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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  คือ  เกงงาน  โดยใหนิสิตสามารถ
นําเอาความรูไปประยุกตในการประกอบอาชีพได   เกงคน   ใหรูจักสื่อสารกับคนอ่ืนและสามารถรวมงานกับคน
อื่น มีสังคม มีมิตรและกัลยาณมิตร   เกงคิด  ใหมีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีเหตุผล   เกงครองชีวิต  ใหสามารถ
แกปญหา เพราะทุกปญหามีทางออกเสมอ และ เกงพิชิตปญหา  ใหมีทักษะในการแกปญหาอยางมีระบบ มี
เหตุผลและขอมูลประกอบการตัดสินใจ   ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ไมสามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดจากหองเรียน
เพียงอยางเดียว   แตจําเปนจะตองนําเอาความรู ความสามารถที่ศึกษามาตามท่ีหลักสูตรกําหนดไปปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ โดยใชกระบวนการของ  “สหกิจศึกษา”  ซึ่งจะทําใหนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสําเร็จ
การศึกษาออกไปอยางมีศักยภาพ  มีความรูและทักษะตรงตามตองการของสถานประกอบการ และเปน
ทรัพยากรบุคคลของชาติที่สมบูรณเขมแข็ง มีศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืนในอนาคต 

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหนิสิตที่กําลงัศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางเปนระบบกอนสําเร็จการศึกษา ซึ่งนิสิตจะตอง
ปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา ตรงตามสาขาวิชาชีพและเปนประโยชนตอสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเปน
เจาหนาที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือ เปนเวลาไมนอยกวา 16 
สัปดาห ( 1 ภาคการศึกษา ) สหกิจศึกษาจึงเปนระบบการศึกษาที่ไดกอใหเกิดประโยชนรวมกันท้ังสามฝาย ไดแก 
นิสิต มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 

การจัดทําคูมือสหกิจศึกษาเลมนี้ มหาวิทยาลัยมุงหวังวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผู เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาทุกฝาย โดยไดรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับระบบสหกิจศึกษา บทบาทและหนาที่ของแต
ละฝาย ตลอดจนกระบวนการในการดําเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและย่ังยืนตอไป 
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บทที่ 1บทที่ 1  
สหกิจศึกษาคืออะไร 
______________________________________________________________ 
 
1.1 สหกิจศึกษาคืออะไร 
       สหกิจศึกษา (Co-operative Education:Co-op)  เปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่
ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหนิสิตที่
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางเปนระบบกอนสําเร็จการศึกษา โดย
ที่นิสิตจะตองปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา ตรงตามสาขาวิชาชีพและเปนประโยชนตอสถานประกอบการ เสมือน
หน่ึงเปนเจาหนาที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือ  เปนเวลาไมนอยกวา 
16 สัปดาห ( 1 ภาคการศึกษา )  ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นสถานประกอบการอาจกําหนดใหนิสิตสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบที่แนนอน โดยงานท่ีไดรับมอบหมายเปนงานท่ีมีคุณภาพ เชน ผูชวย
วิศวกร  ผูชวยนักวิชาการ ผูชวยงาน ฯลฯ หรือ กําหนดงานเปนโครงงานพิเศษที่เปนประโยชนกับสถาน
ประกอบการและสามารถทําสําเร็จได ภายใน 16 สัปดาห  โดยสถานประกอบการจะจัดหาพ่ีเลี้ยงหรือพนักงานที่
ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหนาที่กํากับและดูแลการทํางานของนิสิตสหกิจ
ศึกษา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา อาจจะไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ หรือคาตอบแทนอ่ืน
ตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ   และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
อาจารยนิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงของนิสิตสหกิจศกึษา 
 

1.2 ความเปนมาของสหกิจศึกษา 
สืบเนื่องจากสหกิจศึกษา มีความจําเปนตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

เพราะเปนวิธีการผสมผสานการเรียนในหองเรียนรวมกับการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ เร่ิมตนพัฒนาใน
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป พ.ศ. 2446-2452  เรียกและรูจักกันวา “ระบบสหกิจศึกษา”  
(Cooperative Education: Co-op) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป พ.ศ.2503 เปนตนมา ระบบนี้กาวหนา
มากเนื่องจากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาลและความรวมมือของสถานประกอบการ ปจจุบัน
สถานศึกษาและสถานประกอบการทั่วโลก มากกวา 900 หนวยงาน จาก 39 ประเทศ นําระบบสหกิจศึกษามาใช
และพัฒนาจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาเขาปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ  ในป พ.ศ.2526 ไดมี  
การต้ังสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ (World Association for Cooperative Education: WACE) โดยมี
สํานักงานตั้งอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 
สําหรับสหกิจศึกษาในประเทศไทยนั้น คําวา “สหกิจศึกษา” เปนศัพทบัญญัติโดย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร        
ศรีสอาน ซึ่งเปนบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือป 
พ.ศ. 2536 โดยกอตั้งโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขึ้น เพื่อจัดใหมีสหกิจศึกษาแกนักศึกษา  
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1.3 โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจุดมุงหมายผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้  เกงงาน  
โดยใหนิสิตสามารถนําเอาความรูไปประยุกตในการประกอบอาชีพได  เกงคน ใหรูจักสื่อสารกับคนอ่ืนและ
สามารถรวมงานกับคนอื่น มีสังคม มีมิตรและกัลยาณมิตร  เกงคิด  ใหมีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีเหตุผล เกงครองชีวิต  
ใหสามารถแกปญหา เพราะทุกปญหามีทางออกเสมอ และ เกงพิชิตปญหา  ใหมีทักษะในการแกปญหาอยางมี
ระบบ มีเหตุผลและแสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ   ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ไมสามารถเรียนรูและฝก
ปฏิบัติไดจากหองเรียนเพียงอยางเดียว แตจําเปนจะตองนําเอาความรู ความสามารถท่ีศึกษามาตามท่ีหลักสูตร
กําหนดไปใชในการปฏิบัติเสมอืนจริง โดยอาศัยกระบวนการของ “สหกิจศึกษา” คือ ไปปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในฐานะพนักงานคนหนึ่ง เพื่อเรียนรูประสบการณในการทํางานกอนที่จะสําเร็จการศึกษา  ดังนั้น  
สถานประกอบการจึงเปนสถานท่ีที่สําคัญอยางยิ่งและถือวาเปนหองปฏิบัติการจริงของตลาดแรงงาน และยังเปน
หนวยงานท่ีชวยตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 
สาขาวิชาตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยอีกดวย    

มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีเปาประสงคอยางชัดเจนที่จะดําเนินงานสหกิจศึกษาในการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่ทําให
เกิดความเชื่อมั่นวาบัณฑิตที่ผานกระบวนการสหกิจศึกษาจะมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค จะชวยให
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนผูที่มีความรอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีคุณภาพ
และศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงไดดําเนินการและพัฒนา
โครงการสหกิจศึกษามาอยางตอเนื่อง 
 

1.4 วัตถุประสงค 
1. สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการสหกิจศึกษาใหตอบสนองตอนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
2. เพ่ิมประสบการณและพัฒนาศักยภาพดานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาตนเองแกนิสิตในรูปแบบ

ที่มีคุณภาพเหนือกวาการฝกงาน 
3. เปดโอกาสใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
4. นําผลจากการติดตามประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษามาใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวรใหทันสมัยและตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
5. สงเสริมและสรางความสัมพันธอันดี ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาเครือขายความรวมมือที่ดีใน    

อนาคตระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสถานประกอบการ  
 

1.5 หนวยงานท่ีรับผิดชอบประสานงาน 
         งานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

และฝายวิชาการ  สํานักเลขานุการของคณะตางๆ ที่เขารวมโครงการฯ ไดแก  
1. คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6. คณะวิทยาศาสตรการแพทย 
2. คณะวิทยาศาสตร     7. คณะสาธารณสุขศาสตร 
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร    8. คณะมนุษยศาสตร 
4. คณะเภสัชศาสตร     9. คณะสังคมศาสตร 
5. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร  10. วิทยาลัยนานาชาต ิ
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1.6 ลักษณะงานของสหกิจศึกษา 
1.  ปฏิบัติงานเสมือนหนึง่เปนพนักงานประจําของสถานประกอบการ 
2.  ปฏิบัติงานในตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบที่แนนอน โดยงานที่ไดรับมอบหมายเปนงาน 

ที่มีคุณภาพ เชน ผูชวยปฏิบัตงิาน / ผูชวยนักวชิาการ / ผูชวยวจิัย ฯลฯ 
3.  ทํางานเต็มเวลา (Full Time) 
4.  ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห หรือ 4 เดือน) 
5. มีสวัสดิการและ/หรือ มีคาตอบแทนตามสมควร 
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ประโยชนทีไ่ดรับจากสหกจิศึกษา 
 

สามประสานความรวมมือ ประโยชนทีไ่ดรับ 
1. สถานประกอบการ 

 ทําความเขาใจในระบบสหกิจศึกษา 
 มองสหกิจศึกษาเปนโอกาส 

 เตรียมความพรอมและรวมกิจกรรมอยาง
เปนระบบ 

1. สถานประกอบการ 
 สามารถใชในการดําเนนิการเพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีได 

 ลดการจางพนักงานประจํา 
 พนักงานประจํามีเวลาท่ีจะทํางานอ่ืนทีส่ําคัญได    
 เปนวิธีคัดเลือกนิสิตเขาเปนพนักงานในอนาคต    
 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลยั 

 เกิดภาพพจนท่ีดีในการสงเสริมการศึกษา 
และพัฒนาบัณฑิต 

2. มหาวิทยาลัย 
 จัดหลักสูตรและวางระบบบริหารจัดการ 
 แสวงหาความรวมมือใหสถานประกอบการ

ใหการสนับสนุน 

 ประสานงานกับสถานประกอบการอยาง
เปนระบบ 

 เตรียมความพรอมดานคณาจารยนิเทศและ
นิสิตสหกิจศึกษา 

 

2. มหาวิทยาลัย 
 เกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดี

กับสถานประกอบการ 
 ไดขอมลูยอนกลับเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสตูรและ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั 

 สหกิจศึกษาชวยใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับจาก
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

3. นิสิต 
 ทําความเขาใจกับระบบสหกจิศึกษา 
 เห็นประโยชนของการเขารวมสหกิจศึกษา 
 เตรียมความพรอมของตนเองดานวิชาการ

และบุคลิกภาพ 

 ปฏิบัติงานอยางตั้งใจและเต็มความสามารถ 

3. นิสิต 
 ไดประสบการณวิชาชีพตามสาขาที่เรียนโดยตรง 
 เกิดทักษะในการพัฒนาตนเองดานตางๆ การ

ทํางานรวมกับผูอื่น  ความรบัผิดชอบการจัดการ
และมีความมั่นใจ 

 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสาํเร็จการศึกษา 
 เลือกสายอาชีพไดอยางถูกตองตามความถนัด 

 เปนบัณฑติท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมในการ
ทํางานไดทันทีที่จบการศึกษา 

 ไดรับสวัสดิการและ/หรือคาตอบแทนจากสถาน
ประกอบการตามท่ีสถานประกอบการเห็นสมควร 
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บทที่ 2บทที่ 2  
บทบาทและหนาที่ของนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
______________________________________________________________ 
 
2.1 บทบาทและหนาที่ของนิสิตสหกิจศึกษา 
 

2.1.1 คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา 
คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร จะเปนผูคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนนิสิตสหกิจศึกษา 

1) มีความรูทางวิชาการดี และมีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.00  
2) จะตองสอบผานรายวิชาพื้นฐานตามท่ีคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรกําหนด 
3) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยผิดระเบียบวินัยนิสิต โดยคณะเปนผูรับรอง 
4) มีวุฒิภาวะและการพัฒนาตนเองไดดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดในสถานประกอบการ 
5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกระบวนการสหกิจศึกษาอยางครบถวน 

2.1.2 หนาที่ของนิสิตสหกิจศึกษา 
1) นิสิตสหกิจศึกษาตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองเขารวมกิจกรรม

เตรียมความพรอมนิสิตกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
และผานเกณฑการวัดผลตามท่ีกําหนด 

2) ในระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นิสิตจะตองจัดทําบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 
หรือประจําสัปดาห 

3) นิสิตสหกิจศึกษาตองกรอกขอมูลในระบบสหกิจศึกษา www.coop.nu.ac.th/info จากนั้น
พิมพเอกสาร (print out) และจัดสงแบบฟอรมสหกิจศึกษา  NU_Co-op กลับมายังผูประสานงานโครงการ   
สหกิจศึกษาของคณะท่ีสังกัด ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

 NU_Co-op 03 (แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) ภายในสัปดาหที่ 1 
 NU_Co-op 04 (แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง)  

ภายในสัปดาหที่ 1 
 NU_Co-op 05 (แบบแจงแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) ภายในสัปดาหที่ 2 
 NU_Co-op 06 (แบบแจงโครงรางรายงานปฏิบัติงาน) ภายในสัปดาหที่ 3 

4) นิสิตตองสงรายงานความกาวหนาตอพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยงและคณาจารย
นิเทศไมชากวาสัปดาหที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5) นิสิตตองสง (ราง) รายงานฉบับสมบูรณใหคณาจารยนิเทศและพนักงานที่ปรึกษา/พนักงาน
พี่เลี้ยงตรวจสอบกอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและตองแกไขตามที่คณาจารยนิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงาน
พี่เลี้ยงแนะนําใหเรียบรอย 

6) นิสิตตองสงรายงานฉบับสมบูรณที่ไดรับอนุญาตใหเผยแพรไดจากสถานประกอบการให
คณาจารยนิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา//พนักงานพ่ีเลี้ยง 

7) ในชวงสัปดาหสุดทายของสหกิจศึกษานิสิตสหกิจศึกษาควรนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอ
พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงและผูบริหารสถานประกอบการ  

8) หลังจากกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นิสิตตองจัดสงแบบฟอรมสหกิจศึกษา 
NU_Co-op ที่คณะตนสังกัด ดังนี้ 
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NU_Co-op 07-3 (แบบประเมนิรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารยทีป่รึกษา) 
NU_Co-op 08-1 (แบบประเมนิผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา) ที่พนักงานท่ีปรึกษา/

พนักงานพ่ีเล้ียงไดดําเนนิการประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาและปดผนึกลบัเรียบรอยแลว 
NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงาน 

พี่เลี้ยง) ซึ่งไดดําเนินการ ประเมนิผลรายงานนิสิตสหกิจศึกษาและปดผนึกลับเรียบรอยแลว 
NU_Co-op 09 (แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)  
NU_Co-op 11 (แบบประเมนิตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา)  

9) นิสิตตองนาํเสนอผลการปฏบิัติสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหวางคณาจารยนิเทศ 
นิสิตสหกิจศึกษา และนสิิตของแตละสาขาวิชาปฏิบัติงานหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น 
 

2.2 บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / อาจารยนิเทศ 
2.2.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และควรผานการอบรม

นิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดอยู 
2.2.3 คณะตองนัดหมายสถานประกอบการเพื่อใหคณาจารยนิเทศไดนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ 
2.2.4 คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจงรายละเอียดที่ทํางาน ตําแหนงงาน พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง แบบแจง
แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแบบแจงโครงรางรายงานปฏิบัติงาน เปนตน เพ่ือนําไปประกอบการออกนิเทศ
นิสิตสหกิจศึกษา 

2.2.5 ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (หรือพบปะหารือ) ระหวางคณาจารยนิเทศกับพนักงานที่
ปรึกษา/พนักงานพ่ีเล้ียง นิสิตกับคณาจารยนิเทศ และประชุมรวมกันทั้งสามฝาย 

2.2.6 คณาจารยนิเทศตองประเมินสถานประกอบการที่นิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระบบสหกิจ
ศึกษา www.coop.nu.ac.th/info (ใช NU_Co-op 07-1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา การประเมิน
สถานประกอบการโดยอาจารยนิเทศ) 

2.2.7 คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอคร้ัง 
2.2.8 คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนิสิตสหกิจศึกษา ประเมินผลในระบบสหกิจศึกษา 

www.coop.nu.ac.th/info (ใชแบบฟอรมสหกิจศึกษา NU_Co-op 07-2 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิเทศ ) และใหขอเสนอแนะแกนิสิตสหกิจศึกษา
ตามความจําเปนของแตละสาขาวิชาท้ังในดานการปฏิบัติงานและการทําโครงงานตามความจําเปน  

2.2.9 หลังจากกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศตองประเมินรายงานของนิสิตสหกิจ
ศึกษาในระบบสหกิจศึกษา www.coop.nu.ac.th/info (ใช NU_Co-op 07-3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจ
ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรโดยอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา) 
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บทที่ 3 
บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา 
______________________________________________________________ 
 

สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ตองจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่
ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ใหกับนิสิตสหกิจศึกษา เพ่ือทําหนาที่กํากับและดูแล
การทํางานของนิสิตสหกิจศึกษา และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย
นิเทศและพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงของนิสิตสหกิจศึกษา 
 

3.1 บทบาทของสถานประกอบการ   

1) สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา 
2) สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
3) มีนโยบายสนับสนนุการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
4) ผูบริหารสถานประกอบการใหความสําคัญตอการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
5) บุคลากรที่เกี่ยวของตระหนักรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชนที่สถานประกอบการ 

จะไดรับในการดําเนนิงานสหกิจศึกษา 
6) ควรใหนิสิตสหกิจศึกษาไดมีการนําเสนอผลการปฏบิัติงานและประสบการณทีไ่ดรับตอสถานประกอบการ 
7) จัดใหบุคลากรที่มีหนาที่เก่ียวของของสถานประกอบการทําหนาที่ประสานงานดานสหกิจศึกษา 
8) มีพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพของนิสิตสหกิจศึกษา 
9) มีคาตอบแทนและ/หรือสวัสดิการ ตามความเหมาะสมและจําเปนตามลักษณะงาน 
10) มีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เหมาะสมสําหรับการปฏบิัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา 
11) มีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของนิสติสหกิจศึกษา 
12) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแกมหาวิทยาลัยอยางนอย 8 สัปดาหกอนที่นิสิตสหกิจศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 
13) มีการใหคําแนะนําแกนิสิตสหกจิศึกษาที่ไมไดรับการคัดเลือกเพื่อใหนิสิตสหกิจศึกษาไดมีโอกาสปรับปรุง

ตนเองสําหรับการสมัครงานคร้ังตอไปโดยใหนสิิตสหกิจศึกษาเปนผูประสานงาน 
14) มีการปฐมนิเทศสอนงาน และจัดใหนิสิตสหกิจศึกษาไดเห็นภาพรวมการดําเนินการของสถาน

ประกอบการ ตลอดจน กฎ ระเบียบ ขอบังคบั 
15) นิสิตสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบตัิเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ 
16) มีการกําหนดภาระงาน หรือ หัวขอโครงงานท่ีตรงกับวิชาชีพและประสบการณการทาํงาน 
17) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะท่ีเก่ียวของในการปฏิบตัิงาน 
18) ควรจัดกิจกรรมใหนิสิตสหกิจศึกษามีโอกาสเผชิญปญหาที่ทาทายไดไตรตรอง ไดสรางความรูใหม และ

ประยุกตใชในสภาพการปฏบิัติงานจริง 
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3.2 หนาที่ของพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพ่ีเลี้ยง (Mentor/ Job Supervisor) 
 

1) เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนิสิตสหกิจศึกษาหรือใกลเคียงหรือเปนผูมี
ความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนิสิตสหกิจศึกษา 

2) มีการใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประสามนงานกับหนวยงานตางๆ 
ภายในสถานประกอบการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

3) ตรวจสาระรายงานและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัยและ

องคกรของตนเอง 
5) ควรเขารวมรับฟงการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาและใหขอเสนอแนะ 
6) ตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานใหสอดคลองกับสาขาวิชาชีพของนิสิตสหกิจศึกษาและเปน

ประโยชนกับสถานประกอบการ 
7) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา 
8) ใหคําปรึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ และใหคําแนะนําในการปรับตัวใหเขากับการปฏิบัติงาน 
9) วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยใชแบบฟอรมสหกิจศึกษา NU_Co-op 08-1 

(แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง/พนักงานพี่เลี้ยง) 
NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง)  

10) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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บทที่ 4  
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 
______________________________________________________________ 
 

การเตรียมความพรอมของนิสิตกอนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา แบงเปนระยะ ดังน้ี 
4.1  กอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
4.2  ระหวางปฏิบัติสหกิจศึกษา 
4.3  ภายหลังปฏบิัติสหกิจศึกษา 

 
4.1 กอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

1) คณะตนสังกัดของนิสิตติดตอไปยังสถานประกอบการ เพ่ือยืนยันรายละเอียด ดังนี้ 
 ยืนยันกําหนดรายงานตัว 
 รายละเอียดเร่ืองเสนทาง 
 อุปกรณที่ตองจัดเตรียมเพ่ิมเติม 

 

2) การอบรมเตรียมความพรอมใหนิสิตสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ตนสังกัดของนิสิตสหกิจศึกษาจัดการอบรม

เตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยนิสิตที่สมัครเขารวมโครงการสหกิจ
ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จะตองมีการเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยตองผานการอบรม
เตรียมความพรอมเก่ียวกับความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม
นอยกวา 30 ชั่วโมง มีเวลาในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 และผานเกณฑการวัดผลตามท่ีกําหนด 
ซึ่งมีหัวขอการอบรม ไดแก 

 การสรางความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของนิสิตสหกิจศึกษา 
 รับการถายทอดประสบการณสหกิจศึกษาจากรุนพี่สหกิจศึกษาและผูแทนจากสถานประกอบการ 
 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงาน 

 เทคนิคการสัมภาษณงานอาชีพ 

 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสูวัฒนธรรมองคกร 
 ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน  
 กระบวนวิธกีารจัดทําโครงงานคุณภาพ 

 5 ส. กับการทํางาน 

 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ 

 ทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative / Innovation) 
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3) การรายงานตัวตอสถานประกอบการ 

 ควรแตงกายดวยชุดนิสิต 

 กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให ควรไปรายงานตัวกอนลวงหนา เพราะในวันแรกจะไดปฏิบัติงานไดทันที 

 ตรงตอเวลา 
 

4.2 ระหวางการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
นิสิตสหกิจศกึษาและอาจารย์นิเทศต้องกรอกแบบฟอร์มสหกิจศกึษาในระบบสหกิจศกึษา  

www.coop.nu.ac.th/info 
1) กรอกแบบฟอรม NU_Co-op 03 (แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติสหกิจศึกษา) 

 เพื่อแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแจงที่อยูของผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 
นิสิตตองสงแบบฟอรม NU_Co-op 03 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาหที่ 1 

 2) กรอกแบบฟอรม NU_Co-op 04 (แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา/
พนักงานพ่ีเลี้ยง) 

 พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง คือ พนักงานระดับ Supervisor ที่มีหนาที่ดูแลใหคําปรึกษา 
 แบบฟอรมนี้ตองการขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ คือ ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอของ

สถานประกอบการ ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ  ชื่อผูประสานงานที่ทางโครงการสามารถประสานงานเรื่อง
นิสิตได ชื่อพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง (หรือพนักงานพ่ีเลี้ยง), ตําแหนงที่นิสิตไปปฏิบัติ และลักษณะงาน 

 แบบฟอรมนี้ใหพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงลงลายมือชื่อเมื่อกรอกเสร็จเรียบรอย สงกลับมาท่ี
โครงการฯ นิสิตสงแบบฟอรม NU_Co-op 04 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาหที่ 1  

3) กรอกแบบฟอรม NU_Co-op 05 (แบบแจงแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 
 นิสิตกรอกขอมูลแผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา 15-16 สัปดาหที่ปฏิบัติงานภายใตการดูแลของ

พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง 
 นิสิตและพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงรวมลงลายมือชื่อ นิสิตสงแบบฟอรม NU_Co-op 05 

กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาหที่ 2  
 4) กรอกแบบฟอรม NU_Co-op 06 (แบบแจงโครงรางรายงานปฏิบัติงาน) 

 กรอกหัวขอรายงาน ซึ่งตองเปนสิ่งที่นิสิตถนัด และสนใจ 

 ดูคูมือการทํารายงานอยางละเอียด 

 นิสิตกรอกขอมูลภายใตการดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง 
 นิสิตและพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงรวมลงลายมือชื่อ 

 เมื่อไดหัวขอโครงงานแลวทางโครงการจะสงใหอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศพิจารณา หาก
อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศมีคําแนะนําเพิ่มเติม จะติดตอใหนิสิตไดทราบหลังจากที่ไดรับโครงรางรายงาน
ภายใน 2 สัปดาห นิสิตสงแบบฟอรม NU_Co-op 06 กลับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในสัปดาหที่ 3 
  5) การนิเทศงาน  
         ระยะเวลาการนิเทศอยูในชวงสัปดาหที่ 5 – 12 

 คณะประสานกับสถานประกอบการเพ่ือนัดหมายวันนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีหัวขอหารือใน
ระหวางการนิเทศ ดังนี้ 
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-  หนาที่ที่มอบหมายใหนิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
-  การพัฒนาตนเองของนิสิตสหกิจศึกษา 
-  หัวขอรายงานและโครงรางรายงาน 
-  รับฟงความคิดเห็นจากสถานประกอบการเร่ืองปญหาและอุปสรรคในการรวมโครงการสหกิจศึกษา 
-  ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่นิสิตปฏิบัติงาน 

 อาจารยนิเทศจะเขานิเทศและประเมินผลนิสิตโดยใชแบบฟอรม NU_Co-op 07-1 และ NU_Co-op 
07-2 ซึ่งอาจารยนิเทศจะเปนผูกรอกแบบฟอรม และจะประเมินสภาพความพรอมของสถานประกอบการและผล
การปฏิบัติงานของนิสิต 

 ขอมูลที่อาจารยนิเทศจะตองใชประกอบในการประเมินนิสิต คือ 
- NU_Co-op 03  (แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 
- NU_Co-op 04  (แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง) 
- NU_Co-op 05  (แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 
- NU_Co-op 06  (แบบแจงโครงรางรายงานปฏิบตัิงาน) 
 อาจารยนิเทศรับฟงการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษา

รวมกับพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง และใหขอเสนอแนะ 
6) การทํารายงาน   

 นิสิตตองทํารายงานพรอม ๆ ไปกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รูปแบบการทํารายงานอาจ เปนโครงงาน    
ชื่อการศึกษา วิจัย หรืองานประจําที่เสนอข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน หรืออาจเปนงานศึกษาตามความตองการ
ของสถานประกอบการ หรืองานคูมือการรวบรวมขอมูลความยาวประมาณ 25 หนา  โดยมีรูปแบบในการทํา
รายงานตามท่ีไดระบุไวใน คูมือสหกิจศึกษา (บทที่ 6) 

 จัดทํารายงานใหเสร็จสิ้นเพื่อสงใหพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงประเมินกอนกลับมารายงานตัว
ที่คณะ และสงใหกับอาจารยที่ปรึกษาประเมินเมื่อกลับมารายงานตัวที่คณะ 

7) การประเมินผลรายงาน  
 การประเมินผลรายงานแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 7.1)  ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา ใชแบบฟอรม NU_Co-op 07-3  

 อาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาเปนผูประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะมีการสงรายงานกอน
การกลับมารายงานตัวหรือเมือกลับมารายงานตัวที่คณะ 

    7.2)  ประเมินรายงานนิสิตสหกิจศกึษาโดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใชแบบฟอรม  
            NU_Co-op 08-2  

  พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง เปนผูประเมินรายงานสหกิจศึกษา โดยตองมีการประเมินกอน 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 เม่ือพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินแลว ใหนําแบบประเมิน NU_Co-op 08-2  ใสซอง
ปดผนึกประทับตราลับ และใหนิสิตนํามามอบใหอาจารยนิเทศในวันรายงานตัว ณ คณะที่สังกัด และอาจทํา
สําเนาแบบประเมินใหแกสถานประกอบการได 

 



คูมือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร14

14 

 
 
4.3 หลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

1) กิจกรรมนําเสนอผลงานของคณะ 
    หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาตองเขารวมการสัมมนา/ 

นิทรรศการเสนอผลงานภายในคณะตอคณะกรรมการประเมิลผลการนําเสนอ โดยคณะกรรมการใชแบบฟอรม 
NU_Co-op 10 

 รูปแบบ : แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากการปฏิบัติงานเผยแพรองคความรูใหกับนิสิตอื่น ๆ 

 ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วัน ตามวันที่คณะกําหนด 

 นิสิตสหกิจศึกษาจัดสงเอกสารตางๆ ใหคณะดังนี้ 
- NU_Co-op 07-3 (แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา) 
- NU_Co-op 08-1 (แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา) และ NU_Co-op 08-2 (แบบประเมินรายงาน 

นิสิตสหกิจศึกษาโดยพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง) ที่ใสซองปดผนึกมาจากสถานประกอบการ 
- NU_Co-op 9 (แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) พรอมเลมรายงาน 
- NU_Co-op 11 (แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา) 

 
 

2) เกณฑการประเมินการผานโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 
 การประเมินจากพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง   40 % 

 การประเมินรายงาน (โดยพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง)  10 % 

 การประเมินจากอาจารยนิเทศ     20 % 

 การประเมินรายงาน (โดยอาจารยนิเทศ)    10 % 

 สงเอกสารครบ       10 % 

 การนําเสนอในวันสัมมนา     10 %  
 *หมายเหตุ    หากคะแนนเกิน 80 % ถือวาผานการประเมินผล 
   

3) การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดนมหาวิทยาลัยนเรศวร 
3.1) ประเภทของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน   

         ประกวดผลงานโดยนําเสนอดวย Oral presentation  

 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
 ดานสงัคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ  
 ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
 *หมายเหตุ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ

การจัดการ รางวัลที่ 1 - 3 จะสงผลงานประกวดในระดับเครือขายภาคเหนือตอนลาง โดยการนําเสนอดวย Oral 
presentation และรางวัลที่ 4 เปนตนไป จะสงผลงานประกวดในระดับเครือขายภาคเหนือตอนลาง โดยการ
นําเสนอดวยดวยโปสเตอร 
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3.2) เอกสารประกอบการสงผลงานประกวด  
1) ไฟลรายงานผลงานสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดและเนื้อหา (รวมประมาณ 3 - 5 หนา)และ 

ควรมีรูปภาพประกอบตามความเหมาะสม  ประกอบดวย 

 ชื่อรายงาน  ตําแหนงงาน  ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนิสิตสหกิจศึกษา ชวงระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  ชื่อพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงชื่ออาจารยนิเทศงาน  ระบบการสอนงานของพนักงานพี่เลี้ยง 
สวัสดิการ/เบี้ยเล้ียงที่ไดรับจากสถานประกอบการระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค 
 วิธีการดําเนินโครงงาน (Method of co-operative project) หรือ งานท่ีปฏิบัติ หรือ

โครงงานท่ีไดรบัมอบหมาย (Practical work / Assignment project) 

 ผลการดําเนนิงานโครงงาน และ การวิเคราะหผล  (Result & Analysis) 

 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หรือ ผลการปฏิบัติงาน 

 ขอเสนอแนะสําหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments) 
2) ไฟลสาํเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานพี่เลี้ยง (ตามแบบฟอรม 

NU_Co-op 08-1)  
3.3) กําหนดสงผลงาน    

จัดสงไฟลเอกสารประกอบที่กําหนดไวขางตน มายังงานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาง e-mail : patchananans@nu.ac.th  ภายในวันที่กําหนด เพ่ือจะไดรวบรวมจัดสง 
ใหกรรมการพิจารณาตอไป 

3.4) แนวทางการพิจารณาผลงาน 
แบบ Oral presentation  

 พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดสงมายัง e-mail : patchananans@nu.ac.th   

 รับฟงการนาํเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา (ดวย Power point)  ใน ระยะเวลา 7 นาที  
กรรมการซักถาม 3 นาที  

 คณะกรรมการแตละทานพิจารณาแตละผลงาน และใหคะแนนในแบบฟอรมตามเกณฑ  
 เจาหนาที่รวบรวมคะแนน 

 อภิปรายในกลุมกรรมการเกี่ยวกับขอดี ขอควรปรับปรุงของแตละผลงาน แลวคัดเลือกผลงาน
ดีเดนทั้ง 3 ดาน (ดานวิทยเทคโนฯ  ดานสังคมฯ ดานละ 8 ผลงาน และดานนวัตกรรมฯ 3 ผลงาน)   
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3.5) แผนผังขั้นตอนการรวมประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดนมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
แบบ Oral Presentation 

รวบรวมและจัดทาํไฟลเอกสาร ดังนี ้
 รายงานผลงานสหกิจศึกษา (3 – 5 หนา) 
 สําเนาผลการประเมินการปฏบิตัิงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานพี่เลี้ยง  

 
       

สงเมล ไฟลเอกสารและไฟลโปสเตอร มายัง patchananans@nu.ac.th ภายในวันที่กําหนด 
       
วันประกวดและตัดสนิผลงานสหกิจศึกษาดีเดนมหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ม.นเรศวร 

       
นําเสนอผลงานคนละ 7 นาท ีตอคณะกรรมการ 
ดวย Power point ณ หองจัดประกวดผลงาน 

       
คณะกรรมการซักถาม  3  นาท ี

       
คณะกรรมการตัดสินผล 

       
รับมอบรางวัล 

 (ดานวทิยเทคโนฯ 8 รางวัล / ดานสงัคมฯ 8 รางวัล / ดานนวตักรรมสหกิจศึกษาดีเดน  3 รางวัล) 
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4) งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง 

เครือขายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนลาง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนแมขายรวมกับ 12 สถาบันใน
เครือขายฯ จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลางเพื่อเปนการเผยแพรผลการ
ดําเนินสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่อยูในเครือขายฯ ตลอดจนสนับสนุนใหทุกภาคสวนที่รวมจัดสห
กิจศึกษาไดตระหนักและใหความสําคัญ รวมทั้งมองเห็นประโยชนที่ทุกฝายไดรับจากการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา อีกทั้งเปนการคัดเลือกผลงานของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือสงเขาประกวดสหกิจศึกษาดีเดน
ระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทยของทุกป 

4.1) ผูมีสิทธิเสนอผลงาน   
 นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษาระดับปริญญาที่ไดรับคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยของ

สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง 13  สถาบัน 

 เปนผลงานท่ีเปนโครงงานหรืองานประจําที่ ไดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ              
สถานประกอบการ ในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่กําหนด 

4.2) ประเภทของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน   
4.2.1) ประกวดผลงานโดยนําเสนอดวย Oral presentation (ผูเขาประกวดประเภทนี้

จะตองเปนนิสิต/นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกวามีผลงานสหกิจศึกษาดีเดนในระดับมหาวิทยาลัยและไดรับการ
เสนอชื่อมาโดยมหาวิทยาลัยเทานั้น) 

 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3   ผลงาน   
 ดานสงัคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ  3   ผลงาน   
 ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดน (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา)   3  ผลงาน   

4.2.2) ประกวดผลงานโดยนําเสนอดวยโปสเตอร  
 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   3   ผลงาน   
 ดานสงัคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ   3   ผลงาน   

4.3) เอกสารประกอบการสงผลงานประกวด (ทัง้ประเภท Oral และ Poster)   
4.3.1) ไฟลรายงานผลงานสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดและเนื้อหา (รวมประมาณ 3 - 5 

หนา) และควรมีรูปภาพประกอบการตามความเหมาะสม  ประกอบดวย 

 ชื่อรายงาน  ตําแหนงงาน  ชื่อสถานประกอบการ   ชื่อนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา ชวง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ชื่อพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงชื่ออาจารยนิเทศงาน  ระบบการสอนงานของ
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง สวัสดิการ/คาตอบแทนที่ไดรับจากสถานประกอบการระหวางปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

 บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค 
 วิธีการดําเนินโครงงาน (Method of co-operative project) หรือ งานท่ีปฏิบัติ หรือ

โครงงานท่ีไดรับมอบหมาย (Practical work / Assignment project) 

 ผลการดําเนนิงานโครงงาน และ การวิเคราะหผล  (Result & Analysis) 

 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หรือ ผลการปฏิบัติงาน 

 ขอเสนอแนะสําหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments) 
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4.3.2) ไฟลสําเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานพี่เลี้ยง (ตาม
แบบฟอรมของแตละสถาบัน)  

4.3.3) จัดพิมพโปสเตอรผลงานสหกิจศึกษาท่ีมีรายละเอียดของผลงานสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว 
(ตาม Template ที่กําหนด ซึ่งดาวนโหลดไดทางเว็บไซต www.coop.nu.ac.th) ** ควรนําโปสเตอรมาติดที่
บอรดนิทรรศการท่ีแมขายฯ จัดเตรียมไวใหลวงหนากอนวันจัดงาน ** 

4.4) กําหนดสงผลงาน    
  จัดสงไฟลเอกสารประกอบท่ีกําหนดไวขางตน มายังกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

นเรศวร ทาง e-mail : patchananans@nu.ac.th ภายในวันที่กําหนด และนําโปสเตอรผลงานสหกิจศึกษามา
ติดบอรดนิทรรศการท่ีแมขายฯ จัดเตรียมไวให ลวงหนากอนวันจัดงาน 

4.5) แนวทางการพิจารณาผลงาน 
  แบบ Oral presentation  

 พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดสงมายัง e-mail : patchananans@nu.ac.th 

 รับฟงการนําเสนอผลงาน ของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา (ดวย Power point)  ในวัน
จัดงานระยะเวลา 7 นาที กรรมการซักถาม 3 นาที  

 คณะกรรมการแตละทานพิจารณาแตละผลงาน และใหคะแนนในแบบฟอรมตามเกณฑ  
 เจาหนาที่รวบรวมคะแนน 

 อภิปรายในกลุมกรรมการเก่ียวกับขอดี ขอควรปรับปรุงของแตละผลงาน แลวคัดเลือก
ผลงานดีเดนทั้ง 3 ดาน (ดานวิทยเทคโนฯ  ดานสังคมฯ และดานนวัตกรรมฯ)  ดานละ 3 ผลงาน  

แบบโปสเตอร 
ในสวนของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไมไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันนิสิตสหกิจศึกษา

ดีเดน (แบบ oral) ใหคณะหรือสถาบันจัดสงผลงานเพื่อเขาประกวดนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีผลงานแบบ
โปสเตอรดีเดนจํานวน 6 ผลงาน (แบงเปนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3  ผลงาน  และดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร และการจัดการ  3   ผลงาน )   ซึ่งมีแนวการพิจารณาผลงานดังนี้ 

 พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดสงมายัง e-mail : patchananans@nu.ac.th 

 กรรมการสัมภาษณ โดยรับฟงการนําเสนอผลงาน ของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา           
ดวยปากเปลา ณ บอรดนิทรรศการแสดงผลงานของตนเอง  ในวันจัดงาน ระยะเวลา 3 นาที กรรมการซักถาม
และใหคําแนะนํา 

 คณะกรรมการแตละทานพิจารณาแตละผลงาน และใหคะแนนในแบบฟอรมตามเกณฑ 
 เจาหนาที่รวบรวมคะแนน 

 อภิปรายในกลุมกรรมการเก่ียวกับขอดี ขอควรปรับปรุงของแตละผลงาน แลวคัดเลือก
ผลงานดีเดนทั้ง 2 ดาน  ดานละ 3 ผลงาน  
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4.6)  แผนผังขั้นตอนการรวมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนลาง 

 
แบบ Oral Presentation  แบบโปสเตอร 

1.  รวบรวมและจัดทาํไฟลเอกสาร ดังนี ้
 รายงานผลงานสหกิจศึกษา (3 – 5 หนา) 
 สําเนาผลการประเมินการปฏบิตัิงานสหกิจ

ศึกษาโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง  
2.  Download Template โปสเตอรจากเว็บไซต 
www.coop.nu.ac.th แลวใสขอมูลรายละเอียดของ
ผลงานสหกิจศึกษาใหเรียบรอย (เพื่อแสดง
นิทรรศการ) 

 1. รวบรวมและจัดทาํไฟลเอกสาร ดังนี ้
 รายงานผลงานสหกิจศึกษา (3 – 5 หนา) 
 สําเนาผลการประเมินการปฏบิตัิงานสหกิจ

ศึกษาโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง  
2.  Download Template โปสเตอรจากเว็บไซต 
www.coop.nu.ac.th แลวใสขอมูลรายละเอียดของ
ผลงานสหกิจศึกษาใหเรียบรอย 

       
สงเมลไฟลเอกสาร มายัง patchananans@nu.ac.th ภายในวันที่กําหนด 

       
นําโปสเตอรผลงานสหกิจศึกษามาจัดแสดง ณ จุดแสดงนิทรรศการท่ีจัดไวให  

ควรติดตั้งลวงหนากอนวันงานอยางนอย 1 วัน 
 

วันประกวดและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง  
       

นําเสนอผลงานคนละ 7 นาที ตอคณะกรรมการ 
ดวย Power point ณ หองจัดประกวดผลงาน 

 นําเสนอผลงานคนละ 3 นาที ตอคณะกรรมการ     
ดวยปากเปลา ณ จุดแสดงนิทรรศการของตนเอง 

       
คณะกรรมการซักถาม  3  นาท ี  คณะกรรมการซักถาม  5 นาที 
       

คณะกรรมการตัดสินผล  คณะกรรมการตัดสินผล 
       

รับมอบรางวัล 
 (ดานวทิยเทคโนฯ 3 รางวัล / ดานสงัคมฯ 3 รางวัล 

/ ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดน  3 รางวัล) 

