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ระบบการศกึษาสหกจิศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้าระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน 
(Work Integrated Learning) มาใช้ตั งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 
2541 โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั ง 
โดยมีระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ16 สัปดาห์ จึงจะส้าเร็จการศึกษา ทั งนี 
ในปัจจุบันมีหลายหลักสูตรท่ีก้าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั ง 

 กระบวนการของสหกิจศึกษาประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงานจริง การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา       
ณ สถานประกอบการ การนิเทศระหว่างการปฏิบัติงาน โดยคณาจารย์นิเทศ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
 
ความหมายของสหกจิศึกษา 

 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (2554)  ได้ให้ความหมายของสหกิจศึกษาไว้ว่า 
“เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา
ประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วย
ความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่
ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) และ ด ำเนินกำร
โดยยึดมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำไทยเป็นหลัก” 

 

ภาพรวมสหกิจศกึษา 
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ประวัติของสหกิจศึกษา 

 สหกิจศึกษาเริ่มครั งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1903 ส้าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ 
Sunderland  Technical College ซึ่งปัจจุบันคือ  University of Sunderland ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1906 Prof. Herman Schneider ได้น้าหลักการของสหกิจศึกษามาปรับใช้กับ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ University of Cincinnati ท้าให้ Prof. Herman Schneider 
ได้รับเกียรติว่าเป็นบิดาของสหกิจศึกษา 
 ส้าหรับประเทศไทย ได้มีการก่อตั งสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE : Thai 
Association for Cooperative Education,  http://tace.or.th) เมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สถาบันที่จัดสหกิจศึกษา องค์กรสนับสนุนสหกิจ
ศึกษาทั งภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาสหกิจศึกษาให้เข้มแข็งก้าวหน้าและยั่งยืน 
รวมทั งเพ่ือการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่น้าระบบสหกิจศึกษามาใช้ ตั งแต่
เปิดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมประสบการณ์ในการท้างานจริงให้แก่
นักศึกษาก่อนส้าเร็จการศึกษา  โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความพร้อม
ส้าหรับการท้างานและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับสากล 
    
หลักการของสหกิจศกึษา 
 

 หลักการที่ส้าคัญของสหกิจศึกษา คือ  การจัดประสบการณ์ตรงโดยในการไป 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 16 
สัปดาห์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน งานที่นักศึกษาปฏิบัติเกิด
จากการวางแผนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการรับรอง
คุณภาพงานสหกิจศึกษาก่อนการสมัครงานโดยคณาจารย์ประจ้าหลักสูตร มีการ
ประเมินผลร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา โดยกระบวนการ

http://tace.or.th/
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ทั งหมดของสถานศึกษาและสถานประกอบการด้าเนินการร่วมกันโดยตามมาตรฐานการ
ด้าเนินงานสหกิจศึกษาไทยเป็นหลัก 

 
วัตถุประสงค์ของสหกิจศกึษา 

 

 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
 2) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท้างานของนักศึกษาผ่าน
ประสบการณ์การท้างานจริงในสถานประกอบการ 
 3) เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านอาชีพ การรู้จักตนเอง ให้สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4) เ พ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสถาน
ประกอบการ ทั งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาทั งภายใน
และต่างประเทศ 
 5) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการท้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม 
ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการทั งภาครัฐและเอกชนให้เป็นรูปธรรม 
 
หลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการศึกษาเป็นระบบไตรภาค (Trimester) โดย
ก้าหนดให้ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์และนักศึกษา
ต้องกลับมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนส้าเร็จการศึกษา 
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ข้อแตกต่างของสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 

 

 1) กระบวนการของสหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ มีระยะเวลาที่
ยาวนานพอสมควร คือ 1 ภาคการศึกษา มีการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาอย่าง
จริงจัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก้าหนดให้รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาบังคับของ 
หลักสูตร และสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนการประสานงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ    
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของ
สถานประกอบการนั นได้อย่างมีคุณภาพ 
 2) สถานประกอบการนับเป็นภาคีที่ส้าคัญของสหกิจศึกษา โดยต้องเป็นสถาน
ประกอบการที่มีนโยบายและพร้อมร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในโครงการสหกิจ โดยจัด
สิ่งแวดล้อม บรรยากาศทางวิชาการ  ลักษณะงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  มีพนักงานที่
ปรึกษาหรือพนักงานปรึกษาดูแลนักศึกษา และมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่เหมาะสม
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
 3) การประเมินผลการศึกษา เป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา และจัดให้มีการนิเทศ ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 1 
ครั งโดยคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสะท้อนถึงศักยภาพและ
การปรับตัวของนักศึกษาในการท้างานเป็นหลัก 
 4) ผลและประสบการณ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อม
ทั งด้านวิชาการและวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการท้างานร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งการฝึกงาน
ไม่ได้ก้าหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน 
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คุณสมบตัิและเงือ่นไขของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

