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Co-op. 1  
กรุณาตอบกลับ ภายในวันท่ี 30 กันยายน  2559 

 

เรียน   รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

 สถานประกอบการ/หนวยงาน ที่ขาพเจาดําเนินการ/ปฏิบัติงานอยู มีความประสงครับนักศึกษาสัตวแพทย
เขาปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย ในระหวางวันที่ 3 มกราคม – 28 เมษายน  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
1.  รายละเอียดเก่ียวกับสถานประกอบการ/หนวยงาน 
ช่ือสถานประกอบการ/หนวยงาน 
(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................................... 
ที่อยู เลขที่........................ถนน.......................................ซอย................................ตําบล............................ 
อําเภอ....................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท........................................................โทรสาร...................................................................................... 
ประเภทของกิจการ/หนวยงาน................................................................................................................................ 
 

2.  หัวหนา/ผูจัดการ และผูท่ีไดรับมอบหมายใหประสานงาน 
ช่ือ-สกุล หัวหนา/ผูจัดการ................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................โทรศัพท................................................. 
โทรสาร......................................................e-mail.............................................................................. 
หากคณะสัตวแพทยศาสตร ตองการติดตอประสานงาน ขอให 
                   ติดตอโดยตรงกับหัวหนา/ผูจัดการ 
                   มอบหมายใหบุคคลตอไปน้ีประสานงานแทน 
ช่ือ-สกุล (ผูประสานงาน)......................................................ตําแหนง........................................... 
โทรศัพท............................................โทรสาร......................................e-mail....................................... 
 

3. พ่ีเลี้ยงนักศึกษา(บุคคลหรือเจาหนาท่ีท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา) 
         3.1) ช่ือ – สกุล...............................................ตําแหนง...................................................... 
        โทรศัพท...................................โทรสาร......................................e-mail................................. 
         3.2) ช่ือ – สกุล....................................................ตําแหนง....................................................... 
        โทรศัพท..............................โทรสาร......................................e-mail......................................... 
         3.3) ช่ือ – สกุล...................................................ตําแหนง.................................................. 
        โทรศัพท.....................................โทรสาร......................................e-mail.................................. 
 

4. รายละเอียดเก่ียวกับงาน/สวัสดิการท่ีเสนอใหนักศึกษา 
        4.1) ตําแหนงงานที่เสนอใหนักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)................................................ 
         4.2) ลักษณะงานที่นักศึกษาตองปฏิบัติ (Job Description)................................................. 
        ............................................................................................................................................... 
        4.3) จํานวนช่ัวโมงทํางาน......................................ตอสัปดาห 

 
แบบตอบรับเขารวมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย 

ประจําปการศึกษา 2559 
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        4.4) สวัสดิการที่มีใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน 
        คาตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง         ไมมี         มี...............บาท/วัน หรือ................บาท/เดือน 
        อื่นๆ (บาท) ............................ 
        ที่พัก       ไมมี       มี       ไมเสียคาใชจาย      นักศึกษาเสียคาใชจายเอง............บาท/เดือน 
        สวัสดิการอื่นๆ ถามีโปรดระบุ.......................................................................................... 
       .......................................................................................................................................... 
       4.5) โปรดระบุสาขาที่รับนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา (ถามี)....................................................... 
 

5. คุณลักษณะนักศึกษาท่ีตองการ 
       5.1) เพศ /จํานวนที่สามารถรับเขาฝกปฏิบัติงานได 

          ชาย..................................คน 
          หญิง.................................คน 

       5.2 ชนิดสัตวที่ทานประสงคใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน 
                สัตวเลี้ยง       สัตวปาสัตวแปลก      สุกร  ไก      สัตวเค้ียงเอื้อง 
                อื่นๆ ระบุ ............................................................................................... 
       5.3) การเตรียมพรอมของนักศึกษากอนฝกสหกิจศึกษากับทาน 
                ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
                ใบขับข่ีรถยนต 
                โปรแกรมคอมพิวเตอร(โปรดระบุ) ........................................................... 
                อื่นๆ (ถามี)................................................................ 
 

