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คูมือการดําเนินงานสหกิจศึกษา   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

 
1.  ความหมาย 

 สหกิจศึกษา  (Cooperative education) เปนระบบการศึกษาท่ีทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัย

กับองคกรผูใชบัณฑิต โดยเนนประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใชบัณฑิต (Work 

based learning) หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work integrated learning : WIL)  

ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาจะชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรู และพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความตองการ

ขององคกรผูใชบัณฑิต  ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ท่ัวโลก  ไดมีการจัดการศึกษาโดยใชระบบสหกิจ

ศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอยางแพรหลาย 

 หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู พ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการสราง

ประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา  2  ทฤษฎีสําคัญ  ไดแก  ทฤษฎีการเรียนรู ท่ีเนนประสบการณ  

(Experiential learning)  กับทฤษฎีการเรียนรูท่ีเนนสภาพจริง (Authentic learning)  ซ่ึงการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางาน  เปนกรณีหนึ่งของการเรียนรูเชิงประสบการณท่ีชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการ

ประยุกตความรู  ทักษะการทํางาน  และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ  ไดรูจักชีวิตท่ีแทจริงของการทํางาน

กอนสําเร็จการศึกษา  และเปนแนวทางท่ีสําคัญท่ีทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีไปสูการ

ปฏิบัติไดจริง  มีความสามารถในการปรับตัว  แกปญหาท่ีเกิดในงานและองคกร ทําใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานมากท่ีสุดเม่ือสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้องคกรผูใชบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังไดรับประโยชน

ในเชิงความรวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานหลักสูตร องคความรูและอ่ืน ๆ  

2.  ความเปนมา 

 สําหรับประเทศไทย สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ไดเริ่มเขามาเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 
2536 โดยศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน เปนผูนําระบบสหกิจศึกษาเขามาและยังไดเปนผูบัญญัติศัพท
คําวา “สหกิจศึกษา” ข้ึน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกท่ีนําระบบสหกิจ
ศึกษามาใช ตอมาแนวคิดดังกลาวขยายไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ จนกระท่ังในปการศึกษา 2545 รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ไดประกาศ
นโยบายใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษา โดยไดริเริ่มโครงการ
พัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะโครงการนํารอง ซ่ึงมีสถาบันอุดมศึกษา 17 แหง องคกร
ผูใชบัณฑิต 257 แหง และนักศึกษา 679 คน เขารวมโครงการ และไดขยายผลโครงการดังกลาวอยาง
ตอเนื่องไปจนถึงรุนท่ี 5 ในปการศึกษา 2547 โดยรวมแลวมีสถาบันอุดมศึกษาเขารวม 60 แหง องคกรผูใช
บัณฑิต 2,000 แหง และนักศึกษา 10,444 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) นับตั้งแต 
นั้นเปนตนมาสหกิจศึกษาไดขยายอยางรวดเร็วสูระดับชาติ โดยรัฐบาลไดกาวเขามาสนับสนุนผาน
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงานหลักกําหนดกลยุทธ 
มาตรการ แผนการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมสําหรับสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษารูปแบบ
สหกิจศึกษา และไดตั้งเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาข้ึน 9 เครือขาย ไดแก เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนลาง เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือขายพัฒนาสหสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจ
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ศึกษาภาคกลางตอนลาง เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน และเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใตตอนลาง จวบจนปจจุบันการดําเนินงานสหกิจศึกษาไดพัฒนาเขาสูลักษณะพหุภาคี โดยมีหนวยงาน        
หลายภาคสวนเขามามีบทบาทในการดําเนินงานสหกิจศึกษา สงผลใหสหกิจศึกษาทวีความสําคัญมากข้ึน              
มีสถาบันอุดมศึกษาใชสหกิจศึกษาเปนทางเลือกในการจัดการศึกษากวางขวางข้ึนในเกือบทุกสาขาวิชา ท้ัง
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  และจากการสํารวจขอมูลลาสุดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในป 2554 พบวา มีสถาบันอุดมศึกษา 108 แหง องคกรผูใชบัณฑิต
จํานวน 12,962 แหง   และนักศึกษาจํานวนกวา 26,048 คน เขารวมโครงการสหกิจศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554)   
 จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารอง  พบวา  องคกรผูใชบัณฑิตได
ประโยชนจากโครงการสหกิจศึกษา  ท้ังจากการนิเทศของอาจารย  รายงานวิชาการของนักศึกษา  โครงงาน  
และงานประจําท่ีนักศึกษาปฏิบัติ  เกิดความรวมมือทางวิชาการ  และใชสหกิจศึกษาเปนเครื่องมือในการ
คัดเลือกพนักงานใหม  ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญคือ  องคกรผูใชบัณฑิตมีความเห็นวา  บัณฑิตท่ีผานหลักสูตรสห
กิจศึกษามีศักยภาพมากกวานักศึกษาท่ีผานหลักสูตรการฝกงานภาคฤดูรอน  และรัฐควรสนับสนุนใหมีสห
กิจศึกษาตอไป 

 สําหรับโครงการสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ไดจัดใหมีระบบการเรียนการสอน

แบบสหกิจศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักใน

อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) โดยจะเริ่มมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกในปการศึกษา 2555 ภาคเรียนท่ี 2 

(พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ 2556 ) 

 ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคตองการใหนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดมี

โอกาส ฝกทักษะ 2 ดาน คือ ทักษะการปฎิบัติงานประจํา เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ

หรือหนวยงานนั้น ๆ และทักษะการทําโครงงานปญหาพิเศษท่ีเรียกวาโครงงานสหกิจศึกษา (Cooperative 

project) ซ่ึงเปนการทําวิจัยเชิงวิทยาศาสตรตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี โดยหัวของานวิจัยจะ

เปนประโยชนโดยตรงตอสถานประกอบการหรือหนวยงาน 

3.  วัตถุประสงค 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสห

กิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  เพ่ือใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม  มีคุณภาพและสมรรถนะท่ีตรงตาม

ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต  และไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการสงเสริมพัฒนาสหกิจ

ศึกษาในระยะ  5  ป  (ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2555) 

 1.  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ใหมี

คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต 

 2.  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนภาคผูผลิตบัณฑิตไดเชื่อมโยงสัมพันธกับองคกรผูใชบัณฑิตและเกิด

การบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอน การวิจัย และการสรางองคความรูใหม 

 3.  เพ่ือใหองคกรผูใชบัณฑิตไดรับประโยชนจากโครงงาน หรืองานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ อีกท้ังใช

ประโยชนจากสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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 นอกจากนี้ตามแผนการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ป 
พ.ศ. 2556-2558 ยังคงวัตถุประสงค 3 ขอ ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต  
 2. เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต บูรณาการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสูสากล  
 3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา เปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสห
กิจศึกษา รวมท้ังการใชทรัพยากรและองคความรูรวมกัน 
 
4. วิสัยทัศน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2558) โดยโครงการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันสหกิจศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศน ไวดังนี้ 

"สหกิจศึกษา มุงพัฒนาบัณฑิต ใหมีคุณภาพ พรอมทํางาน 
ตามความตองการของตลาดแรงงาน แขงขันได ในระดับสากล" 

          

5.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (สกอ., 2558) 

1. คุณภาพบัณฑิต 
สหกิจศึกษาจะเปนแนวทางหนึ่งในการเสริมสรางประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในองคกร

ผูใชบัณฑิต (Work Base Learning) ท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา ใหเกิดการ
เชื่อมโยงและประยุกตความรูทางทฤษฎีสูการปฏิบัติงานจริง และตอยอดองคความรู สูการสรางองคความรู
ใหมๆ ไดอยางตอเนื่องตอไป อีกท้ังยังสงเสริมทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และการดํารงชีวิต
ในสังคม สงผลใหนักศึกษาท่ีผานสหกิจศึกษา เปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะและสมรรถนะท่ีตรงตาม
ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต ตลอดจนมีคุณภาพท่ีแขงขันไดในอาเซียนและตลาดโลก 

 

2. คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  
สมรรถนะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษา จะชวยยกระดับคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาใหเปนท่ียอมรับในตลาดแรงงาน และชวยเพ่ิมพูนประสบการณของอาจารยนิเทศท่ีไป
นิเทศงานในองคกรผู ใชบัณฑิต อันนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Research) เพ่ือสรางองคความรูใหมๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรและการท่ีหลักสูตรสหกิจ
ศึกษากําหนดใหมีการสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผลลัพธ
การเรียนรูของนักศึกษา (Learning Outcomes Education) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ (Thailand Qualification Framework-TQF) และเปนไปตามความตองการ
ของตลาดแรงงานท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมท้ังตอยอดองคความรูใหมและนําไปสูการผลิตผล
งานวิจัยในเชิงพาณิชยตอไป 

 

3. คุณภาพองคกรผูใชบัณฑิต 
สหกิจศึกษาจะมีสวนชวยยกระดับองคกรผูประกอบการในการรวมผลิต/สรางแรงงานท่ีมี