1) คุณสมบัติพื นฐาน 
  1.1) ผู้สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาพื นฐานที่
แต่ละหลักสูตรก้าหนดเป็นรายวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา 

1.2) เป็นนักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ก่อน
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาหรือ ณ วันที่ยื่นเรื่องขอไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

1.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักศึกษา
ตั งแต่ขั นพักการเรียนขึ นไป 

1.4) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจ้าตัวที่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

1.5) เป็นผู้เรียนผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาโดยได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร S 

2) คุณสมบัติที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพก้าหนด  
2.1) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพก้าหนดอย่างครบถ้วน 

3) เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  3.1) ผู้ปกครองยินยอมให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ 
  3.2) สามารถพ้านักในจังหวัดที่สถานประกอบการตั งอยู่ได้ 
 
หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

 1) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ชั่วคราวของสถานประกอบการในต้าแหน่งท่ีแต่ละหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา 

2) ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถาน
ประกอบการ ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี พ.ศ. 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องสหกิจศึกษา พ.ศ. 
2550 อย่างเคร่งครัด 

3) นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่ง
หลักสูตรเห็นชอบว่าเป็นงานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 

4) หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ ผู้
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ้าหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงท ี

5) นักศึกษาต้องน้าเสนอผลการปฏิบัติงาน และส่งรายงานสหกิจศึกษาแก่
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รวมทั งส่งแบบสอบถามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแผ่น
ซีดีรายงานสหกิจศึกษาแก่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  หลังกลับจากปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา  
ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับ 

 

1) ทางด้านการศึกษา นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีกับการ
ท้างานในสถานประกอบการจริงได้ ท้าให้เข้าใจเนื อหาของรายวิชาที่ศึกษาได้มากขึ น 

2) มีโอกาสวางแผนชีวิต มีความชัดเจนในเป้าหมายของชีวิต และมีโอกาสค้นพบ
ตนเองจากงานท่ีปฏิบัติ ภายใต้การปรึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3) มีโอกาสได้พัฒนาบุคลิกภาพ ได้ฝึกความอดทนในการท้างานร่วมกับบุคคล
อื่นท่ีมีภูมิหลังและวิถีชีวิตแตกต่างกัน 

4) ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการท้างาน มีความเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ น สามารถพัฒนาทักษะ
การประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ได้ดีขึ น สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์กับบุคคลในวิชาชีพของตน 

5) มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่จะส้าเร็จการศึกษา 
6) อาจมีรายได้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
7) เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมเพ่ือการท้างาน 
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ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ปีการศึกษา 

 

1) ยื่นใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา XXX-390 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative 
Education) 0.5(2-0-4) ล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  2 ภาคการศึกษา รายวิชานี 
เป็นรายวิชาที่เน้นการวางแผนชีวิตด้านอาชีพ การฝึกทักษะการสมัครงาน การสอบ
สัมภาษณ์ และความรู้ที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาต้องได้รับผลการเรียนใน
รายวิชานี ในระดับคะแนน S จึงจะมีสิทธิ์สมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
ภาคการศึกษา ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 

1) ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา  2 ภาคการศึกษา 
 1.1) ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1.2) หากนักศึกษามีความประสงค์จะเสนอสถานประกอบการใหม่ ให้ยื่น
ค้าร้องโดยใช้แบบฟอร์มเสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 
ผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ้าหลักสูตร ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของภาค
การศึกษา 

2) ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
2.1) นักศึกษาส่งแบบยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสัปดาห์ที่ 

2 ของภาคการศึกษา 

กระบวนการสหกิจศกึษา 
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2.2) ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา รายชื่อสถานประกอบการ
และส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา รวมทั งแบบเลือกล้าดับสถานประกอบการ ในสัปดาห์ที่ 
3-4 ของภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการได้  3  ล้าดับ 

 2.3) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามที่แต่ละหลักสูตรก้าหนด 
 2.4) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และรับแบบขออนุญาตผู้ปกครอง 

  2.5) สง่แบบขออนุญาตผู้ปกครองในสัปดาห์ท่ี 8 ของภาคการศึกษา 
  2.6) ผ่านการอบรมเสริมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบถ้วน ตามที่
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพก้าหนด 

