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แบบเสนองานสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล : สถานประกอบการ) 
 

เรียน   รองอธิการบดีฝายบริหารงานวชิาการ 

สถานประกอบการ/หนวยงานมคีวามสนใจที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หนวยงาน 

ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จํานวนพนักงานรวม…………………..คน 

ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ /หัวหนาหนวยงาน 

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

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

 

ชื่อผูติดตอประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หนวยงาน  

[   ]   ติดตอโดยตรงกับผูจดัการ / หัวหนาหนวยงาน 

[   ]   ติดตอกับบุคคลที่สถานประกอบการ / หนวยงานมอบหมายดังนี ้

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

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

 

 



 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรดีีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Center of Cooperative Education: CCE)  

โทร./โทรสาร 035-241196      หนา 2 จาก 3 

Coop-ARU 02 

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับงาน / สวัสดิการที่เสนอใหนักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาที่ตองการ 

 

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

(หากตองการมากกวา 1 สาขาวิชา กรุณาทําสําเนาเฉพาะแผนน้ีและเขียนรายละเอียดแยกสาขาวิชาละ 1  แผน) 

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

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

ขอกําหนดอ่ืนๆ (เชน อุปกรณหรือเคร่ืองมือที่ตองนําติดตัวไประหวางการปฏิบัติงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรืออ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

ระยะเวลาทีต่องการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  

          [  ] ภาคเรียนที่  1      ( สิงหาคม – พฤศจิกายน )                 

          [  ] ภาคเรียนที่  2      ( มกราคม – เมษายน )                

          [  ] ตลอดปการศึกษา  ( ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ) 

สวัสดิการที่มีใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน 

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

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

สวัสดิการอ่ืนๆ  ถามี

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

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

                                                

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

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

ตําแหนง…………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาสงเอกสารฉบับน้ีกลบัมายัง ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จักขอบพระคุณเปนอยางสูง  

เจาหนาที่สหกิจศึกษาผูรับผิดชอบ 

ประสานงาน : นางสาวสุจิตรา แกวแสงแจม 

โทร. 095-5540070 
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สาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ 

6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  

8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

10.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 

11.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลป 

12.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือ

การพัฒนา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ  

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว  

8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน 

 

การจดัประเภทธรุกิจของนิติบุคคล 

หมวด A : เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 

หมวด B : การทําเหมอืงแร และเหมอืงหิน 

หมวด C : การผลิด 

 C1) ผลิตภัณฑอาหาร เชนผลิตภัณฑแปรรปู อาหารสัตว เปนตน 

 C2) ผลิตภัณฑเครื่องดืม่ เชน น้ําดื่ม เครือ่งดื่มตาง ๆ สุรา เปนตน 

 C3) ผลิตภัณฑจากยาสูบ เชน ใบยาสูบ บุหรี่ เปนตน 

 C4) ส่ิงทอ เชน เสนใย ผาทอ ผาถัก เครือ่งนอน เปนตน 

 C5) เส้ือผาเครือ่งแตงกาย เชน เส้ือผา ถุงนอง ถุงเทา เปนตน 

 C6) เครื่องหนัง เชน รองเทา กระเปา เปนตน 

 C7) ผลิตภัณฑจากไม เชน แผนไม บรรจุภัณฑจากไม เปนตน 

 C8) ผลิตภัณฑกระดาษ เชน เย่ือกระดาษ กลอง เปนตน 

 C9) การพิมพ เชน การพิมพเอกสาร สกรนี เปนตน 

 C10) ถานโคก และผลิตภัณฑจากการกล่ันปโตรเลียม 

 C11) เคมีภัณฑ เชน ปุยอนิทรีย สี เครื่องสําอาง สบู ผลซักฟอก เปนตน 

 C12) เภสัชภัณฑ เชน ยา ผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค เปนตน 

 C13) ผลิตภัณฑยางและพลาสตกิ เชน ถุงมอื ยางรถยนต เปนตน 

 C14) ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ เชน กระจก กระเบ้ือง ปูน เปนตน 

 C15) ผลิตภัณฑจากแรโลหะ เชน เหล็ก อลูมิเนียม เปนตน 

 C16) ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ เชน วัสดุโลหะ การเคลือบ ชุบ เปนตน 

 C17) ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร เครื่องมือส่ือสาร เปนตน 

 C18) อุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลง อุปกรณใหแสงสวาง เปนตน 

 C19) เครื่องจักรกลและเครื่องมือ เชน คอมเพรสเซอร เครื่องสูบน้ํา เปนตน 

 C20) ยานยนต รวมถึงชิน้สวนทีเ่กี่ยวของกบัรถยนต และรถบรรทกุ 

 C21) อุปกรณขนสงอืน่ ๆ เชน จกัรยานยนต เรอื อากาศยาน เปนตน 

 C22) เฟอรนิเจอร เชน ที่นอน โตะ ทีท่ําจากไมและโลหะ เปนตน 

 C23) ผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน เครื่องมือแพทย อัญมณี อุปกรณกีฬา เปนตน 

 C24) การซอมและติดตั้งเครือ่งจกัร อุปกรณ 

หมวด D : ไฟฟา กาซ ไอน้ํา ระบบปรับอากาศ 

หมวด E : การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย และของเสีย 

หมวด F : การกอสราง 

หมวด G : การขายสง การขายปลีก 

หมวด H : การขนสง และสถานที่เก็บสินคา 

หมวด I : ที่พักแรมและบรกิารดานอาหาร 

หมวด J : ขอมูลขาวสาร และการส่ือสาร เชน หนังสือ ซอฟตแวร ส่ือตาง ๆ เปนตน 

หมวด K : กิจกรรมการเงินและการประกันภัย เชน ธนาคาร กองทนุ สินเชือ่ เปนตน 

หมวด L : กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย เชน การซ้ือ - ขาย เชาพ้ืนที ่เปนตน 

หมวด M : กิจกรรมวิชาชีพ และวิชาการ เชน บัญชี ที่ปรึกษา ทดสอบและวิจัย เปนตน 

หมวด N : กิจกรรมการบริหารและสนับสนนุ เชน ลีสซ่ิง ตวัแทน เปนตน 

หมวด O : การบริหารราชการ หนวยงานของรฐั 

หมวด P : การศึกษา เชน สถาบันการศึกษา กวดวิชา เปนตน 

หมวด Q : กิจกรรมสุขภาพและสังคมสงเคราะห เชน โรงพยาบาล คลินิก เปนตน 

หมวด R : ศิลปะ ความบันเทิงและนนัทนาการ เชน หองสมดุ โรงภาพยนตร เปนตน 

หมวด S : กิจกรรมบรกิารดานอื่น ๆ เชน รบังานซอม สปา เสรมิความงาม เปนตน 

หมวด T : กิจกรรมการจางงานในครวัเรือน (SMEs) 

หมวด U : กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ และภาคีสมาชิก 

ที่มา : กรมพัฒนาธรกิจการคา 


	ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน
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