 รับมอบรางวัล 
 (ดานวทิยเทคโนฯ 3 รางวัล / ดานสงัคมฯ 3 

รางวัล) 
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4.4 สรุปกําหนดสงแบบฟอรมสหกิจศึกษาของนิสิตสหกิจศึกษา 
 

แบบฟอรม วันสงแบบฟอรม 
NU_Co-op 03 ภายในสปัดาหที่ 1 
NU_Co-op 04 ภายในสปัดาหที่ 1 
NU_Co-op 05 ภายในสปัดาหที่ 2 
NU_Co-op 06 ภายในสปัดาหที่ 3 
NU_Co-op 08-1 วันรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 
NU_Co-op 08-2 วันรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 
NU_Co-op 07-3 สงพรอมรายงานในวนัรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 
NU_Co-op 09 สงพรอมรายงานในวนัรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 
NU_Co-op 11 วันสัมมนาของคณะ 
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรม 
1. คณะ / หนวยงานผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา  
       -  รับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติท่ี
สถาบันอุดมศึกษากําหนดเขาเปนนิสิตสหกิจศึกษา 
       -  ภาควิชา/สาขาเปนผูทําการคัดเลือก 

 

2.  สถานประกอบการ 
       -  เสนอรายละเอียดของตําแหนงงานและ
ลักษณะงานท่ีตองการใหนิสิตปฏิบัติ รวมท้ังอัตรา
คาตอบแทน/สวัสดิการใหแกคณะทราบลวงหนา 
 

 
 

3. คณะ / หนวยงานผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา 
       -  สงใบสมัครใหสถานประกอบการคัดเลือก 
       -  สถานประกอบการพิจารณาใบสมัครและสงผล
กลับมายังสํานักงานสหกิจศึกษาของคณะ  
        -  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต 

 
 
 

4.  นิสิตสหกิจศึกษา 
       -  ทําการลงทะเบียนลวงหนากอนปดภาค
การศึกษาเพื่อท่ีจะเตรียมออกปฏิบัติงานในภาค
การศึกษาถัดไป 

 

5.  หนวยงานผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา 
        -  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ นิเทศ
งานสหกิจศึกษาแกอาจารยนิเทศ 
        -  จัดอบรมเตรียมความพรอมนิสิตสหกิจศึกษา
กอนออกปฏิบัติงานลวงหนาไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 
ในหัวขอตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รับนิสิตสหกิจศึกษาและ
คัดเลือกคุณสมบัติ 

เสนองานและคาตอบแทน/
สวัสดิการนิสิต 

สงใบสมัครใหสถาน
ประกอบการคัดเลือก 

ลงทะเบียน 

ประกาศผลการคัดเลือก 

อบรมเร่ืองการเตรียมตัวกอนไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

4.5 ลําดับขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร   
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรม 
 
6. หนวยงานผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา 
       -  แจงนิสิตสหกิจศึกษาใหไปรายงานตัวท่ี
สถานประกอบการ 

 

7.  สถานประกอบการ 
       -  ฝายบุคคลปฐมนิเทศแกนิสิตในเรื่องตาง ๆ 
เชนระเบียบขอบังคับของบริษัท การปรับตัว  ความ
ปลอดภัยในการท่ีทํางาน ฯลฯ 
        -  พนักงานพี่เล้ียงจะตองแจงรายละเอียด
หนาท่ีท่ีจะปฏิบัติงานใหนิสิตทราบ 
        -  พนักงานพี่เลี้ยงมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ
นิสิตใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
       -  นิสิตจัดสงแบบฟอรมเอกสารสหกิจท่ี
เกี่ยวของกลับมายังสํานักงานสหกิจศึกษาของคณะ 

 

8.  อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 
       -  อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาออกนิเทศนิสิต 

 

9.  คณะ / หนวยงานผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา 
        -  จัดกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา เชน อาจารยท่ีปรึกษา   สหกิจศึกษา
สัมภาษณนิสิตถึงปญหาตาง ๆ จัดสัมมนาใหนิสิต
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันท่ีคณะ/สาขาวิชา
ตนสังกัด 

 

10.  คณะ 
        -  ประเมินผลสหกิจศึกษาโดยอาศัยขอมูลจาก 
        1.  ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 
        2.  ผลการประเมินรายงานจากอาจารยท่ี
ปรึกษาฯ 
        3.  การเขารวมกิจกรรมของนิสิตกอนและ
หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
       -   ผลการประเมินเปนไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

แจงนิสิตใหไปรายงานตัว 
ท่ีสถานประกอบการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 

กิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรูภายในคณะ 

นิเทศนิสิต 

ประเมินผล 
สรุปผล 
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บทที่ 5  
การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนิสิตสหกิจศึกษา 
______________________________________________________________ 
 

5.1 หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) 
 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนจะไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) โดยสามารถใช
สิทธิดังกลาวไดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกรณีเจ็บปวยทั่วไป เจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ และ
การสงตอเพื่อการรักษาตอเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อนิสิตตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในจังหวัด
ตางๆ นั้น มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. นิสิตสหกิจศึกษาติดตอคณะตนสังกัดเพ่ือแจงความจํานงในการโอนยายสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปยังโรงพยาบาล
ของรัฐที่ใกลกับสถานประกอบการที่นิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2. คณะรวบรวมเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของนิสิตสหกิจศึกษาและรายชื่อ
โรงพยาบาลของรัฐที่ใกลกับสถานประกอบการที่นิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพื่อแจงไปยัง
หนวยประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดําเนินการโอนยายสิทธิ 

3. เมื่อโรงพยาบาลดําเนินการยายสิทธิเรียบรอยแลว ใหนิสิตติดตอคณะเพ่ือรับ
เอกสารการยายสิทธิ และใหนําเอกสารนี้ติดตัวไปกับนิสิตในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

วิธีการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) เมือ่เจ็บปวย 
1. เจ็บปวยท่ัวไป 

เขารับการรักษาพยาบาลที่หนวยบริการปฐมภูมิกอนทุกครั้ง แจงความจํานงขอใชสิทธิพรอม
แสดงหลักฐานประกอบ ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารการยายสิทธิ 

2. เจ็บปวยฉุกเฉิน 
การวินิจฉัยวา เจ็บปวยฉุกเฉิน แพทยจะพิจารณาตามขอบงชี้ ดังนี้ 

 โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลักษณะรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอชีวิต หรืออันตรายตอผูอื่น 
 โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง ตองรักษาเปนการเรงดวน 
 โรคที่ตองผาตัดดวน หากปลอยไวจะเปนอันตรายตอชีวิต 
 โรคหรือลักษณะอาการของโรคท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ทั้งนี้ แพทยจะพิจารณาจากความดันโลหิต ชีพจร อาการของโรค การวินิจฉัยโรค แนว
ทางการรักษาและความเรงดวน ในการรักษารวมทั้งคํานึงถึงการรับรูของผูรับบริการที่มีตอการปวยดวย 

แนวทางการใชสิทธิ คือ เขารับการรักษากับหนวยบริการของรัฐหรือเอกชนท่ีเขารวมโครงการที่
อยูใกลที่สุด แจงความจํานงขอใชสิทธิพรอมแสดงหลักฐานประกอบ ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน และ
เอกสารการยายสิทธิ 

หมายเหตุ : กรณีฉุกเฉิน สามารถเขารับบริการที่หนวยบริการอื่นที่เขารวมโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา นอกเหนือหนวยบริการประจําไดไมจํากัดจํานวนคร้ัง 
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3. กรณีอุบัติเหตุ 
ผูมีสิทธิสามารถเขารับบริการทางการแพทยที่หนวยบริการอื่นนอกเหนือหนวยประจําครอบครัว

ไดไมจํากัดจํานวนคร้ัง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 กรณีไดประสบอุบัติเหตุทั่วไป 
ควรเขารับการรักษายังหนวยบริการของรัฐหรือเอกชนท่ีเขารวมโครงการฯ และอยูใกลที่สุด  

แจงความประสงคขอใชสิทธิพรอมแสดงเอกสารประกอบ ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารการยายสิทธิ 
 กรณีประสบภัยจากรถ 
ผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิหลักประกันสุขภาพตอเนื่องจากคาเสียหายเบื้องตนที่กองทุนทดแทน

ผูประสบภัยจากรถ หรือบริษัทประกันภัยเปนผูจาย โดยเขารับการรักษายังหนวยบริการที่เขารวมโครงการ แจง
ใชสิทธิพรอมหลักฐานประกอบ ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน เอกสารการยายสิทธิ  และสําเนา พ.ร.บ. รถที่
ประสบภัย 

ติดตอสายดวน สปสช. 1330 เพ่ือประสานหาเตียงรองรับ ในการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
ตอเนื่อง 

หากมีความเสียหายเกินคาเสียหายเบื้องตน ใหผูปวยสํารองจายแลวไปรับคืนจากบริษัท
ประกันภัยของคูกรณี (กรณีไดขอยุติวารถของคูกรณีเปนฝายผิด) 

หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ ไมไดกําหนดใหโรงพยาบาลเรียกเก็บ
แทนผูประสบภัย 

การสงตอเพื่อการรักษาตอเนื่อง 
เขารับการรักษา ณ หนวยบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
แจงความจํานงเพ่ือขอใชสิทธิทุกครั้ง พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสาร

การยายสิทธิ 
หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ หนวยบริการปฐมภูมิ

จะพิจารณาสงตอไปยังหนวยบริการท่ีมีศักยภาพที่สูงกวาตามภาวะความจําเปนของโรค 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
 หนวยประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-5631  
 หนวยประชาสัมพนัธ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-7809 
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5.2 หลักประกันสวัสดิภาพนิสติผูประสบภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในสวัสดิภาพของนิสิต กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุใน 
ขณะที่ดํารงสถานภาพอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือแกนิสิตผูประสบภัย
และบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแกชิวิตและรางกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่
นิสิตดํารงสถานภาพนิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 1. สิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือ 
         ตองเปนผลเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาธารณภัยตางๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
แตไมรวมถึงความจงใจหรือเจตนาของนิสิต หรือจากการกระทําผิดกฎหมายอาญา ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต  ให
จายเงินชวยเหลือทั้งจํานวนแกบุคคลที่ระบุไวในแบบแสดงเจตนาระบุผูรับเงินชวยเหลือ 
 

 2. อัตราคาคุมครองนิสิตผูประสบภัยอันเน่ืองมาจากอุบัติเหต ุ
 

 

รายการความชวยเหลือ จํานวนเงิน
ชวยเหลือ 

ระดับปริญญาตร ี
1. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 150,000.- 
2. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือโรคภัยไขเจ็บ  75,000.- 
3. สูญเสียมือ 2 ขาง หรือเทา 2 ขาง หรือตา 2 ขาง 150,000.- 
4. สูญเสียมือ 1 ขาง หรือเทา 1 ขาง หรือตา 1 ขาง   75,000.- 
5. สูญเสียความสามารถในการสืบพันธจากอุบัติเหตุ  75,000.- 
6. สูญเสียการรับฟงเสียง หรือการพูดออกเสียง  75,000.- 
7. สูญเสียนิ้วหัวแมมือ และหรือนิ้วชี ้  30,000.- 
8. สูญเสียนิ้วมืออ่ืนๆ นิ้วละ   7,500.- 
9. สูญเสียนิ้วเทานิ้วละ  4,500.- 
10. ทุพพลภาพท้ังหมดอยางถาวร 150,000.- 
11. ทุพพลภาพบางสวนอยางถาวร  75,000.- 
12. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุกรณีคนไขใน/คนไขนอก จายตามที่จายจริงแตไมเกิน  15,000.- 
13. คาชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผูปวยใน (อยางนอย 2 วันขึ้นไป แตไมเกิน 15 วัน) 150/วัน 
14. การใหเงินชวยเหลือในกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน ใหคณะกรรมการ 
     พิจารณากําหนดเงินชวยเหลือตามความเหมาะสมเปนรายๆ ไป 

ตามจํานวนที่
คณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 

3. หลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย 
 1) กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยนตหรือรถจักรยานยนต ใหใชสิทธิ์จากพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กอน 
 2) หากใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เต็มแลวใหนิสิต

ขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสวนเกินจากเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
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 3) หากนิสิตไมไดประกันตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไม
มีใบอนุญาติขับขี่หรือประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากรถปอปหรือรถสกูดเตอรนิสิต ไมมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตหรือนิสิตจะตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาล ในเบื้องตน 15,000.- 
บาท กอน แลวจึงขอรับเงินชวยเหลือสวนที่เกินไดจากมหาวิทยาลัย 

 4) หากประสบอุบัติ เหตุนอกเหนือจากรถยนตหรือรถจักรยานยนตให เขา รับการ
รักษาพยาบาลโรงพยาบาลใดก็ไดและนําหลักฐานมาขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

 5) ในกรณีเขารับการรักษาเปนคนไขนอกใหนิสิตสํารองเงินจายไปกอนแลวนําหลักฐานมา
ขอรับเงินชวยเหลือภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุที่หนวยประกันคุณภาพการศึกษา กองกิจการ
นิสิต อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 6) กรณีเขารับการรักษาเปนผูปวยในเฉพาะกรณีโรงพยาบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ใหแสดงบัตรประจําตัวนิสิตท่ีโรงพยาลนั้นๆ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะดําเนินการเบิกจายจากกองทุน
สวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยตรง สวนโรงพยาบาลนอกเขตปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 5 