 2.7) เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ” และรับเอกสาร ดังนี  
  2.7.1) แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการ  
  2.7.2) แบบแจ้ ง ร า ยล ะ เ อี ย ดที่ พั ก แล ะ แผนที่ ตั ง ส ถ าน

ประกอบการ  
  2.7.3) แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2.7.4) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต้าแหน่งงาน และพนักงานที่
ปรึกษา  

  2.7.5) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน  
  2.7.6) แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

2.8) รับหนังสือส่งตัวพร้อมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาโดยสถานประกอบการ  
 
ภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 

 1) นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตามวันเวลาที่ก้าหนดให้รายงาน
ตัว หากเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทางและไม่สามารถเดินทางไปถึงตาม
ก้าหนดเวลาได้ ให้นักศึกษารีบติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดและ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการ
รายงานตัวและหาที่พัก 
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 2) นักศึกษาต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั งสถานประกอบการ 
แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต้าแหน่งงาน 
พนักงานที่ปรึกษา และแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน มายังศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ภายในสัปดาห์ท่ี 3  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จะท้าการจัดส่งเอกสารทั งหมดให้อาจารย์
นิเทศ เพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อแนะน้าเพ่ิมเติม หรือให้ค้าปรึกษาระหว่างนิเทศงาน 
หมายเหต:ุ  
 กรณีที่พนักงานที่ปรึกษา ไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้นักศึกษา
สอบถามพนักงานที่ปรึกษาด้วยวาจา แล้วให้นักศึกษาเป็นผู้จัดท้า ข้อมูลเสนอให้
พนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนาม  หากไม่สามารถส่งเอกสารถึงศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพได้ตามก้าหนด ควรแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทาง
อีเมล์หรือทางโทรศัพท์ทันที 
 3) นักศึกษาต้องส่งรายงานให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน
เสร็จสิ นการปฏิบัติงานและปรับแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยตามค้าแนะน้าของพนักงานที่
ปรกึษา 
 4) เมื่อเสร็จสิ นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาน้าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ
สถานประกอบการก่อนกลับมหาวิทยาลัย 
  
ภาคการศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 

 1) นักศึกษาส่งรายงานให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภายในเวลาท่ีก้าหนด  
 2) นักศึกษาน้าเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่แต่ละหลักสูตร
ก้าหนด  
 3) นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานประกอบการและส้านักวิชา
หน่วยงานละ 1 ฉบับ  
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4) นักศึกษาจะต้องส่ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ  แบบสอบถามโดยนักศึกษา และแผ่นซีดีไฟล์รายงาน พร้อมไฟล์การ
น้าเสนอผลปฏิบัติงาน ส่งทีศู่นย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตามระยะเวลาท่ีก้าหนด 
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การขอลาหยุดระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการขอลาหยุดงานของสถานประกอบการ
อย่างเคร่งครัด อนึ่ง วันลาหยุดงานของนักศึกษาขณะปฏิบัติงานเป็นหัวข้อหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ 
 
การยกเลิกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

 1) นักศึกษาจะขอยกเลิกการปฏิบัติงาน หรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานได้เมื่อมีเหตุ
จ้าเป็น โดยยื่นค้าร้องต่อคณบดีส้านักวิชาที่ตนสังกัด ทั งนี จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณบดีก่อนประกาศผลการสมัครงาน 
 2) เมื่อประกาศผลการสมัครงานแล้ว นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนต้องไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอยกเลิกหรือเลื่อนก าหนดการไป
ปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ โดย
กรณีนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐประกอบการพิจารณา 
 
การประเมินผลการศึกษา 

 

 1) การประเมินผลการศึกษา กระท้าเม่ือสิ นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
 2) การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาประสบการณ์
วิชาชีพจะใช้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร ซึ่งมีความหมายและระดับ

แนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ 
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คะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั นปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 
 3) นักศึกษาจะต้องได้รับคะแนนประเมินผลในส่วนของสถานประกอบการ และ
ส่วนของอาจารย์นิเทศ ส่วนละไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 60 จึงจะผ่านการประเมินผลรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา  โดยจะได้รับผลประเมินในระดับคะแนนตัวอักษร “S”  โดยมีเกณฑ์
การประเมินผลดังนี  

3.1)  คะแนนจากส่วนของสถานประกอบการ  50 คะแนน  ประกอบด้วย 
 ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 40 คะแนน 
 ผลการประเมินรายงานจากสถานประกอบการ  10 คะแนน 

3.2) คะแนนจากส่วนของอาจารย์นิเทศ  50 คะแนน ประกอบด้วย 
 ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  20 คะแนน 
 ผลการประเมินจากการน้าเสนอผลการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 
(การสัมภาษณ์ หรือการสัมมนา)     

 ผลการประเมินรายงานจากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 10 คะแนน 
   
การลงทะเบียนเรียนซ้ า 

 

 นักศึกษาที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะ
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ ้าได้อีก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รายวิชา XXX-492 ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Internship) 2.5(0-40-0) แทน 
 
การเรียกตัวนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ 

 

 การเรียกตัวนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ นสุดการ
ปฏิบัติงาน  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพโดยความเห็นชอบของคณบดี สามารถ
ด้าเนินการเรียกตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ นสุดการปฏิบัติงานได้ใน
กรณตี่อไปนี  

1) การปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจจะท้าลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  หรือ 
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 2) สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดย
ชี แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ 
 3) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการที่ไม่เหมาะสม จนอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือ 
 4) มีเหตุจ้าเป็นอื่น ๆ ที่คณบดีเห็นชอบให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการ
ก่อนระยะเวลาที่ก้าหนด 
 การนับเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กรณีการเปลี่ยนสถานประกอบการที่
ไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของนักศึกษา  ให้นับเวลาต่อเนื่องและใช้ผลการประเมินของ
สถานประกอบการใหม ่
 
การลงทะเบียนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ก้าหนด รวมทั งนักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษาใน
ระดับคะแนนตัวอักษร U จะต้องลงทะเบียนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ทั งนี  นักศึกษา
ต้องยื่นค้าร้องขอลงทะเบียนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพต่อศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดี 
 2) ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนได้อีก 
 3) สถานประกอบการรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นสถานประกอบการคนละ
กลุ่มกับสถานประกอบการสหกิจศึกษา โดยเป็นสถานประกอบการที่อาจารย์นิเทศงาน
สามารถประสานงานได้อย่างใกล้ชิดและนิเทศงานได้มากกว่า 1 ครั ง เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา 
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การย่ืนค าร้องกรณีต่างๆ 

 

 ค้าร้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษาสามารถขอรับได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://coop.wu.ac.th ผลการพิจารณาค้าร้อง
จะมีผลตั งแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ   
 
การลงทะเบียนและการขอส าเร็จการศึกษา 

 

1. การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา  ศูนย์บริการ
การศึกษาจะเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา ตามรายชื่อและรหัสวิชาที่แจ้งเปิด
โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ภายในสัปดาห์แรกของการลงทะเบียนเรียน
ล่วงหน้า โดยในภาคเรียนสหกิจศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นใดได้อีก 
 
2. การช าระเงิน 
 หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพแล้ว ส่วน
การเงินและบัญชีจะเปิดให้นักศึกษาสามารถช้าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันที 
หรือภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคเรียน   
 
3. การขอส าเร็จการศึกษา 
 3.1) ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อก าหนดของศูนย์บริการการศึกษา 

3.2) ส้าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาเป็นภาคการศึกษา
สุดท้ายและคาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นค้าร้องขอส้าเร็จการศึกษา 
Online ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา http://ces.wu.ac.th ให้เสร็จสิ นทุก
ขั นตอน ตามระยะเวลาที่ศูนย์บริการการศึกษาก าหนด  โดยนักศึกษาสามารถอ่าน
รายละเอียดขั นตอนการขอส้าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา โดย 
Login เข้าสู่ระบบ  เมนู “ย่ืนค าร้องขอส าเร็จ” 

http://coop.wu.ac.th/
http://ces.wu.ac.th/
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ข้อควรระวัง 
  ก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของตนเอง ว่ายังคงมียอดค่าใช้จ่ายคงค้างอยู่กับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
(ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างนี ไม่รวมค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชา    
สหกิจศึกษา)  โดยถ้าหากนักศึกษายังมีค่าใช้จ่ายคงค้างอยู่กับทางมหาวิทยาลัย ส่วน
การเงินและบัญชีจะสรุปยอดและส่งรายชื่อของนักศึกษามายังศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ 
 - ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต  ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0 7567 3110  
 - ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 0 7567 3713,  0 7567 3720 
 

สิทธิ์การรักษาพยาบาล และการประกันอุบัติเหตุ 
 

1.  กรณีการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดท้าประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคนโดยมีวงเงิน

คุ้มครองไม่เกิน 10,000 บาท/ครั ง   
กรณีนักศึกษาส้ารองจ่าย สามารถน้าหลักฐานมาเบิกเงินคืนที่สถานพยาบาล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
หลักฐานที่ใช้ในการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 