คุณภาพ และเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในองคกร ท้ังในดานการลดตนทุนการผลิต ตลอดจนลด
คาใชจายและระยะเวลาในการพัฒนากําลังคนในองคกร ทําใหเกิดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้องคกรผูใชบัณฑิตยังไดรับประโยชนจากโครงงานหรืองานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ ในการ
นําไปปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตใหดีข้ึน อันนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศ 
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4. ความสัมพันธเชิงลึกระหวางภาคความตองการและสถาบันอุดมศึกษา 
สหกิจศึกษาจะชวยเสริมสรางความรวมมือแบบพหุภาคีท่ีเขมแข็ง และขยายฐานเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต และองคกรอ่ืน ๆ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานขอมูล ความรู ขาวสาร ทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยี 
จนเกิดการเก้ือหนุนประโยชนรวมกันกลายเปนพันธมิตร (Alliance) หรือหุนสวน (Partnership) ท่ีแนนแฟ
นยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้สหกิจศึกษาจะสงเสริมใหเกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
และองคกรผูใชบัณฑิต ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีตรงตามความตองการ
ขององคกรผูใชบัณฑิต ตลอดจนเกิดการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ  
 

5. การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 

สหกิจศึกษาจะเปนแนวทางท่ีสงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของทุกๆ ฝายท่ี

เก่ียวของ ท้ังตัวบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต และหนวยงานภาครัฐ ท่ีนําไปสูการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให

มีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของภาคการผลิต เพ่ือชวย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมพรอมสูการแขงขันในระดับภูมิภาค และระดับโลก ท่ีจะสราง

ความเชื่อม่ันในการลงทุนท่ีตองใชกําลังคนระดับสูงเปนจํานวนมาก 

                จากผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสหกิจศึกษาท่ีคาดวาจะไดรับท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ ผลกระทบ
โดยตรงท่ีสําคัญท่ีสุด คือการท่ีสถาบันอุดมศึกษาผลิตกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหเกิดทรัพยากร
อันทรงคุณคาตอไปในอนาคต ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน 
ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ 

 

 

แผนภาพท่ี 1  กลไกผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังจากการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2558) 

 

6.  คําอธิบายรายวิชา 

หลักสูตร  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

แผนการศึกษา : ชั้นปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 
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รายวิชา  : 08016803  สหกิจศึกษา  6(0-45-0) (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

  08026803  สหกิจศึกษา  6(0-45-0) (สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม) 

  08036803  สหกิจศึกษา  6(0-45-0) (สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร)  

  COOPERATIVE EDUCATION 

  นักศึกษาออกปฏิบัติงานในองคกรท่ีประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร 

ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรและอาจารยนิเทศจากคณะ โดยมีโครงงาน

ทดลองเรียบเรียงเปนรายงาน และมีการนําเสนอ  

  Students have to work in the organization related to agricultural industry 

under the supervision of trainer(s) of the organization and instructor(s) of the faculty and 

included experiment project, report writing and presentation.  

7.  การประเมินผล 

 ประเมินผลดวยวิธีอิงเกณฑ โดยประเมินจาก 

 6.1  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยผูนิเทศงาน     รอยละ 40 

 6.2  ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนอของนักศึกษาโดยคณะกรรมการสหกิจศึกษา รอยละ 40 

 6.3  ประเมินผลจากการนิเทศ โดยอาจารยนิเทศ        รอยละ 20 
 

ระดับคะแนน (รอยละ) เกรด * 

85 ข้ึนไป A 

80.0 - 84.9 B+ 

75.0 - 79.9 B 

70.0 - 74.9 C+ 

65.0 - 69.9 C 

60.0 - 64.9 D+ 

50 - 59.9 D 

ต่ํากวา 50  (ไมผาน) F 

* หมายเหตุ:  นักศึกษาตองไดรับคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 50 และคะแนนแตละสวนจะตองไมนอยกวา 

 รอยละ 50 จึงถือวาผาน 

ขอควรปฏิบัติ  :  

 1)  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ีทางคณะฯ กําหนดเทานั้น 

 2)  นักศึกษาตองเขาปฏิบัติงานในระยะเวลาท่ีคณะฯ กําหนด  และใหถือวันและเวลาทํางานของ 

      สถานท่ีนั้นเปนขอบังคับอยางเครงครัด 

 3)  หากนักศึกษาทําสิ่งของของสถานท่ีปฏิบัติงานชํารุด  ใหถือเปนความรับผิดชอบของนักศึกษา 