4. หลักฐานประกอบการติดตอขอรับเงินชวยเหลือ 
 ใหนิสิตติดตอขอรับเงินชวยเหลือไดภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันที่นิสิตไดรับ

อุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูใดที่มีสิทธิมารับเงินชวยเหลือ 
มหาวิทยาลัยจะระงับสิทธิดังกลาว 

 1) กรณีประสบอุบัติเหตุและไดรับบาดเจ็บ เตรียมหลักฐานดังนี้ 
 ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ) 
 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
 สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต 

2) กรณีเสียชีวิต เตรียมหลักฐานดังนี้ 
 สําเนาใบมรณบัตร 
 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือใบบันทึกประจําวันเจาหนาที่ตํารวจ 
 สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือ 

 
 

 
 
 
 
 

 ติดตอขอรับเงินชวยเหลือฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนวยประกันคุณภาพการศึกษา  
      หองงานบริการและสวัสดกิาร กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร  
      โทร. 0-5596-1215-6  
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บทที่ 6 
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
______________________________________________________________ 

 

การเขียนรายงานถือเปนกิจกรรมบังคับของสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อฝกฝนทักษะ การสื่อสารของ
นิสิต และเพื่อจัดทําขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ โดยในการทํารายงานนั้น นิสิตจะตองขอรับ
คําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (Mentor/Job Supervisor) เพ่ือกําหนดหัวขอรายงานที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการและลักษณะของสถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยางของหัวขอรายงาน 
เชน ผลงานวิจัยที่นิสิตปฏิบัติ รายงานวิชาการในหัวขอที่สนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห
และประเมินผลขอมูล รายงานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หรือแผนและวิธีปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุถึง 
วัตถุประสงคการเรียนรูที่นิสิตวางเปาหมายไวจากการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา 
 เม่ือไดหัวขอแลวใหนิสิต กรอกแบบฟอรม  NU_Co-op 06 (แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน) 
ขอความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงและจัดสงกลับมายังสํานักงานสหกิจศึกษาของคณะ 
ภายใน 3 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน 
 

6.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
รายงานสหกิจศึกษาเปนรายงานทางวิชาการที่นิสิตจะตองเขียนในระหวางการปฏิบัติงาน ณ           

สถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง การเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีดี
จะตองมีความถูกตอง ชัดเจน และมีความสมบูรณของเนื้อหาที่จะนําเสนอ โดยมีรูปแบบและหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 

1. รูปแบบมาตรฐานรายงาน 
    เพื่อใหการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนิสิตมีรูปแบบและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอ

กําหนดการจัดทํารูปเลมรายงานสหกิจศึกษาใหนิสิตใชรูปแบบดังตอไปนี้ 
1) ปกนอกสีออน สีสุภาพ กระดาษมีความแข็งพอสมควร 
2) จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม  สีขาวสุภาพ พิมพหนาเดียว หรือ 2 หนา 
3) จัดพิมพในแนวตั้งเปนหลัก อาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงเปนแนวนอนไดตามความจําเปน 
4) ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 หากเปนหัวขอ หรือ การเนน ใหเพ่ิมขนาดและ

รูปแบบตามความเหมาะสม 
5) มีเลขหนาตั้งแตจดหมายนําสงรายงานเปนตนไปจนหนาสุดทาย 
6) การเวนขอบกระดาษกําหนดให 

เวนขอบบน 1.5 นิ้ว 
เวนขอบลาง 1.0  นิ้ว 
เวนขอบซาย 1.2 นิ้ว (สําหรับการเขาเลมรายงาน) 
เวนขอบขวา 1.0 นิ้ว 
ในสวนของปก เวนขอบบนและลางตามความเหมาะสม 

7) จํานวนหนาทั้งเลม ประมาณ 25 หนา 
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2. หัวขอในการเขียนรายงาน 
1) สวนนํา เปนสวนประกอบกอนที่เขาถึงเนื้อหารายงานทําใหงายตอการเขาสูเนื้อหา ประกอบดวย  
(เรียงตามลําดับ) 

 ปกนอก 

 ปกใน 

 จดหมายนําสงรายงาน 

 กิตติกรรมประกาศ 

 บทคัดยอภาษาไทย หรือ อาจเปนภาษาอังกฤษ 

 สารบัญเร่ือง 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญรูปภาพ 

2) สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนสําคัญที่สุดของรายงาน ประกอบดวย 

 บทนํา 
 การทบทวนเอกสาร (ถามี) 
 วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 งานท่ีปฏิบัติหรือโครงการที่ไดรับมอบหมาย 

 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน 
3) สวนประกอบตอนทาย เปนสวนเพิ่มเติม เพื่อทําใหรายงานมีความสมบูรณ 

 เอกสารอางอิง 
 บรรณานุกรม 

 ภาคผนวก (ถามี) 
 

3. เนื้อหาในสวนเน้ือเรื่องโดยละเอียด 
 1) บทนํา ประกอบดวย 

 ชื่อและท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ / ผลิตผล หรือการใหบริการหลักขององคกร 
 รูปแบบการจัดองคและการบริหารงานขององคกร 
 ตําแหนงและลักษณะงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

 ชื่อพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง และตําแหนงงานของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงาน
พี่เล้ียง 

 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
     2) วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่ เลี้ยง ได
กําหนดไววาตองใหสําเร็จในเวลาท่ีกําหนด โดยอาจจะจัดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดไวกอน 
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 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมายทั้งในสวนตัวนิสิต
เองและสวนที่สถานประกอบการจะไดรับงานที่ปฏิบัติหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 รายละเอียดที่นิสิตปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนปฏิบัติใน
โครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 แสดงแผนภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จําเปนประกอบคําอธิบาย 

 หากเปนการทําปฏิบัติการในหองอาหาร หองพัก หรือสถานที่ที่มีลักษณะเปนพิเศษ
จะตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการท่ีใชอยางชัดเจน 

     3) สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน 

 รวบรวมและแสดงขอมูลที่จําเปนตอการวิเคราะห 
 วิเคราะหและวิจารณขอมูลที่ไดโดยมีขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน โดยเนนในแงการนําไปใชประโยชนไดในอนาคต 

 เปรียบเทียบผลที่ไดรับกับวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการปฏิบัติงานหรือของ
โครงงานท่ีไดกําหนดไวในสวนวัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.2 ตัวอยางการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

เพื่อใหการจัดทํารายงานของนิสิตสหกิจศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ
ตัวอยางการเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีผานมา เพื่อเปนประโยชนตอนิสิตสหกิจศึกษาและใชเปนแนวทางในการ
จัดทํารายงานสหกิจศึกษาตอไป โดยสามารถดูตัวอยางไดทางเว็บไซต www.coop.nu.ac.th 
   

* หมายเหตุ  รูปแบบการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาในคูมือเลมนี้ กําหนดขึ้นเพ่ือเปนแนวทาง
ใหแกนิสิตสหกิจศึกษา ทั้งนี้คณะสามารถกําหนดใหนิสิตเพิ่มเติมเนื้อหาตางๆ ไดตามที่คณะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
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ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
(Application Form for CO-OP JOB)  

 
 
 
 
 
 
ชื่อสถานประกอบการท่ีตองการสมัคร.................................................................................................................................................................. 
(Name of employer) 
สมัครงานในตําแหนง..................................................................................  รหัสงาน.......................................................................................... 
(Position sought)                    (Job Code) 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (4 เดอืน)                   จาก........................................................     ถึง................................................................ 
(Period of work)    (From)            (Until) 
 
ขอมูลสวนตัวนิสิต (Student Personal Data) 
ชื่อ-สกุล                      ภาษาไทย (นาย/นางสาว).................................................................................................................................................. 
(Name – Surname)    (Mr./ Miss) ..................................................................................................................................................................... 
รหัสนิสิต    (Student ID.)  ............................................................................................................................................................................ 
สาขาวิชา .................................................................................. คณะ/ วิทยาลัย.................................................................................................. 
(Field of Study)      (Faculty/ School/ College)  
นิสิตชั้นปที ่................................................................ ชื่ออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา........................................................................................... 
(Year of study)     (Name of academic advisor)  
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาท่ีผานมา..................................................เกรดเฉลี่ยรวม......................................................................................................... 
(recently received GPA)     (Cumulative GPA)  
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่  
 (ID. Card No.) 
ออกให ณ................................................................เมื่อวันที่ ................................................หมดอายุวันที่................................................................................ 
(Issued at)                                                (Issued date)                                  (Expiry date) 
เช้ือชาติ................... สัญชาติ.................... ศาสนา................... เพศ....................... สวนสูง..................ซม. น้ําหนัก................กก. 
 (Race)                (Nationality)       (Religion)           (Sex)                  (Height)                (Weight)                         
โรคประจําตัว ระบุ............................................................................................................................................................................................... 
(Chronic disease: please specify) 
ท่ึอยูปจจุบัน (Address)....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท (Tel.)…………………………………..……………………………..โทรสาร (Fax).......................................................................................................................... 
E-mail address........................................................................................................................................................................................................................ 
บุคคลท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Contact person in case of emergency) 
ชื่อ-นามสกุล (Name- Surname)………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
ความเกี่ยวของเปน (Relationship)..............................................................................โทรศัพท (Tel)..................................................................................... 
 
 

                 

 



คูมือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร 31

โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร                                                                               NU_Co-op 01 [ 2 / 3 ] 

2

ขอมูลครอบครัว (Family Details)  
ชื่อบิดา..................................................................................... อายุ.........................ป          อาชีพ............................................................................ 
Father’s name           Age                              Occupation    
ทึ่อยู (Address).............................................................................................................................................โทรศัพท (Tel.) ………………....……………… 
ชื่อมารดา.................................................................................... อายุ.......................ป          อาชีพ............................................................................ 
Mother’s name                   Age                                  Occupation    
ทึ่อยู (Address)............................................................................................................................................โทรศัพท (Tel.)…………..…………………....… 
จํานวนพี่นอง................................................คน  เปนบุตรคนท่ี.............................................ตามรายละเอียดขางลางนี้ 
(Number of siblings)                              (You are the)                               (As detailed below) 
ลําดับที่         ชือ่-นามสกุล    อาย ุ          อาชีพ     ตําแหนง       ทีอ่ยู 
(No.)  (Name & Surname)                 (Age)           (Occupation)       (Position)             (Current Address) 
1……………………………………………………………………………………………………………….....................................................……………………………………..……… 
2………………………………………………………………………………………………………………….....................................................……………………………………..…… 
3…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................……………..…………………..……. 

ความสามารถทางภาษา (Language Proficiency) 
ภาษา  

Language 
ฟง Listening พูด Speaking อาน Reading เขียน Writing 

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 
อังกฤษ English             
จีน Chinese             
อื่น ๆ Others 
…………………… 

            

 
หัวขอวิทยานิพนธในระดบัปรญิญาตรีที่นิสิตทํา หรือสนใจท่ีจะทํา (Undergraduate thesis topic or your interested project) 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
องคความรูในสาขาวิชาของตนเองท่ีนิสิตถนัด (Core knowledge in your field of interest) 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 
ความสามารถอ่ืน ๆ (Other Skills) 
โปรแกรมคอมพวิเตอร (Computer Programs) ………………………………………….………………………………………………………………………………………….……... 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
 กีฬา (Sports) ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
อื่น ๆ ระบ ุ(Etc.: please specify) ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….….. 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
กิจกรรมนอกหลักสูตรและความสามารถพิเศษ (Student activities and special ability) 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 
I hereby certify that the above given details are true in every aspect. 
 
 

ลายมือชื่อผูสมัคร..................................................................................... 
Applicant’s signature 
                                (............................................................................) 
วันที่ Date                  ........................./........................../........................ 
 
 
 

คํารับรองและขอคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา 
Supervisor’s recommendation/ comments 
…………………………………………............. 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 
 
 
                               ……………………………. 
                            อาจารยที่ปรกึษาสหกิจศึกษา 
                                 (Advisor) 

อนุมัติ (Approved) 
 
 
 
 
............................................................... 
                      หัวหนาภาควิชา 
Head, Department of ………………….. 

อนุมัติ (Approved) 
 
 
 
 
………………………………………………. 
                         คณบดี 
Dean, Faculty of ………………………… 
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แบบฟอรมเสนองานสหกิจศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
เรียน   คณบดีคณะ...................................................... มหาวิทยาลัยนเรศวร 
           
          สถานประกอบการ/หนวยงาน มีความสนใจทีจ่ะรับนสิิตสหกิจศึกษา และขอเสนอตําแหนงงานสําหรับนิสิตปฏิบัติ
สหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หนวยงาน 
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่.........................อาคาร......................................ชั้น........................ถนน.................................. 
ซอย.....................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณยี......................................................................... 
โทรศัพท....................................................................โทรสาร................................................................. 
E-mail (ถามี)......................................................................................................................................... 
ประเภทกิจการ/ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ..........................................................จํานวนพนักงานรวม..................คน 
ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ/หัวหนาหนวยงาน 
ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................................... 
ตําแหนง........................................................................แผนก................................................................................ 
หากคณะฯ ประสงคจะติดตอประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หนวยงาน สามารถติดตอไดทาง 
(    ) ติดตอโดยตรงกับผูจดัการ/หัวหนาหนวยงาน 
(    ) ติดตอกับบุคคลที่สถานประกอบการ/หนวยงาน มอบหมายตอไปนี้ 
ชื่อ – สกุล.............................................................................................................................................................. 
ตําแหนง..........................................................แผนก/ฝาย..................................................................................... 
โทรศัพท....................................................................โทรสาร................................................................................ 
E-mail (ถามี)........................................................................................................................................................ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับงาน/สวัสดิการที่เสนอใหนิสิตและคุณสมบัตินิสิตที่ตองการ 
สาขาวิชาทีต่องการ.............................................................จํานวนท่ีเสนอนสิิต..........................................ตําแหนง 
(หากมีมากกวา 1 สาขาวิชา กรุณาทําสําเนาแผนนี้และเขียนรายละเอียดแยกสาขาวชิาละ 1 แผน) 
ความสามารถทางวชิาการหรือทักษะที่นสิิตควรมี ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตําแหนงงานที่เสนอใหนิสิตปฏบิัติ (Job Position) …………………………………………………………... 
ลักษณะงานที่นิสติตองปฏิบัติ (Job Description) …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
จํานวนชั่วโมงทํางาน....................................................ตอสปัดาห (ระยะเวลาที่นิสิตไปปฏบิัติงาน 16 สัปดาห) 
สวัสดิการที่สถานประกอบการ/ หนวยงาน เสนอใหนิสิตในระหวางปฏิบตัิงาน 
 คาตอบแทน (    ) ไมม ี (    ) มี  .....................บาท/วัน  หรือ.....................บาท/เดือน 
 ที่พัก  (    ) ไมม ี (    ) มี    

           (    ) ไมเสียคาใชจาย (    ) นิสิตเสยีคาใชจายเอง .............บาทตอเดือน/วัน  
 รถรับสงไปกลับ ระหวางสถานประกอบการ ที่พักและชุมชนใกลเคียง 
   (    ) ไมม ี (    ) มี 
                 (    ) ไมเสียคาใชจาย (    ) นิสิตเสยีคาใชจายเอง .............บาทตอเดือน/วัน 
 สวัสดิการอ่ืนๆ (ถามีโปรดระบุ เชน อาหาร,ชุดทํางาน) ................................................................ 
การคัดเลือกนิสิตเขาปฏิบัตงิาน 
(    ) ตองการคัดเลือกนิสิตเอง  (    ) ใหคณะฯ คัดเลือกให 
 

ลงชื่อ..................................................................(ผูใหขอมูล) 
       (……………………………..........…………………) 
ตําแหนง.................................................. 