  1) ใบเสร็จรับเงิน    (ฉบับจริง) 
  2) ใบรับรองแพทย์    (ฉบับจริง) 
  3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
  4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 
2.  กรณีเจ็บป่วยทั่วไป 

2.1)  สิทธิ์เบิกได้  นักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือมีสิทธิเบิกได้
อื่นๆ ให้นักศึกษาใช้สิทธิตามสวัสดิการที่มีอยู่ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) 

2.2)  สิทธิ์ประกันสังคม 
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2.3)  สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ    มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการหลักประกัน
สุขภาพกับโรงพยาบาลท่าศาลา  ให้นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
ท่าศาลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้สิทธิคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพ 

 
ปรึกษาเรื่องสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล  ติดต่อ  
สถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทร. 0 7567 3122 

    
งานทุนการศึกษา งานหอพัก และ งานทหาร 
 นักศึกษาสามารถติดต่องานทุนการศึกษา งานหอพัก และงานทหาร ดังนี  

 งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา  โทร. 0 7567 3148-9 
 งานหอพัก  ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 0 7567 4013 
 งานทหาร  ส่วนกิจการนักศึกษา  โทร. 0 7567 3160 

 ติดตามข่าวสารส่วนกิจการนักศึกษาได้ที่ http://dsa.wu.ac.th 
 

 
 

http://dsa.wu.ac.th/
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 รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการภาคบังคับที่นักศึกษาต้องจัดท้า
ระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยผ่านการเห็นชอบจากสถานประกอบการ
และน้าส่งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาตรวจแก้ไข ก่อนส่งตัวเล่มสมบูรณ์ให้ส้านักวิชาและ
สถานประกอบการอย่างละ 1 เล่ม  และส่งซีดี (เนื อหารายงาน และ Power Point 
น้าเสนอผลการปฏิบัติงาน) ต่อศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานสหกิจศึกษา 

 

 1) นักศึกษาปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือ
ก้าหนดหัวข้อโครงงานซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจหรือเป็นชิ นงานที่สถาน
ประกอบการมอบหมายให้นักศึกษาท้า ทั งนี หัวข้อดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจาก
พนักงานที่ปรึกษา   
 2) นักศึกษาเขียนโครงร่างรายงาน 
 3) นักศึกษาส่งโครงร่างรายงานให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ภายใน 3 
สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 4) ในขณะที่อาจารย์ไปนิเทศ นักศึกษาควรน้าโครงร่างรายงานดังกล่าวมา
ปรึกษาอาจารยน์ิเทศร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา 
 5) นักศึกษาจัดท้ารายงานภายใต้ค้าแนะน้าของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์
นิเทศ    
 6) ในการจัดท้ารายงาน นักศึกษาอาจจะจัดท้ารายงานเป็นกลุ่ม หรือจัดท้าเป็น
รายบุคคลก็ได้ ทั งนี  ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ 

รายงานสหกิจศกึษา 
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รูปแบบการเขียนรายงาน 

 

 เพ่ือให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถจัดท้ารายงานได้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ก้าหนดรูปแบบ เพ่ือเป็นแนวทางใน
เบื องต้นให้นักศึกษา ทั งนี  แต่ละหลักสูตรอาจมีรูปแบบการเขียนรายงานที่แตกต่างจากนี 
ได้  

รายงานสหกิจศึกษา มี 2 รูปแบบ  ตามลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  
คือ  

1) รายงานการปฏิบัติงาน  
2)  รายงานการปฏิบัติงาน และงานโครงงาน  

 องค์ประกอบของรายงานสหกิจศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนเนื อ
เรื่อง และส่วนท้าย องค์ประกอบทั ง 3 ส่วนนี    ส่วนของเนื อเรื่องจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย (งานประจ้า และงานโครงงาน)  รายละเอียดมีดังนี  

1) ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
 ปกหน้า 
 ปกว่าง (กระดาษว่าง 1 แผ่น) 
 ปกรอง (เช่นเดียวกับปกหน้า) 
 จดหมายน้าส่งรายงานต่ออาจารยน์ิเทศ 
 หนังสืออนุมัติการตรวจสอบความถูกต้องและลงนามโดย
พนักงาน 

 ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ 
 บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญเร่ือง 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญภาพ 
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2) ส่วนเน้ือเรื่อง 
 2.1) รูปแบบการเขียนรายงานโดยลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายมี
เฉพาะงานประจ า 
  บทท่ี 1 บทน้า 
   - ชื่อและสถานท่ีตั งของสถานประกอบการ 
   -  ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือ
การให้บริการหลักของสถานประกอบการ 
   - รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน 
   - ต้าแหน่งและลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ  
   - ชื่อและต้าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา  
   - ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  บทท่ี 2 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและแผนการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
   - วัตถุประสงค์ที่นักศึกษาหรือพนักงานท่ีปรึกษาก้าหนดให้
ท้า (ควรเขียนเรียงตามล้าดับความส้าคัญ) 
   - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน 