 4)  นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎขอบังคับของสถานท่ีปฏิบัติงาน เสมือนวานักศึกษา 

     สังกัดอยูในหนวยงานนั้น ๆ 
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บทบาท และหนาท่ี 

ของนักศึกษา อาจารยนิเทศ และผูนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 คณะจะเปนผูคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เขาเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1. นักศึกษาตองมีสถานะเทียบเทาชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาสุดทาย หรือตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษากอนสมัครเขาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา ๒.๐๐  
3. จะตองสอบผานรายวิชาหรือเขารับการอบรมตามท่ีคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะกําหนด

เปนเง่ือนไขของสหกิจศึกษา 
4. ผานการเรียนวิชา เตรียมสหกิจศึกษา กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5. มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา (ภาคทัณฑ ตัดคะแนนความประพฤติ 

สั่งพักการเรียน) 
6. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี 
7. เขารับการเตรียมความพรอม หรือการอบรม ตามท่ีคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะกําหนด

กอนออกปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมท้ังหมด  
8. กรณีนักศึกษาสมัครเขาสหกิจศึกษาแลวไมสามารถท่ีจะไปปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษาท่ีกําหนดได 

ใหยื่นใบคํารองท่ัวไป ขอลาออกจากการเตรียมความพรอม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย
ผานอาจารยนิเทศ/หัวหนาคณะ/คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ 

9. ไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนไดในชวงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
บทบาทและหนาท่ีของนักศึกษาสหกิจศึกษาและขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

1. ติดตามขาวสารการจัดหางาน ปรึกษากับอาจารยนิเทศ หรือ เจาหนาท่ีประสานงานสหกิจศึกษา 
หรือคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ เก่ียวกับลักษณะงานท่ีจะทํา และปรึกษาทุกครั้งท่ีมี
ปญหาระหวางท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดเวลา 

2. หม่ันฝกฝนและเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3. ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย หรือขอบังคับของสถานประกอบการอยางเครงครัด ไมฝาฝนและ

ละเลย 
4. รับผิดชอบในงานท่ีทําอยางเต็มท่ี 
5. การลา จะลาไดเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น โดยตองขออนุมัติจากผูนิเทศงาน หรืออาจารยนิเทศ หรือ

คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะกอนในเบื้องตน และเม่ือไดรับการอนุมัติแลวจะตองขออนุญาต 
หรือทําเรื่องลากิจกับสถานประกอบการอยางเปนทางการเสมือนพนักงานปกติท่ัวไป 

6. หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงในสถานประกอบการทุกกรณี 
7. เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน ตองแจงอาจารยนิเทศทันที 
8. ติดตอสงเอกสารท่ีกําหนด และใหรายงานขาวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับเจาหนาท่ี

ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. 
ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

9. กรณีมีปญหาในการปฏิบัติงาน จะตองรีบติดตออาจารยนิเทศสหกิจศึกษา หรือเจาหนาท่ี
ประสานงานสหกิจศึกษาโดยทันที 

10. บันทึกหลักฐานการเขาปฏิบัติงานและภาระงานในแตละวัน โดยรวบรวมสงสวนงานสหกิจศึกษา
ของคณะเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
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11. ประสานงานกับผูนิเทศงานเม่ืออาจารยนิเทศจะมานิเทศงาน 
12. นําเสนอโครงงานและจัดทําโปสเตอรหรือ Power point ประกอบการนําเสนอ 
13. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมแผน CD รวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด เพ่ือสงอาจารยนิเทศและ

สวนงานสหกิจศึกษา 
14. รายงานฉบับสมบูรณตองไดรับการลงนามกํากับโดยอาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน กรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา 
 
บทบาทและภาระหนาท่ีของอาจารยนิเทศ (อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา) 
 การดําเนินงานสหกิจศึกษาของของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ใหสําเร็จลลุวงดวยดีนัน้ มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีผูแทนอาจารยจากคณะไปปฏิบัติงานทําหนาท่ีอาจารยนิเทศ หรืออาจารยนิเทศ
เพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานระหวางเจาหนาท่ีประสานงานสหกิจศึกษา 
นักศึกษาและสถานประกอบการ คณะจะกําหนดอาจารยนิเทศอยางนอย ๑ ทานตอนักศึกษาสหกิจศึกษา ๑ 
คน โดยมีหนาท่ีประสานงานดานสหกิจศึกษาภายในคณะกับเจาหนาท่ีประสานงานสหกิจศึกษา และสถาน
ประกอบการดังนี้ 
 1. เตรียมความพรอมเฉพาะดานเทาท่ีจําเปนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูในการทํางานของนักศึกษา  
 2. อาจารยนิเทศจะเปนผูรับผิดชอบการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาในท่ีปรึกษาของตน 
 3. อาจารยนิเทศจะทําหนาท่ีเปนอาจารยนิเทศของนักศึกษาในท่ีปรึกษาของตน 
 4. อาจารยนิเทศจะทําหนาท่ีจัดโปรแกรมการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ (ผู
นิเทศงาน) โดยรวมกันกําหนดหัวขอดังตอไปนี้ 