6.  การคัดเลือกนักศึกษา 
               ตองการคัดเลอืกนักศึกษาเองจากการสัมภาษณ (ถาทานไมสามารถเขารวมวันพบสถาน
ประกอบการในวันเสารที่ 15 – วันอาทิตย 16 ตุลาคม 2559 โปรดระบุวันที่ตองการมาสัมภาษณ
......................................................................... (ตองเปนเสารหรืออาทิตยเทาน้ัน เน่ืองจากนักศึกษาติด
เรียนวิชาเตรียมสหกิจฯ)     
               ใหคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูคัดเลือกให 
               จะประสานงานกับนักศึกษาโดยตรง และจัดการสัมภาษณเอง 
 

7.  ในกรณีที่เปนสถานพยาบาลสัตว โปรดกรอกรายละเอียดในแบบสอบถามขอมูลทั่วไป ของสถานพยาบาลสัตวที่
แนบมา จํานวน 1 ชุด 
 

8. หากทานมีขอมูลรายละเอียดของสถานประกอบการบนเครือขายอินเตอรเน็ท โปรดระบุ
Http://....................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................................................................(ผูใหขอมูล) 
(ตําแหนง)......................................................................................... 

วันที่.......................................................... 
โปรดสงแบบฟอรม Co-op. 1  ไปที ่
โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย งานบริการการศึกษา  
คณะสัตวแพทยศาสตร    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน  40002  โทรศัพท/โทรสาร  0-4334-2693 หรือ   
รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยคณิต  ชูคันหอม และ นางสาวชนิดา  ชาอินทร โทร 0991712282 e-mail : 
chanidach@kku.ac.th  

 



 ś
แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของสถานพยาบาลสัตว 

เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน วิชา สหกิจศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โปรดกรอกรายละเอียดและใสเครื่องหมาย / ลงในชองรายการเครื่องมือและอุปกรณที่ทานมีใชใน

สถานพยาบาลสัตว 
1. ช่ือสถานประกอบการ :................................................................................................................................ 
2. สถานที่ต้ัง : .................................................................................................................................................. 
3. วัน/เวลา เปดทําการ : ...................................................................................วันหยุด : ................................. 
4. จํานวนนายสัตวแพทยประจํา ทั้งหมด............................ คน  
5. จํานวนสัตวปวยที่เขารับบริการ โดยประมาณ ...................... เคส/วัน 
6. จํานวนหองตรวจทั่วไป ................................. หอง   
7. จํานวนหองผาตัด(แยกจากหองตรวจ) ........................... หอง  เคสศัลยกรรม ประมาณ............ เคส/วัน 
8. จํานวนที่พักสําหรับสัตวปวยคางคืน        ................................ ที ่
9. โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชองหนารายการที่มีในสถานประกอบการ 

  เครื่องดมยาสลบ    เครื่องเอกซเรย 
  เครื่องอัลตราซาวด    เครื่องตรวจคลื่อนไฟฟาหัวใจ 
  เครื่องใหสารนํ้าอัตโนมัติ   ชุดใหดมออกซิเจนสําหรับสัตวปวยวิกฤติ 
  การทําศัลยกรรมกระดูก    ธาราบําบัด 
 อื่น ๆ (1)................................................................................................................................                  
             (2) ............................................................................................................................... 

10. การตรวจทางหองปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
 ตรวจเอง           
  กลองจุลทรรศน     Haematology 
  Blood Chemistry     Electrolyte/Blood gas analysis 
  การยอมส ี      อื่น ๆ .............................................................. 

      สงแล็ปนอก .............................................................................................................................. 
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แบบตอบรับ 
เขารวมวันพบสถานประกอบการ 

เพื่อการแนะนําสถานประกอบการ/สัมภาษณนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา 
หองประชุมสุณีรัตน เอี่ยมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

1. วันที่เขารวมได 
    วันเสารที่ 15 ตุลาคม  2559     
    วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม  2559    

2. การนําเสนอ (สถานประกอบการละไมเกิน  10 นาที) 
     นําเสนอ 
              ไมนําเสนอ  

3. การสัมภาษณนักศึกษา 
     สัมภาษณ 
              ไมสัมภาษณ  

4. รายละเอียดของผูใหขอมูล 
 

     ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ ตําแหนง .....................................   
สังกัด (หนวยงาน/สถานประกอบการ) ................................................................................................................. 
โทรศัพท/โทรสาร...........................................................................E-mail: ..........................................................  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

กรุณาสงแบบตอบรับที่โครงการสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษา  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

123 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 
โทร/โทรสาร 043 342 693 หรือ รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยคณิต  ชูคันหอม  และ/หรือ 

นางสาวชนิดา  ชาอินทร โทร 099-1712282 e-mail : chanidach@kku.ac.th 
 

กรุณาสงกลับภายในวันที่    
30 กันยายน 2559 

 