 ด้านสถานประกอบการ 
 ด้านนักศึกษา 
 ด้านมหาวิทยาลัย 

- แผนการท้างาน 
บทท่ี 3 งานที่ปฏิบัติ 

   - รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามลักษณะงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

บทท่ี 4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    - สรุปผลการปฏิบัติงาน 
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    - ปัญหา 
   - ประโยชน์ที่ได้รับทั งด้านสถานประกอบการ นักศึกษา
และมหาวิทยาลัย 

    - ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ปัญหา 
 
 2.2) รูปแบบการเขียนรายงานโดยลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมี
ทั้งงานประจ าและงานโครงงาน (Project)  
  บทท่ี 1 บทน้า 
   - ชื่อและสถานท่ีตั งของสถานประกอบการ 
   -  ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือ
การให้บริการหลักของสถานประกอบการ 
   - รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน 
   - ต้าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ  
   - ชื่อและต้าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
   - ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  บทท่ี 2 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและแผนการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
   - วัตถุประสงค์ที่นักศึกษาหรือพนักงานท่ีปรึกษาก้าหนดให้
ท้า (ควรเขียนเรียงตามล้าดับความส้าคัญ) 
   - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน 

 ด้านสถานประกอบการ 
 ด้านนักศึกษา 
 ด้านมหาวิทยาลัย 

- แผนการท้างาน 
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บทท่ี 3 งานที่ปฏิบัติ 

   - รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามลักษณะงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

บทท่ี 4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    - สรุปผลการปฏิบัติงาน 
    - ปัญหา 

   - ประโยชน์ที่ได้รับทั งด้านสถานประกอบการ นักศึกษา
และมหาวิทยาลัย 

    - ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ปัญหา 
-  

  บทท่ี 5 ชื่อโครงงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
   - บทน้า ความส้าคัญหรือที่มาของปัญหาเป็นการน้าเสนอ
ข้อมูลพื นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ท้าวิจัยหรือโครงงานนั น ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจแนวความคิดของผู้วิจัย 
   - การตรวจสอบเอกสาร เป็นการสรุปงานวิจัยที่ได้มีผู้ท้า
มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาท้าวิจัย ส่วนนี ให้ข้อมูลว่าในอดีตได้มีการท้าวิจัย
ไว้บ้างหรือไม่ ท้าอย่างไร ได้ผลอย่างไร 
   - วัตถุประสงค์ของโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานที่ศึกษา 
   - ขอบเขตของการศึกษา 
  บทท่ี 6 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาหรือจัดท้า
โครงงาน 
  บทท่ี 7 วิธีการวิจัยหรือกระบวนการจัดท้าโครงงาน 

- รูปแบบการศึกษา 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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- วิธีการศึกษา 
- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

   บทท่ี 8 ผลและวิจารณ์การศึกษา 
- แสดงผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ ผลการ

ทดลองนอกจากแสดงเป็นภาษาเขียนแล้ว อาจมีรูป กราฟ ตารางหรืออื่น ๆ ประกอบการ
น้าเสนอได้ 

- วิเคราะห์และวิจารณ์ว่าผลที่ศึกษาในครั งนี มีความ
สอดคล้องหรือแตกต่างจากงานวิจัยอื่น ๆ อย่างไร พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ น หากจะมีผู้ท้าการศึกษาหรือน้าผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต 

 
บทท่ี 9 สรุปผลการศึกษา 
 - สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 
 - สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ข้อเสนอแนะ 

3) ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
 เอกสารอ้างองิหรือบรรณานุกรม 
 ภาคผนวก (บันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายสัปดาห์ 
หรืออื่น ๆ )   

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปเล่มรายงาน 

1) ใช้กระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาว 
2)  จัดพิมพ์ให้เรียบร้อย ในแนวตั ง อาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตาม
ความเหมาะสม  พิมพ์ด้วย ตัวอักษร Cordia New   สีด้า 
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2.1) ชื่อบท ขนาด  18 pt แบบเน้นข้อความ 
2.2) หัวข้อหลัก  หัวข้อรอง  หัวข้อย่อย   ขนาด 16 pt แบบเน้นข้อความ 
2.3) เนื อหาทั่วไป  ขนาด 16 pt 

3)  การเว้นขอบกระดาษ 
3.1)  ขอบบน  1.5 นิ ว (3.5  ซม.)  
3.2)  ขอบล่าง  1.0 นิ ว (2.5  ซม.) 
3.3) ขอบซ้าย  1.5 นิ ว (3.5  ซม.) 
3.4) ขอบขวา    1.0 นิ ว (2.5  ซม.) 