− ใหความเห็นชอบกับลักษณะงานท่ีจะไปทํารวมกับสถานประกอบการ ซ่ึงอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของนักศึกษา ความรูท่ีจําเปน 
ความสามารถเบื้องตนและบุคลิกภาพ 

− การพัฒนาความรูเชิงวิชาการใหแกนักศึกษา และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ 

− การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การรับรองการปฏิบัติงาน การใหความรู ใหคําแนะนํา 
การติดตาม รวมถึงการดูและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

− การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

− การตรวจและใหคําแนะนาํหรือการปรับปรุงแกไขรายงานสหกิจศึกษา 
 5. การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ อยางนอย ๒ ครั้ง โดยทําการนัดหมายกับผูนิเทศงาน ตาม
วัน-เวลาท่ีจะไปนิเทศงาน และสงรายงานผลการนิเทศงานมาท่ีสวนงานสหกิจศึกษาของคณะ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลนกัศึกษารวมกับผูนิเทศงาน ท้ังนี้คณะกรรมการสหกิจศึกษากําหนดใหมี
การไปนิเทศงานครั้งท่ี ๑ ในชวงเวลาภายใน ๒ สัปดาหแรกหลังเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการไปนิเทศ
งานครั้งท่ี ๒ ในชวงเวลาภายในไมเกิน ๑ สัปดาห กอนสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
 6. ใหคําปรึกษาพิจารณาหัวขอรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน 
 7. ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษาและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
 8. อาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และกรรมการประเมินผลงานสหกิจศึกษา รวมกันประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชแบบฟอรมการประเมินผล ตามท่ีคณะกรรมการสหกิจศึกษาของ
คณะจัดไวให 
 10. ภายหลังนักศึกษากลับจากการไปปฏิบัติงาน จัดใหมีการนําเสนอผลงาน/สัมมนา/ประชุม/
เสวนาสหกิจศึกษา ระหวางอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ผูนิเทศงาน กรรมการประเมินผลงานสหกิจศึกษา 
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และนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมท้ังมีการถายทอดผลการปฏิบัติงานและประสบการใหนักศึกษาท่ีกําลังจะไป
ปฏิบัติงานรุนใหมและผูสนใจท่ัวไป 
 
