การติดต่อประสานงานในการส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ      

3. ความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา      

4. การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ      

5. จำนวนคร้ังท่ีอาจารย์มานิเทศงานมีความเหมาะสม       

6. ความเหมาะสมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา      

การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา      

1. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      

1.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย      

1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น      

1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ      

1.4 ใช้เวลาในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด      

1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน      

2. ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน      

2.1 มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้อง      

2.2 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี      

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้      

2.4 มีความชำนาญในด้านปฏิบัติการ      

2.5 มีความสามารถในการวางแผน จัดลำดับความสำคัญของงาน      

2.6 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติม      
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หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

 1 2 3 4 5 

3. ด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะเฉพาะ      

3.1 มีความขยัน อดทน สู้งาน      

3.2 มีความม่ันใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น      

3.3 มีลักษณะความเป็นผู้นำ      

3.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา      

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นต้น      

3.6 มีบุคลิกภาพ และการวางตัวเหมาะสม      

3.7 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กร      

3.8 เข้างานตรงเวลา       

3.9 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา      

3.10 มีบุคลิกภาพ และการวางตัวเหมาะสม       

3.11 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน      

 

ส่วนท่ี 3. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1.ปัญหา/อุปสรรคของสถานประกอบการในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

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

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

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

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

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

2.ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม  

โปรดส่งแบบสอบถามนี้มายัง หน่วยสหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการฯ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จักขอบคุณยิ่ง 
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ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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