4)  ปกหน้า 
จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4  180 แกรม สีขาว ตัวอักษร Cordia New สีด้า         

เคลือบพลาสติกยูวี   ประกอบด้วย 
4.1)  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สีแสด ม่วง 
4.2)  ชื่อเรื่องภาษาไทย – อังกฤษ  (ขนาด 18 pt) 
4.3)  ชื่อนามสกุลของนักศึกษา  (ขนาด 16 pt) 
4.4) ชื่อปริญญา (ขนาด 16 pt) 
4.5)  ชื่อมหาวิทยาลัย  (ขนาด 16 pt) 
4.6)  ภาคการศึกษา  ปีการศึกษา (ขนาด 16 pt) 

5)  สันปก 
ให้พิมพ์ตามแนวยาวของปก ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม  ประกอบด้วย  

ชื่อนามสกุล  ช่ือเร่ืองที่ศึกษา  ชื่อปริญญา  ปีการศึกษา 
ตัวอย่างและข้อก้าหนดของรายงานสหกิจศึกษา สามารถดูข้อมูลเพ่ิมที่ เว็บไซต์ 

http://coop.wu.ac.th หั ว ข้ อ  “วิ ธี เ ขี ย น ร า ย ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ” 
 
 
 
 

http://coop.wu.ac.th/
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ข้อแนะน าในการเขียนบทคัดย่อ 

 

 บทคัดย่อ (Abstract) เป็นเรื่องย่อของงานที่ท้า จัดท้าขึ นเพ่ือช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจงานที่นักศึกษาปฏิบัติได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยแสดงเฉพาะ
รายละเอียดที่ส้าคัญและจ้าเป็น ให้ระบุผลการปฏิบัติงานหรือผลการศึกษาท่ีชัดเจน 
  1) ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ โดยเขียนให้กระชับ
ได้ใจความ ครอบคลุมเนื อหาทั งหมดและใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ ไม่ใช่ภาษาพูด 
หลีกเลี่ยงการใช้สรรพนาม 
  2) บทคัดย่อมีเพียง 1 ย่อหน้าเท่านั น 
 
 
รูปแบบการส่งซีดีรายงานสหกิจศึกษา 
 

 ซีดีรายงานสหกิจศึกษาท่ีส่งต่อศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ใช้รูปแบบ
ดังนี  

1) ส่งไฟล์รายงานในรูปแบบ PDF เท่านั น โดยแบ่งโฟลเดอร์ในการจัดเก็บ
เนื อหา ออกเป็น 9 โฟลเดอร์ ดังนี  

1.1)โฟลเดอร์ชื่อ “หน้าปก”   
 – ภายในประกอบด้วย ปกหน้ารายงาน 
1.2) โฟลเดอร์ชื่อ “หน้าอนุมัติ” 
  – ภายในประกอบด้วย หนังสืออนุมัติการตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงาน 
 1.3)โฟลเดอร์ชื่อ “บทคัดย่อ” 
  – ภายในประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
หรือทั ง 2 รูปแบบ 
1.4)โฟลเดอร์ชื่อ “กิตติกรรมประกาศ”  
 – ภายในประกอบด้วย หน้ากิตติกรรมประกาศ 
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1.5)โฟลเดอร์ชื่อ “ค้าน้า-สารบัญ”  
 – ภายในประกอบด้วย สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
1.6)โฟลเดอร์ชื่อ “เนื อเร่ือง”  
 – ภายในประกอบด้วย ส่วนของเนื อหาของรายงานทุกบท 
1.7) โฟลเดอร์ชื่อ “ภาคผนวก” 
  – ภายในประกอบด้วย ภาคผนวก 
1.8)โฟลเดอร์ชื่อ “เอกสารอื่นๆ และรูปภาพประกอบ” (ถ้ามี) 
1.9) โฟลเดอร์ชื่อ “PowerPoint  น้าเสนอผลการปฏิบัติงาน ” 

2)  บนหน้าปกซีดี มีรายละเอียด ดังนี  
 2.1) ชื่อ - สกุล 
 2.2)  รหัสนักศึกษา 
 2.3)  หลักสูตร 
 2.4) ส้านักวิชา 
 2.5)  ภาคการศึกษาท่ีออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 2.6) ชื่อสถานประกอบการ 
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แบบฟอร์มสหกิจศึกษา  
 