บทบาทและภาระหนาท่ีของผูนิเทศงาน (Job Supervisor) หรือพนกังานท่ีปรึกษา 
 ผูนิเทศงาน (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจาหนาท่ีท่ีสถานประกอบการมอบหมายให
ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจจะเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนหัวหนา
งานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ผูนิเทศงานจึงเปรียบเสมือนอาจารยของนักศึกษา ณ 
สถานประกอบการ เปนผูท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาของนักศึกษาท้ังทางดานการปฏิบัติงานและการ
ปรับตัวใหเขากับท่ีทํางาน ดังนั้นผูนิเทศงานจึงเปนผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาสําเร็จไปดวยดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ใครขอความกรุณาจากผูนิเทศงานได
โปรดพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ อันจะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดังนี้ 
 1. การกําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) ใน
สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ขอความกรุณาผูนิเทศงานไดกําหนด
ตําแหนงงานใหนักศึกษา และขอบขายหนาท่ีท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติและแจงนักศึกษาใหรับทราบ ซ่ึงงานมี
ลักษณะตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ประเภทงานท่ีปฏิบัติอาจจะเปนงานประจําท่ีตองการใหนักศึกษา
ชวยหรืองานโครงการ (Project) หรืองานวิจัย (สามารถกําหนดหัวขอโดยการรวมเสนอความเห็นจาก
นักศึกษาและอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา) ซ่ึงจะเนนงานท่ีเปนประโยชนแกสถานประกอบการใหมากท่ีสุด 
โดยมิใชการเวียนไปฝกงานหรือไปดูงานในแผนกตางๆ โดยไมมีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบโดยตรง และใคร
ขอใหกําหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาหใหแกนักศึกษาตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห เพ่ือใหเห็นอยาง
ชัดเจนวานักศึกษาจะตองทํางานอะไรและเม่ือใด ในแผนงานควรระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานซ่ึงอาจจะมีการ
อบรมตามดวยการทดลองฝกหัด และดําเนินการจริงในท่ีสุด รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและ
การประเมินผลตามท่ีกําหนดดวย 
 2. ผูนิเทศงานตองเซ็นชื่อรับทราบ เม่ือนักศึกษาเซ็นชื่อการมาปฏิบัติงานทุกวัน 
 3. การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา รายงานฉบับนี้อาจจะประกอบดวยเนื้อหาท่ีสถานประกอบการ
จะสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป รายงานอาจจะมีลักษณะดังนี้ 
  3.1 โครงงานหรืองานวิจัย หากงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายเปนงานโครงการ (Project) 
หรืองานวิจัย นักศึกษาจะตองทํารายงานในหัวขอของโครงการหรืองานวิจัยดังกลาว 
  3.2 ในกรณีงานท่ีไดรับมอบหมายเปนงานประจํา (Routine) เชน งานในสายการผลิต 
งานบํารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษา อาจจะเปนดังนี้ 
   ก) หัวขอโครงงานพิเศษ (Special assignment หรือ project) เปนหัวขอท่ี
สถานประกอบการสนใจ ในลักษณะโครงการหรือปญหาพิเศษ ใหนักศึกษาคนควา สรุป วิเคราะหวิจารณ
และรวบรวมไวเปนเลม เพ่ือใชประโยชนซ่ึงหัวขอโครงงานพิเศษหรือรายงานอาจจะไมสัมพันธกับงานประจํา
ของนักศึกษาก็ได แตเปนหัวขอท่ีสถานประกอบการสนใจและเห็นวาอยูในวิสัยท่ีนักศึกษาจะทําได โดย
ความรวมมือของอาจารยนิเทศและผูนิเทศงาน 
   ข) จัดทําสถิติหรือขอมูล เชน การรวบรวมสถิติ วิเคราะหผล หรือการแปรผลจาก
การรวบรวมขอมูล เปนตน เม่ือผูนิเทศงานกําหนดหัวขอรายงานแลว นักศึกษาจะตองทํา Report Outline 
(ตามแบบท่ีกําหนด) โดยหารือกับผูนิเทศงานและ/หรืออาจารยนิเทศดวยก็ได แลวจัดสงใหสวนงานสหกิจ
ของคณะ เพ่ือสงมอบใหอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบกอน จึงจะจัดสงคืนใหแก
นักศึกษาดําเนินการตอไป ลักษณะรายงาน จะเปนรายงานท่ีมีรูปแบบตามรายงานวิชาการ ความยาวไม
นอยกวา ๒๕ หนา สวนภาคผนวกสามารถเพ่ิมขอมูลไดตามความจําเปน นักศึกษาจะตองจัดพิมพรายงาน
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ดังกลาวใหเรียบรอยและสงใหผูนิเทศงานตรวจและประเมินผลอยางนอย 2 สัปดาหกอนสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
 4. การนิเทศงาน (Student Visiting) ระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจาหนาท่ีประสานงาน 
ของสวนงานสหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) จะขอนัดหมายเพ่ือใหอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 
Advisor) ไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวขอการหารือกับเจาหนาท่ีฝายบุคคล หรือผูนิเทศ
งานในระหวางการนิเทศงาน ดังนี้ 
  4.1 รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของโครงการฯ  
  4.2 ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ 
  4.3 แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  4.4 หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา 
  4.5 การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
  4.6 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
  4.7 ปญหาตางๆ ท่ีสถานประกอบการพบเก่ียวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ข้ันตอนการนิเทศงาน 
ก. นัดหมายกับอาจารยนิเทศเพ่ือนิเทศงานนักศึกษา (อาจารยนิเทศจะนัดหมายสถาน

ประกอบการผานทางนักศึกษา)  
ข. ดําเนินการนิเทศงานนักศึกษา 
ค. อาจารยพบนักศึกษาเพ่ือการนิเทศงานโดยลําพัง 
ง. อาจารยพบกับผูจัดการฝายฝกอบรม หรือผูบังคับบัญชา หรือผูนิเทศงานโดยลําพัง 
จ. อาจารยพบนักศึกษาและผูนิเทศงาน 