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

 
 

 

ขอความกรุณาแนบแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานท่ีที่นิสิตตองไปปฏิบัติงาน 
และสงกลับมายังกงานสหกิจศกึษาของคณะ จะขอบคุณยิ่ง 

คณะเกษตรศาสตรฯ 0-5596-2779     คณะวิทยาศาสตร 0-5596-3141  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 0-5596-2464 / 0-5596-2477 คณะเภสัชศาสตร 0-5596-3647 
คณะวิทยาศาสตรการแพทย 0-5596-4699    คณะสาธารณสุขศาสตร 0-5596-8652 
คณะมนุษยศาสตร 0-5596-2052    คณะสังคมศาสตร 0-5596-1920    
คณะบริหารธุรกิจฯ 0-5596-4830   วิทยาลัยนานาชาติ 0-5596-8585  
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แบบแจงรายละเอียดทีพ่ักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

(ผูใหขอมูล: นิสิต ) 
 

เรียน  คณบดี คณะ.................................................................. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชื่อ-นามสกลุ………………………………………………………………………..รหัสประจําตัวนสิิต………………………………………………………..    
สาขาวิชา……………………………………………………………………………..คณะ…………………………………………………………………………... 
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….            
ขอแจงรายละเอียดเกีย่วกับท่ีพักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ี 
 เลขที่……………….…………ถนน………………………………ซอย…………………….ตําบล/แขวง………………………………………..
 อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด………………………………………..รหัสไปรษณีย………………………………………. 

โทรศัพท…………………………………….โทรสาร……………………………………….มือถือ………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อ ท่ีอยู ผูท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 
 ชื่อ-นามสกลุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..     
 เลขที่………………….……..ถนน………………………..…….ซอย……………..………ตําบล/แขวง………………………………………. 
 อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………………..รหัสไปรษณีย…………………………………….. 

โทรศัพท……………………………………..โทรสาร……………………………………….มือถือ………………………………………………. 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

แผนที่แสดงตําแหนงที่พักอาศัย 
เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย โปรดระบชุื่อถนนและสถานท่ีสาํคัญใกลเคียงท่ีสามารถเขาใจโดยงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………….            
             (………………………………………………………………)                  
      ตําแหนง……………………………………………………………            
      วนัที……………………………………………………        

    
 

 
 

      โปรดกรุณาสงเอกสารฉบบันี้ คืนผูประสานงาน งานสหกิจศึกษาของคณะ 
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภายในสัปดาหที่ 1 ของการปฏิบัติงานของนิสิต  ดวยจะขอบคุณย่ิง 
โปรดมอบหมายใหนิสิตเปนผูดําเนินการ โดยจัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร                                                                                            NU_Co-op 03  
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แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

(ผูใหขอมูล: ผูจัดการฝายบุคคล และ/หรือ พนักงานที่ปรึกษา ) 
 

คําชี้แจง 
 เพื่อใหการประสานงานระหวางโครงการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงใครขอ
ความกรุณาผูจัดการฝายบุคคล หรือผูท่ีรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ไดโปรดประสานงานกับพนักงาน
ท่ีปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อจัดทําขอมูล ตําแหนงงาน ลักษณะงาน และพนักงานท่ีปรึกษา (Job Position, Job Description and Job 
Supervisor) ตามแบบฟอรมฉบับน้ี และ ขอไดโปรดสงคืนใหสํานักงานสหกิจศึกษาของคณะ 

เรียน    คณบดี คณะ.......................................................... มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ขอแจงรายละเอียดเกีย่วกับตําแหนงงาน ลักษณะงาน และพนักงานท่ีปรึกษา ดังนี้ 
 
 
 

 
  ชื่อสถานประกอบการ  
  (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………..............................................…..            
       เลขท่ี……………….…....ถนน....................................ซอย..........................................ตําบล/แขวง................................................. 
  อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...............................................        
  โทรศัพท..................................................................โทรสาร....................................มือถือ..........................................................          
   E-mail.......................................................................................................................................................................................     

 
 

   

  ช่ือผูจัดการสถานประกอบการ....................................................................................................................................................          
   ตําแหนง...............................................................................................โทรศัพท.......................................................................   
   โทรสาร...............................................................................................E-mail..........................................................................      
   การตดิตอประสานงานกับมหาวทิยาลัย (การนิเทศงานนิสิต และอ่ืน ๆ)  ขอมอบให 
      ติดตอกับผูจัดการโดยตรง    มอบหมายใหบุคคลตอไปน้ีประสานงานแทน 
   ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................ตําแหนง........................................................................ 
   แผนก..................................................................................................โทรศัพท........................................................................ 
   โทรสาร.................................................................................................E-mail........................................................................ 
 
 
 
 
 

1.  ชื่อ ท่ีอยูของสถานประกอบการ 
       โปรดใหชื่อท่ีเปนทางการเพื่อจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษใหแกนิสิตไดอยางถูกตอง และเพื่อใชสําหรับประกอบการ 
เดินทางไปนิเทศงานนิสิต โปรดระบุท่ีอยูตามสถานท่ีท่ีนิสิตปฏิบัติงาน  

2.  ผูจัดการท่ัวไป / ผูจัดการโรงงาน และผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน 
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ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................................................................................. 
ตําแหนง.........................................................................แผนก................................................................................................ 
โทรศัพท.............................................โทรสาร............................................E-mail.................................................................      
 

ช่ือ-นามสกุลนิสติ...................................................................................................................................................................... 
ตําแหนงงานท่ีนิสิตปฏบิัต ิ(Job Position).............................................................................................................................. 
ลักษณะงานท่ีนสิิตปฏบิัติ (Job Description)......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
   

 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
         
 

 
 
 

 
ลงช่ือ...............................................................................ผูใหขอมลู 

                (............................................................................) 
     ตําแหนง...........................................................................              
     วันท่ี.................................................................................                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)  

4.  งานท่ีมอบหมายนิสิตสหกจิศกึษา 

กรุณาสงเอกสารฉบับน้ี คืนผูประสานงาน งานสหกิจศึกษาของคณะ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ภายในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงานของนิสิต  ดวยจะขอบคุณย่ิง 

โปรดมอบหมายใหนิสิตเปนผูดําเนินการ โดยจดัสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
 

คณะเกษตรศาสตรฯ 0-5596-2779      คณะวิทยาศาสตร 0-5596-3141  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 0-5596-2464 / 0-5596-2477 คณะเภสัชศาสตร 0-5596-3647 
คณะวิทยาศาสตรการแพทย 0-5596-4699    คณะสาธารณสุขศาสตร 0-5596-8652 
คณะมนุษยศาสตร 0-5596-2052     คณะสังคมศาสตร 0-5596-1920    
คณะบริหารธุรกิจฯ 0-5596-4830     วิทยาลัยนานาชาติ 0-5596-8585  
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โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร                                                                                            NU_Co-op 05  
 

แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

(ผูใหขอมูล: นิสิตรวมกับพนักงานที่ปรึกษา ) 
 

ชื่อ-นามสกลุนิสติ………………………………………………………………………….รหัสประจําตัวนิสิต………………………………………………    
สาขาวิชา……………………………………………………………………………….คณะ………………………………………………………………………… 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                
ขอแจงรายละเอียดเกีย่วกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ี 
 

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
หัวของาน เดือนที่ 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 

                       
                       
                       
                      
                  
                       
                  
                       
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

ลงชื่อ………………………………………………………………..  ลงชื่อ………………………………………………………………..                 
      (…………………………………………………………….....)         (………………………………………………………………..) 
ตําแหนง…………………………………………………………….    ตําแหนง……………………………………………………………         
วันที…่……………………………………………………………..     วันที…่……………………………………………………………… 
                  

 
 
 
 

โปรดกรุณาสงเอกสารฉบับนี้ คืนผูประสานงาน งานสหกิจศึกษาของคณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภายในสัปดาหที่ 2 ของการปฏิบัติงานของนิสิต  ดวย จักขอบคุณยิ่ง 

โปรดมอบหมายใหนิสิตเปนผูดําเนินการ โดยจัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
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โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร                                                                                            NU_Co-op 06 [ 1 / 2 ] 
 

แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

(ผูใหขอมูล: นิสิตรวมกับพนักงานท่ีปรึกษา ) 
 

คําชี้แจง 
 รายงานถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อฝกฝนทักษะการสื่อสาร  (Communication 
Skill) ของนิสิต และจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ นิสิตจะตองขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา              
(Job Supervisor) เพื่อกําหนดหัวขอรายงานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการของสถานประกอบการเปนหลัก รายงานจะตอง
ประกอบดวย ความสําคัญและที่มาของโจทยวิจัย ผลงานวิจัยที่นิสิตปฏิบัติ การสรุปขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล เปนตน 
ทั้งนี้ รายงานอาจจะจัดทําเปนกลุมของนิสิตสหกิจศึกษา มากกวา 1 คนก็ได 
 ในกรณีที่สถานประกอบการไมประสงคใหมีการรายงานในหัวขอขางตน นิสิตจะตองพิจารณาเรื่องที่ตนเองสนใจและหยิบยก
มาทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษา ตัวอยางหัวขอที่จะตองใชเขียนรายงาน ไดแก รายงานทางวิชาการท่ีนิสิตสนใจ 
รายงานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูที่นิสิต 
วางเปาหมายไวจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาคร้ังนี้ (Learning Objectives) เมื่อกําหนดหัวขอไดแลว ใหนิสิตจัดทําโครงรางของเนื้อหา
รายงานพอสังเขป ตามแบบฟอรม Work Term Report Outline ฉบับนี้ และเสนอใหพนักงานท่ีปรึกษารับทราบและสงกลับมายัง
งานสหกิจศึกษาของคณะท่ีสังกัด ภายใน 3 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน 
 งานสหกิจศึกษา จะรวบรวมนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือพิจารณา หากอาจารยมีขอเสนอแนะใด ๆ  จะสงกลับ
มาใหนิสิตทราบภายใน 2 สัปดาห  และเพื่อมิใหเปนการเสียเวลานิสิตควรดําเนินการเขียนรายงานโดยทันที 
 

ช่ือ-นามสกุล (นิสิต)……………………………………………………………………….รหัสประจําตัวนิสติ…………………………………………………………… 
สาขาวิชา………………………………………………………………………………………คณะ………………………………………………………………………………. 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขท่ี…………………………….ถนน………………………………….………………….ตําบล/แขวง…………………………………………………………………….. 
อําเภอ/เขต……………………………………………………จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………………………. 
โทรศัพท…………………………………………………………………………………….โทรสาร…………………………………………………………………………… 
 

ขอแจงรายละเอียดเกีย่วกับโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  หัวขอรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมไดในภายหลัง 

ภาษาไทย      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

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

    ลงชื่อ………………………………………………………………..      ลงชื่อ………………………………………………………………..                 
          (…………………………………………………………….....)           (………………………………………………………………..) 
                   นิสิตปฏบิัติสหกจิศึกษา               พนักงานท่ีปรึกษา / พนักงานพ่ีเลี้ยง 
    วันที…่……………………………………………………………….         วันท่ี………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

2.  รายละเอียดเน้ือหาของรายงาน  อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมไดในภายหลัง 

โปรดกรุณาสงเอกสารฉบับน้ี คืนผูประสานงาน งานสหกิจศึกษาของคณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภายในสัปดาหที่ 3 ของการปฏิบัติงานของนิสิต  ดวย จักขอบคุณย่ิง 

โปรดมอบหมายใหนิสิตเปนผูดําเนินการ โดยจัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 



คูมือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร 41
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
การประเมินสถานประกอบการโดยอาจารยนิเทศ 

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

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

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี .....................................ถนน..............................................................อําเภอ/เขต…………………………………………………… 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท............................โทรสาร……………………………….. 

 

รายนามนิสิตที่ไดรับการนิเทศงานในสถานประกอบการแหงน้ี 
1. ...........................................................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
2. ...........................................................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
3. ...........................................................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
4. ...........................................................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
5. ...........................................................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
6. ...........................................................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 

 
      ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 
              (...................................................................................) 
      ตําแหนง ……………………………………………………………………. 
      วันท่ี    ………………………………………………………………………. 