1) แบบค้าร้องทั่วไป  
2) บันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3) แบบเสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา 
4) ใบสมัครนักศึกษาสหกิจศกึษา  
5) แบบแจ้งยืนยันสิทธิ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
6) แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยผู้ปกครอง 
7) ใบสมัครงานสหกิจศึกษา  
8) แบบเลือกล้าดับสถานประกอบการ  
9) แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั งสถานประกอบการ 
10) แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
11) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน  
12) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต้าแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา  
13) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ  

ภาคผนวก 
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14) แบบสอบถามนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
15) แบบแจ้งผลการติดตอ่สถานประกอบการ 
16) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ 
สหกิจศึกษา  
 

 
 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

 ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 โทรศัพท์ 0 7567 3176 
 E-mail: spadungs@wu.ac.th 
 

 นายเอกราช แก้วเขียว 
 ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา 
 โทรศัพท์ 0 7567 3183 
 E-mail: kekkarat@wu.ac.th 
 งานท่ีรับผิดชอบ 

  งานบริหารท่ัวไป งานแผนงาน และงบประมาณ 
  งานวิจัยสถาบัน 
  งานพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษา 

 
 นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ 

 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
 โทรศัพท์ 0 7567 3181 
 E-mail: apakhani@wu.ac.th  
งานท่ีรับผิดชอบ 

 การสมัครงาน ประกาศผล ส่งตัว ส่งรายงาน  

บุคลากรสหกิจศึกษา 

mailto:spadungs@wu.ac.th
mailto:kekkarat@wu.ac.th
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 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 งานอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา  และก่อนส้าเร็จการศึกษา 

 งานพัฒนาอาชีพ  
 งานบริการต้าแหน่งงานว่างและรับสมัครงาน 

 
 นายอนันต์เดช ศรีราพร 

 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
 โทรศัพท์ 0 7567 3182 
 E-mail: sanantde@wu.ac.th 
 ส้านักวิชา / หลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 

 ส้านักวิชาการจัดการ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์

และองค์การ) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร ์

 ส้านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
- หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
- หลกัสูตรนิเทศศาสตร ์

 
 นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย 

 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
 โทรศัพท์ 0 7567 3175 
 E-mail: subonrat@wu.ac.th 
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 ส้านักวิชา/หลักสูตรที่รับผิดชอบ 
 ส้านักวิชาการจัดการ 

- หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ส้านักวิชาศิลปศาสตร ์

- หลักสูตรอาเซียนศึกษา 
 ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

- หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
- หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
- หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและ

ชายฝั่ง 
 นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง 

 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
 โทรศัพท์ 0 7567 3174 
 E-mail: jsanghat@wu.ac.th 
 ส้านักวิชา/หลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 งานสหกิจศึกษาต่างประเทศ 
 ส้านักวิชาศิลปศาสตร ์

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
- หลักสูตรภาษาจีน 

 
 นางสาวพักตร์ผ่อง  สมบุญญฤทธิ์ 

 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
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 โทรศัพท์ 0 7567 3177 
 E-mail: pakphong.so@wu.ac.th 
 ส้านักวิชา/หลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 ส้านักวิชาการจัดการ 
- หลักสูตรบัญชี 

 ส้านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
- หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
- หลักสูตรพืชศาสตร ์
- หลักสูตรสัตวศาสตร ์
- หลักสูตรประมง 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ส้านักวิชาศิลปศาสตร ์
-    หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ 
 

 นายเริงศักดิ์  พันธมาศ 
 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
 โทรศัพท์ 0 7567 3128 
 E-mail: rerngsak.pa@wu.ac.th 
 ส้านักวิชา/หลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 ส้านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
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-    หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-    หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ส้านักวิชาศิลปศาสตร ์
- หลักสูตรรัฐศาสตร ์

 ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค้านวณ 

 
 นางสาวกัญญา  หนูเดช 

 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
 โทรศัพท์ 0 7567 3128 
 E-mail: kanya.nu@wu.ac.th 
 งานท่ีรับผิดชอบ 

 งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
 งานพัฒนาเว็บไซต์สหกิจศึกษา 
 งานฐานข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ 
 สื่อประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการ 

 
 นางจุรีย์พร  แก้วเกิด 

 ต้าแหน่ง พนักงานธุรการ 
 โทรศัพท์ 0 7567 3113 
 E-mail: jureeporn.su@wu.ac.th 
 งานท่ีรับผิดชอบ 

 งานสารบรรณและธุรการ 
 งานการเงินและพัสดุ 
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