 
รายนามคณาจารยผูรวมนิเทศงานสหกจิศึกษา 
1. ..........................................................................................................................................................................................................   
2. ..........................................................................................................................................................................................................     
3. ..........................................................................................................................................................................................................     
 
คําชี้แจง 

1. โปรดใสเคร่ืองหมาย  หรือ –  ตามความเห็นของทานในแตละหัวขอการประเมิน โดยใชเกณฑการประเมินคา
สําหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยกับขอความน้ัน มากท่ีสุด  หรือ เหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดวยกับขอความน้ัน มาก   หรือ เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นดวยกับขอความน้ัน ปานกลาง  หรือ เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดวยกบัขอความน้ัน นอย   หรือ เหมาะสมนอย 
1 หมายถึง เห็นดวยกับขอความน้ัน นอยทีสุ่ด  หรือ เหมาะสมนอยท่ีสุด 
-      หมายถึง ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมลู ไมตองการประเมิน เปนตน 

2.   ระยะเวลาการนิเทศอยูในชวงระหวางสัปดาหท่ี 5 - 12 
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การประเมินสถานประกอบการ 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.   ความเขาใจในปรัชญาของสหกิจศึกษา 
      1.1 เจาพนักงานระดับบริหารและฝายบุคคล 

     

      1.2 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)      
2.   การจัดการและสนับสนนุ 
       2.1 การประสานงานดานการจัดการดูแลนสิิตภายใน 
            สถานประกอบการระหวางฝายบุคคล และ Job Supervisor 

     

      2.2 การใหคําแนะนําดูแลนสิติของฝายบริหารบุคคล (การปฐมนิเทศ, 
           การแนะนําระเบียบวินัย การลา สวัสดิการ คาตอบแทน ฯลฯ) 

     

      2.3 บุคลากรในสถานประกอบการ ใหความสนใจสนับสนุนและใหความ   
           เปนกันเองกับนิสิตสหกิจศึกษา 

     

3.  ปริมาณงาน 
     3.1 ปริมาณงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

     

4.  คุณภาพงาน 
     4.1 คุณลักษณะงาน (Job Description) 

     

     4.2 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนิสิต      
     4.3 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับท่ีบริษัท/หนวยงานเสนอไว      
     4.4 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนิสิต      
     4.5 ความเหมาะสมของหัวขอรายงานท่ีนิสิตไดรับ      
5.  การมอบหมายงานและนิเทศงานของ Supervisor 
    5.1 มี Supervisor ดูแลนสิิตตัง้แตวันแรกท่ีเขางาน 

     

    5.2 ความรูและประสบการณวชิาชีพของ Supervisor        
    5.3 เวลาที่ Supervisor ใหแกนิสิตดานการปฏบิัติงาน      
    5.4 เวลาที่ Supervisor ใหแกนิสิตดานการเขียนรายงาน      
    5.5 ความสนใจของ Supervisor ตอการสอนงานและสั่งงาน      
    5.6 การใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
         การเขียนรายงานของ Supervisor  

     

    5.7 ความพรอมและอุปกรณเครื่องมือสําหรบันิสิตสหกิจศึกษา (พิจารณา 
       เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนิสติสหกจิศึกษาเทานั้น) 

     

     5.8  การจัดทําแผนปฏิบตัิงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน      
6.  สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงนี ้
     สําหรับโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     

 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
การประเมินผลการปฏบิัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารยนิเทศ 

 
คําชี้แจง 

1. โปรดบันทึกคะแนนตามความเห็นของทานในแตละหัวขอการประเมนิ นิสิตทุกคนจะตองไดรบัการประเมินในสวนท่ี 1 
และถานิสติไดรับมอบหมายใหทําโครงงานในระหวางการปฏิบัตสิหกจิศึกษา จะตองไดรับการประเมินในสวนท่ี 2   

2. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําสงงานสหกิจศึกษาของคณะฯ 
 

การประเมินนิสิตสหกิจศึกษา (1 แผนสําหรับนิสิต 1 ราย) 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………….รหสัประจําตัวนสิิต……………………………………………….
สาขาวิชา…………………………………………………………………………………คณะ…………………………………………………………………………………… 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ ………..................……………….......................…………………………………………….................. 
…………………............................................................................................................................................................................................ 
 

รายนามคณาจารยผูรวมนิเทศงานสหกิจศึกษา 
1. ..........................................................................................................................................................................................................   
2. ..........................................................................................................................................................................................................     
3. ..........................................................................................................................................................................................................     
 
สวนที่ 1 : การประเมินผลการปฏิบัติงานของนสิิตสหกจิศึกษา 
ดานคุณภาพงาน 
 

หัวขอประเมิน ขอละ 10 คะแนน 
1. งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความตองการของนิสิต   

2. นิสิตไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มท่ีและตรงตามสาขาวิชาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

3. มีการนําทฤษฎีที่เรียนมาประยุกตใชกับงานท่ีไดรับมอบหมาย  
 

 
ดานการพัฒนาตนเอง 
 

หัวขอประเมิน ขอละ 10 คะแนน 
4. นิสิตสามารถปรับตัวเขากับสังคมการทํางานมาก  

5. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทําใหนิสิตมีความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน  

6. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทําใหนิสิตมีความรับผิดชอบสูงข้ึนและมีวินัยในการทํางานมากข้ึน    

7. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทําใหนิสิตสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงในอนาคตได  
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ดานผลสําเร็จของการปฏิบัตงิาน 
 

หัวขอประเมิน ขอละ 10 คะแนน 
8. นิสิตวางแผนการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไวเปนผลสําเร็จ  

9. นิสิตสามารถชวยแกปญหาหรือชวยเสนอแนะแกสถานประกอบการได    

10. นิสิตพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

คะแนนรวมสวนท่ี 1 (100)  

 
ในกรณีที่นิสิตไดรับมอบหมายใหทําโครงงาน ขอใหอาจารยนิเทศประเมินในสวนที่ 2 
สวนท่ี 2 : การประเมินผล/ ติดตามความกาวหนาการทําโครงงานของนิสิตสหกิจศึกษา 
หัวขอโครงงาน  
ภาษาไทย / Thai .................................................................................................................................................................................   

หัวขอประเมิน ขอละ 10 คะแนน 

1. หัวขอโครงงานสอดคลองกับการปฏิบัตสิหกิจศึกษาของนิสติ  

2. นิสิตไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่และตรงตามสาขาวิชาในการทําโครงงาน  

3. มีการนําทฤษฎีที่เรยีนมาประยกุตใชกับโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  

4. นิสิตไดรวมวางแผนการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวเปนผลสําเร็จ  

5. โครงงานท่ีดําเนินการสามารถชวยแกปญหา/เพ่ิมมลูคาแกสถานประกอบการ  

คะแนนรวมสวนท่ี 2 (50)  

คะแนนรวมทั้งสิ้น (100 คะแนน) คํานวณจาก [(สวนท่ี 1 + สวนท่ี 2)x100/150] หรือ 
สวนท่ี 1 (100 คะแนน)  

 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ืออาจารยนิเทศ………..........……………………………………………………. 

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

      วันท่ี    ………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 
คําชี้แจง 
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ ตองเปนอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาของนิสิตสหกิจศึกษา หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่แทน 
 2.  แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด 13 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบรูณของการประเมินผล 

 3.  โปรดใหคะแนนในชอง   ในแตละหัวขอการประเมิน  หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย –  และโปรดใหความคดิเห็น
เพิ่มเติม (ถามี) 
 4.  เมื่อประเมินผลเรยีบรอยแลว โปรดนําเอกสารน้ีใสซองประทับตรา “ลับ”  และนําสงงานสหกิจศกึษาของคณะท่ีสังกัด  
 5.  การประเมินรายงานโดยอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา คิดเปนรอยละ 10 

 

ขอมูลทั่วไป / Work Term Information 
 

ช่ือ-นามสกุลนิสติ ............................................................................................................. รหสัประจําตัวนิสิต.......................................  
สาขาวิชา......................................................................................คณะ................................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลผูประเมิน.............................................................................................................................................................................              
ตําแหนง...................................................................................... สังกดั ................................................................................................. 
 

หัวขอรายงาน / Report Title 
ภาษาไทย / Thai .................................................................................................................................................................................   

ภาษาอังกฤษ / English .......................................................................................................................................................................  
 
 

หัวขอประเมิน/Items 
1.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
     ............................................................................................................................... 

 

2.  บทคัดยอ (Abstract) 
     ............................................................................................................................... 

 

3.  สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of contents) 
     ............................................................................................................................... 

 

4.  วัตถุประสงค (Objectives) 
     ............................................................................................................................... 

 

5 .  วิ ธี ก ารดํ า เนิ น โครงงาน  (Project methodology) ห รือ  การปฏิ บั ติ งาน 
(Practical works / Co-op works) 

 

 
 
 
 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 
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หัวขอประเมิน/Items 
6.  ผลการดําเนินงานโครงงานและการวิเคราะหผล  (Result & Analysis) 
     ............................................................................................................................... 

 

7.  สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
     ............................................................................................................................... 

 

8.  ขอเสนอแนะสําหรับโครงการในอนาคต (Comments for further project) 
     ............................................................................................................................... 

 

9.  สํานวนการเขียนและการสื่อความหมาย (Idiom and meaning) 
    ............................................................................................................................... 

 

10. ความถูกตองของตัวสะกด (Spelling) 
     ............................................................................................................................... 

 

11. รูปแบบและความสวยงามของรูปเลม (Pattern) 
............................................................................................................................... 

 

12. เอกสารอางอิง (References) 
     ............................................................................................................................... 

 

13. ภาคผนวก (Appendix) 
     ............................................................................................................................... 

 

 

                                                                              รวม 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

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

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

 
ลงช่ือ /Evaluator’s Signature  .............................................................................     

                                               (............................................................................)  
                  ตําแหนง / Position  ..............................................................  
                                             วันท่ี / Date     .............................................................. 
     
 
 

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษาของคณะฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด นิสิตจะไมผานการประเมินผล  

เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา “ลับ” 
และใหนําสง สํานักงานสหกิจศึกษาของคณะ ทันทีที่นิสิตกลับมหาวิทยาลัย 

30  คะแนน 

10  คะแนน 

5  คะแนน 

10  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

 100  คะแนน 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง 

 
คําชี้แจง 
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ี ตองเปนพนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ของนิสิตสหกิจศึกษา หรือบุคคลทีไ่ดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีแทน 
 2. โปรดบันทึกคะแนนตามความเห็นของทานในแตละหัวขอการประเมิน นิสติทุกคนจะตองไดรบัการประเมินในสวนท่ี 1 
และถานิสติไดรับมอบหมายใหทําโครงงานในระหวางการปฏิบัตสิหกจิศึกษา จะตองไดรับการประเมินในสวนท่ี 2   
 3. เมื่อประเมินผลเรยีบรอยแลว โปรดนําเอกสารน้ีใสซองประทับตรา “ลับ”  และใหนิสิตนําสงงานสหกิจศึกษาฯ ของคณะ
ทันทีท่ีนิสิตกลับมหาวิทยาลยั 
 4. การประเมินนิสติสหกิจศึกษา (1 แผนสําหรับนสิิต 1 ราย) 
 

ขอมูลทั่วไป / Work Term Information 
 

ช่ือ-นามสกุลนิสติ ............................................................................................................. รหสัประจําตัวนิสิต.......................................  
สาขาวิชา......................................................................................คณะ................................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลผูประเมิน.............................................................................................................................................................................                
ตําแหนง...................................................................................... แผนก ................................................................................................. 
 

สวนที่ 1 : การประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกจิศึกษา 
ดานคุณธรรมจริยธรรม / Ethics and Morals 
 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน  
1.  มีความรับผิดชอบดําเนินงานใหสําเร็จลุลวง สามารถปลอยใหทํางานไดโดยไมตองควบคุมมากเกินไป 

สามารถไววางใจไดใหรับผิดชอบงานท่ีมากกวาเวลางานประจํา   
 

2.  มีความใสใจ และกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความต้ังใจท่ีจะทํางานได
สําเร็จ มีความมานะบากบ่ัน ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา   

 

3.  มีบุคลิกภาพและวางตัวไดอยางเหมาะสม ม ีวุฒิภาวะ มีความออนนอมถอมตน  แตงกายถูกกาละเทศะ 
กิริยาวาจาเหมาะสม การตรงตอเวลา และอื่นๆ   

 

4.  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล  
 

5.  มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต กลาหาญ เสียสละ เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น  

6.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
 
ดานความรู  / Knowledge 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
7.  มีความรูทางวิชาการเพียงพอที่จะทํางานท่ีไดรับมอบหมาย (ในลักษณะท่ีนิสิตจะปฏิบัติได)  
8.  มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติการ เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม/ หองปฏิบัติการ  

9.  สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติสหกิจศึกษาไดอยางสรางสรรค เพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรม  

 
 
 

10.  สามารถนําความรูและประสบการณมาแกปญหาของตนเองและสังคมได  



คูมือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร48

โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร                                                                                         NU_Co-op 08-1 [ 2 / 3 ] 
ดานทักษะทางปญญา  /  Cognitive Skills 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
11.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู  
12.  มีวิจารณญาณและการตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะหขอมูลและปญหาต าง ๆ อยาง

รอบคอบกอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง 
 

13.  มีทัศนคติเชิงบวก  

14.  สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติตาม Job position และ Job description ที่มอบหมายไดอยาง
เหมาะสม หรือตําแหนงงานนี้เหมาะสมกับนิสิตคนนี้หรือไมเพียงใด 

 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ / Interpersonal Skills and Responsibility 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
15.  มีมนุษยสัมพันธ (ท้ังการพูดและการวางตัว) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนท่ี 

รักใครของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน   
 

16.  มีจิตสาธารณะ    

17.  มีความสามารถในการทํางานเปนทีม    

18.  มีความเขาใจตนเองและผูอื่น  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and 
Information Technology Skills) 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
19.  วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาเพื่อการจัดทํารายงานได      
20.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลไดอยาง เหมาะสม หรือสามารถใชความรู  

ในเชิงสถิติ คณิตศาสตร เพื่อแกปญหาโจทยท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

 

คะแนนรวมสวนที่ 1  (200 คะแนน)  
 
ในกรณีที่นิสิตไดรับมอบหมายใหทําโครงงาน ขอใหพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินในสวนท่ี 2 
สวนที่ 2 : การประเมินผล/ ติดตามความกาวหนาการทําโครงงานของนสิิตสหกจิศึกษา 
หัวขอโครงงาน  
ภาษาไทย / Thai .................................................................................................................................................................................   

หัวขอประเมิน ขอละ 10 คะแนน 

1. หัวขอโครงงานสอดคลองกับการปฏิบัตสิหกิจศึกษาของนิสติ  

2. นิสิตไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่และตรงตามสาขาวิชาในการทําโครงงาน  

3. มีการนําทฤษฎีที่เรยีนมาประยกุตใชกับโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  

4. นิสิตไดรวมวางแผนการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวเปนผลสําเร็จ  

5. โครงงานท่ีดําเนินการสามารถชวยแกปญหา/เพิ่มมลูคาแกสถานประกอบการ  

คะแนนรวมสวนที่ 2 (50 คะแนน)  

คะแนนรวมทั้งสิ้น (100 คะแนน) คํานวณจาก [(สวนท่ี 1 + สวนท่ี 2)x100/250] หรือ 
สวนท่ี 1 (100 คะแนน)  
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โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนสิิต / Please give comments on the student 
 

จุดเดนของนสิิต/Strength ขอควรปรับปรุงของนิสิต/Improvement 
  
  
  
  
  
  
  

หากนิสิตผูนี้สําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม (หากมีโอกาสเลือก) 
Once this student graduates, will you be interested to offer him/her a job? 
                     รับ / Yes                ไมแนใจ / Not sure               ไมรับ / No 

 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

ลงช่ือ /Evaluator’s Signature  .............................................................................  
      (............................................................................)               

                ตําแหนง / Position  ............................................................................        
                    วันท่ี / Date     ............................................................................  
    
 

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษาของคณะฯ 
ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด นิสิตจะไมผานการประเมินผล  

เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา “ลับ” 
และใหนิสิตนําสง สํานักงานสหกิจศึกษาของคณะ ทันทีท่ีนิสิตกลับมหาวิทยาลัย 
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แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง 

 
คําชี้แจง 
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ ตองเปนพนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ของนิสิตสหกิจศึกษา หรือบุคคลทีไ่ดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่แทน 
 2.  แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด 13 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบรูณของการประเมินผล 

 3.  โปรดใหคะแนนในชอง   ในแตละหัวขอการประเมิน  หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย –  และโปรดใหความคดิเห็น
เพิ่มเตมิ (ถามี) 
 4.  เมื่อประเมินผลเรยีบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา “ลับ”  และใหนิสตินําสงสํานกังานโครงการ 
สหกิจศึกษาฯ ทันทีท่ีนิสติกลับมหาวิทยาลัย 

 5.  การประเมินรายงานโดยพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลีย้ง คิดเปนรอยละ 10 

 

ขอมูลทั่วไป / Work Term Information 
 

ช่ือ-นามสกุลนิสติ ............................................................................................................. รหสัประจําตัวนิสิต.......................................  
สาขาวิชา......................................................................................คณะ................................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลผูประเมิน.............................................................................................................................................................................                 
ตําแหนง...................................................................................... แผนก ................................................................................................. 
 

หัวขอรายงาน / Report Title 
ภาษาไทย / Thai .................................................................................................................................................................................   

ภาษาอังกฤษ / English .......................................................................................................................................................................  
 
 

หัวขอประเมิน/Items 
1.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
     ............................................................................................................................... 

 

2.  บทคัดยอ (Abstract) 
     ............................................................................................................................... 

 

3.  สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of contents) 
     ............................................................................................................................... 

 

4.  วัตถุประสงค (Objectives) 
     ............................................................................................................................... 

 

5 .  วิ ธี ก ารดํ า เนิ น โครงงาน  (Project methodology) ห รือ  การปฏิ บั ติ งาน 
(Practical works / Co-op works) 

 

 
 
 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 
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หัวขอประเมิน/Items 
6.  ผลการดําเนินงานโครงงานและการวิเคราะหผล  (Result & Analysis) 
     ............................................................................................................................... 

 

7.  สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
     ............................................................................................................................... 

 

8.  ขอเสนอแนะสําหรับโครงการในอนาคต (Comments for further project) 
     ............................................................................................................................... 

 

9.  สํานวนการเขียนและการสื่อความหมาย (Idiom and meaning) 
    ............................................................................................................................... 

 

10. ความถูกตองของตัวสะกด (Spelling) 
     ............................................................................................................................... 

 

11. รูปแบบและความสวยงามของรูปเลม (Pattern) 
............................................................................................................................... 

 

12. เอกสารอางอิง (References) 
     ............................................................................................................................... 

 

13. ภาคผนวก (Appendix) 
     ............................................................................................................................... 

 

 

                                                                              รวม 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ /Evaluator’s Signature  .............................................................................     
                                               (............................................................................)  
                  ตําแหนง / Position  ..............................................................  
                                             วันท่ี / Date     .............................................................. 
     
 
 
 

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษาของคณะฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด นิสิตจะไมผานการประเมินผล  

เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา “ลับ” 
และใหนําสง สํานักงานสหกิจศึกษาของคณะ ทันทีที่นิสิตกลับมหาวิทยาลัย 

30  คะแนน 

10  คะแนน 

5  คะแนน 

10  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

5  คะแนน 

 100  คะแนน 
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แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

(ผูใหขอมูล: นิสิต หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 
 

คําชี้แจง 
 โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวรตองการขอมลูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสติ เพื่อจัดทําเปนคูมือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โปรดเขียนขอความดวยตัวอักษรบรรจงและนําสงงานโครงการสหกิจศกึษาของคณะท่ีสังกัดทันททีี่กลับ
จากสถานประกอบการถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรเรียบรอยแลว 
 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………รหัสประจําตัวนิสติ……………………………………………………………. 
สาขาวิชา………………………………………………………………………………………คณะ………………………………………………………………………………. 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
ตําแหนงงาน……………………………………………………………… ระหวางวันที่ ...…………………………………………………………………………………. 
ใครขอเรียนแจง   รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ (Job Description) (นิสิตควรขอคําปรึกษาจากอาจารยนิเทศสหกิจศึกษากอนเขียน เพื่อ 
ความถูกตองทางดานวิชาการ หรือดูตัวอยางประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวขอรายงาน (Report Topic)  
(ภาษาไทย/ Thai)        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ/English)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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ใครขอเรียนแจงวา  ไดสง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work Term Report) ใหกับอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา 
ของสาขาวิชาเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………………… 
              (………………..……………………………………………………) 
     ตําแหนง………………………………………………………………… 
     วันท่ี……………………………………………………………………… 

 
  

           ขอรับรองวานิสิตไดสงรายงานเรียบรอยแลว 
ลงช่ือ……………………………………………………………………       
      (……………………………………………………………………)               
ตําแหนง……………………………………………………………… 
วันท่ี…………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา / Co-op staff only 
            ลงนามรับเอกสาร 
 

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

  วันท่ี…………………………………………………………………………………………………. 

โปรดสงคืนที่ งานสหกิจศึกษาของคณะ พรอมรายงาน 1 ฉบับ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ/ สอบปากเปลา  

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษาของคณะฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
นิสิตจะไมผานการประเมินผล  

อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

นิสิตผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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แบบประเมินผลการนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอ  

คําชี้แจง 
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ี คอือาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอในวันสัมมนาของ
คณะ หรือบุคคลท่ีไดรบัมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน 
 2. โปรดบันทึกคะแนนตามความเห็นของทานในแตละหัวขอการประเมิน ท้ังหมด 7 ขอ รวมคะแนนท้ังสิ้น 100 คะแนน  
 3. เมื่อประเมินผลเรยีบรอยแลว โปรดนําเอกสารน้ีสงงานสหกิจศึกษาฯ ของคณะ หลังจากการนําเสนอเสร็จสิ้น 
 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………รหัสประจําตัวนิสิต……………………………………………………………. 
สาขาวิชา………………………………………………………………………………………คณะ………………………………………………………………………………. 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
ตําแหนงงาน……………………………………………………………… ระหวางวันที ่...…………………………………………………………………………………. 
 

หัวขอประเมิน/Items คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
1. โครงงาน/ผลงาน มีผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน โดยสามารถเพิ่มศักยภาพตอ  
    สถานประกอบการได   

 

2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบยีบแบบแผน  

3. นิสิตมีโอกาสไดใชวิชาความรู / ทักษะตามที่ไดเรียนมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน / งานที่
ไดรับมอบหมาย 

 

4. สรางนวัตกรรมจากความคิดสรางสรรคใหกับองคกรในระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม 

 

5. รูปแบบข้ันตอนการนําเสนอ    

6. การเตรยีมความพรอมและเวลาท่ีใชในการนําเสนอ 
 
 

7. การตอบขอซักถาม    

รวม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

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

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

โปรดนําเอกสารนี้สงงานสหกิจศึกษาฯ ของคณะ หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอ 

25  

15  

15  

30  

5  

5  

5  
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แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสติสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
คําชี้แจง 
 1.  ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ คอื นิสิตสหกิจศึกษา 
 2.  แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด 20 ขอ ขอละ 10 คะแนน โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล 
 3.  โปรดใหคะแนนในชอง   ในแตละหัวขอการประเมิน  หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย –  และโปรดใหความคดิเห็น
เพิ่มเตมิ (ถามี) 
 

ขอมูลทั่วไป / Work Term Information 
 

ช่ือ-นามสกุลนิสติ ............................................................................................................. รหสัประจําตัวนิสิต.......................................  
สาขาวิชา......................................................................................คณะ................................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................. 
ชวงเวลาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา .......................................................................................................................................................... 
 

ดานคุณธรรมจริยธรรม / Ethics and Morals 
 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน  
1.  นิสิตไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการดําเนินงานมากขึ้นหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
2.  นิสิตมีความกระตือรือรนและตองการทํางานใหมๆ มากข้ึน   
3.  นิสิตสามารถปฏิบัติงานไดกับผูรวมงานทุกฝาย สงงานท่ีไดรับมอบหมายตามเวลา    

4.  นิสิตปฏิบัติตามระเบียบวินัยและวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลโดยไม
รูสึกฝน 

 

5.  นิสิตยินดีที่จะทํางานลวงเวลา และชวยเหลือเพื่อนรวมงานโดยไมมีสิ่งตอบแทนไดเสมอ  

6.  นิสิตสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ    
 
ดานความรู  / Knowledge 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
7.  นิสิตมีความรูทางวิชาการเพียงพอที่จะทํางานท่ีไดรับมอบหมาย   
8.  นิสิตสามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม/ หองปฏิบัติการได  

9.  นิสิตสามารถนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชในการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาได  

10. นิสิตสามารถนําความรูและประสบการณมาแกปญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได  

 
ดานทักษะทางปญญา  /  Cognitive Skills 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
11. นิสิตสามารถสรางสรรคงานใหมๆ และมีความใฝเรียนรู  
12. นิสิตสามารถตัดสินใจไดดีขึ้น สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนาไดดวย

ตนเอง 
 

13. นิสิตเห็นวาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสงผลดีตออนาคต  

14. นิสิตเห็นวาตําแหนงงานและ Job description ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเหมาะสมกับตนเอง  
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ / Interpersonal Skills and Responsibility 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
15. นิสิตสามารถเขากับเพื่อนรวมงาน/ สังคมไดโดยไมมีขอแม    
16. นิสิตยินดีที่จะชวยเหลือผูอื่นและอุทิศตนเพ่ือทําประโยชนใหแก   

17.  นิสิตยินดีและเตม็ใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่น   

18.  นิสิตมีความเขาใจตนเองและผูอื่น  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and 
Information Technology Skills) 

หัวขอประเมิน/Items ขอละ 10 คะแนน 
19. นิสิตสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได      
20. นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลได หรือสามารถใชความรูทางคณิตศาตร /

สถิติเพื่อแกปญหาโจทยท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

 

คะแนนรวม  (200 คะแนน)  
 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม / ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอมูลผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 
______________________________________________________________ 

 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. รศ.ดร.รสริน วองวิไลรัตน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 3. รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ   ผูชวยอธิการบดีฝายสหกิจศึกษา 
 3. นายประจินต  เมฆสุธีพิทักษ   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

4. นางสาวจรวยพร  สุดสวาสดิ์   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 งานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษา 

1. นางภัทริกา  สิงหสถิตย  หัวหนางานทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
2. นางสาวปทมชนนันท ศรีพิพัฒนกุล  เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 
โทรศัพท 0-5596-8317    โทรสาร 0-5596-8316 

 
ประสานงานโครงการสหกิจศึกษาประจําคณะ 

คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โทรศัพท 0-5596-2779     
คณะวิทยาศาสตร       โทรศัพท 0-5596-3141  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร      โทรศัพท 0-5596-2464 / 0-5596-2477 
คณะเภสัชศาสตร      โทรศัพท 0-5596-3647 
คณะวิทยาศาสตรการแพทย     โทรศัพท 0-5596-4699    
คณะสาธารณสุขศาสตร      โทรศัพท 0-5596-8652 
คณะมนุษยศาสตร      โทรศัพท 0-5596-2052    
คณะสังคมศาสตร       โทรศัพท 0-5596-1920   
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร   โทรศัพท 0-5596-4830    
วิทยาลัยนานาชาติ      โทรศัพท 0-5596-8585  
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 พิมพที่   : ดาวเงินการพิมพ 225/16 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท 055-219646 โทรสาร 055-219647