 5. การติดตามและประเมินผล 
  5.1 ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในหนวยงาน 
   ผูนิเทศงานประชุมรวมกับนักศึกษาสัปดาหละ ๑ ครั้ง เพ่ือสอบถามถึงบรรยากาศ
การปฏิบัติงาน งานท่ีไดปฏิบัติ ปญหาอุปสรรคท่ีพบระหวางปฏิบัติงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข
ใหดีข้ึน และรายงานผลการประชุมใหผูบังคับบัญชาทราบ ท้ังนี้ผูนิเทศงานมีสิทธิ์โดยตําแหนงหนาท่ีในการ
อบรมดูแล แนะนําสั่งสอน และตักเตือนความประพฤติ 
  5.2 รายงานสหกิจศึกษาและสรุปผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   นักศึกษาทํารายงานการปฏิบัติงาน และรายงานความกาวหนาของโครงการเสนอ
ตอผูนิเทศงาน อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยนักศึกษาแตละคนทํารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานนําเสนอตอผูนิเทศงาน และอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด (สัปดาหท่ี 
16) 
  5.3 ประเมินผลการทํางาน 
   ผูนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา โดยใช
แบบฟอรมประเมินผลท่ีทางคณะจัดสงใหในวันสงตัวนักศึกษาเขาสถานประกอบการ และมีผูบังคับบัญชา
ของสถานประกอบการ รวมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6. การปจฉิมนิเทศ 
 การจัดปจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสหกิจศึกษาไดพบกับผูบริหาร และผูบังคับบัญชา
กอนสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และมอบหนังสือรับรองการผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 7. การรักษาความลับ 
 สวนงานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.  ตระหนักถึงความเปนอัตลักษณของสถาน
ประกอบการแตละแหง ดังนั้น การสงนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานในแตละสถานประกอบการ สวนงานสหกิจ
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ศึกษาไดกําชับนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนถึงเรื่องขอมูลความลับของสถานประกอบการ ตองไมนํามา
เผยแพรหากไมไดรับอนุญาตจากสถานประกอบการ รวมไปถึงการทํารายงานสหกิจศึกษาดวยเชนเดียวกัน 
รายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองไดรับการตรวจและไดรับอนุญาตจากสถานประกอบการ ใหนํา
ขอมูลมาจัดทําโครงงานได และสามารถนํากลับมานําเสนอยังคณะได อีกท้ังเม่ือรายงานของสถาน
ประกอบการแตละแหงถูกเก็บอยูท่ีสวนงานสหกิจศึกษาของคณะ สวนงานสหกิจศึกษาเคารพในความ
เปนอัตลักษณ โดยท่ีจะไมเปดเผยขอมูลนี้แกสถานประกอบการอ่ืนๆ หรือเปดเผยแกสาธารณชน 
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สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ 
 

การขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการจากการดําเนนิงานสหกิจศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดรายละเอียดการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยตรง (หักคาใชจายได 2 เทา) ภายใตกฏหมาย 2 
ฉบับไดแก 

1) มาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
2) มาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีการ ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน

รัษฎากร (ฉบับท่ี 437) พ.ศ. 2548 (ซึงออกรองรับมาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545) 

 สิทธิประโยชนทางภาษีตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประกอบดวยพระ
ราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 437) พ.ศ. 2548 
 สิทธิประโยชนในกรณีนี้ เปนสิทธิประโยชนท่ีสถานประกอบการ ซ่ึงดําเนินการสหกิจจะไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษ สําหรับคาใชจายท่ีใชในการฝกสหกิจศึกษาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจาย
ท่ีจายจริงโดยสถานประกอบการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 18 แหง พระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 และตามกระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางครบถวน โดยยื่น
เอกสารตามข้ันตอนตอไปนี้ 
แหลงท่ีมา: คูมือการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ จากการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553. 
 
การย่ืนเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสารคําขอตอนายทะเบียน (อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เปนคําขอรับนักศึกษาตาม
แบบ ฝง ๑ และมีเอกสารแนบ 

1. สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงคไมเกิน ๖ เดือน 
2. หลกัสูตรและรายละเอียดการฝกจํานวน 1 ฉบับ (กอนฝกนักศึกษา) 
3. สัญญาการฝก (แบบ ฝง 2) 
4. ทะเบียนประวัติผูรับการฝกของนักศึกษา 

นายทะเบียนรับทราบ 

ดําเนินการสหกิจศึกษา 

รายงานผลของการสําเร็จการฝกสหกิจศึกษา ใหนายทะเบียนรับทราบตามแบบ ฝง 3  
(แนบบันทึกสงตัวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย) 

นําหนังสือรับทราบและรายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ยื่นขอหักคาใชจายกับกรมสรรพากร 
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รายการคาใชจายท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 
 รายการคาใชจายท่ีสถานประกอบการไดจายไปในการฝกสหกิจศึกษา และมีสิทธินําไปหักคาใชจาย
ได ๒ เทา ไดแกคาใชจายดังตอไปนี้ 
 1. คาเบี้ยเลี้ยงท่ีจายใหแกนักศึกษาตามท่ีกําหนดไวในสัญญา ไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางข้ัน
ต่ําสูงสุด 
 2. คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
 3. คาสวัสดิการ เชน เงินรางวัล คาอาหาร คาท่ีพัก คาเดินทางระหวางจังหวัด และคาชุดฟอรม ท่ี
จัดใหแกนักศึกษาท่ีเขารับการฝกสหกิจศึกษา ท้ังนี้จะตองระบุรายการเหลานี้ไวในแบบเสนองานสหกิจ
ศึกษา 
 4. คาวัสดุอุปกรณเฉพาะท่ีใชในการฝกสหกิจศึกษาและไมปนกับท่ีใชในการประกอบกิจการปกติ
ของสถานประกอบการโดยจะตองระบุรายการ จํานวนและราคาของวัสดุอุปกรณนั้นใหชัดเจน 
 5. คาวิทยากรภายนอกท่ีจางมาเฉพาะเพ่ือฝกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร 
 เม่ือดําเนินการยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงานเรียบรอยแลว สถานประกอบการมีหนาท่ียื่น
แบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.50) โดยบันทึกคาใชจายดังนี้ 
 1 บันทึกคาใชจายในอัตรา 1 เทา ในรายการท่ี 8 (รายจายในการขายและบริหาร) ขอ 23 
“รายจายอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก 1 ถึง 22” และ 
 2 บันทึกคาใชจายในอัตรา 1 เทา ในรายการท่ี 10 (รายไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได หรือรายจายท่ี
มีสิทธิหักไดเพ่ิมข้ึน) ขอ 2.3 “รายจายในการสงลูกคาเขารับการศึกษาและฝกอบรม” และเก็บรักษาเอกสาร
คาใชจาย เพ่ือขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 
437) พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

หนังสือรับทราบจากอธบิดีกรมพัฒนาฝมือ แรงงาน ในการฝกนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สําเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 01) 

ใบสําคัญรับคาเบี้ยเลี้ยง นักศึกษาสหกิจศึกษา ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 

ใบสําคัญรับเงินคาสวัสดิการท่ี
จายแกนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ใบเสร็จรับเงินคาอุปกรณท่ีใชใน
การดําเนินการสหกิจศึกษา 

ใบสําคัญรับเงินคาวิทยากร
ภายนอก 

เก็บไวท่ีสถานประกอบการเพ่ือรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร 

 12 



ข้ันตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 

 

1. คณะฯ ติดตอหนวยงานภาครัฐและสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพและยินดีเขารวมโครงการรับนักศึกษา

เพ่ือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือกําหนดรายละเอียดของตําแหนงงานและคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี

ตองการ โดยหนวยงานหรือสถานประกอบการกรอกขอมูลในแบบสหกิจ อก. 01 

2. คณะฯ ประกาศใหนักศึกษาทราบโดยจัดเปนแฟมไวท่ีงานสหกิจศึกษาของคณะ เก่ียวกับรายละเอียด

ของหนวยงานและสถานประกอบการท่ีจะรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3. คณะฯ ดําเนินการรับสมัคร โดยนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครเขาโปรแกรมสหกิจศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ

เบื้องตนเปนไปตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรื่อง คุณสมบัติเบื้องตนของนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัคร

เขาโปรแกรมสหกิจศึกษา 

นักศึกษากรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 02) ระบุหนวยงาน หรือ 

สถานประกอบการท่ีสนใจจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเรียงลําดับความสนใจ 2 อันดับ (แบบสหกิจ 

อก. 03)  

4. ในกรณีท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการตองการคัดเลือกและสัมภาษณนักศึกษาท่ี  สมัครเอง คณะฯ จะ

ดําเนินการจัดใหผูแทนของหนวยงานหรือสถานประกอบการไดมี โอกาสสัมภาษณและคัดเลือกนักศึกษา 

แตในกรณีท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการใหทางคณะฯ คัดเลือกและสงตัวนักศึกษาไปให ทางคณะฯ 

จะดําเนินการสอบสัมภาษณและ คัดเลือกนกัศึกษาตามความเหมาะสมตอไป 

5. คณะฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกและแจงยืนยันชื่อนักศึกษาโดยจัดสงแบบแจง

รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 04) พรอมชื่ออาจารยนิเทศและสําเนาใบสมัครงานสหกิจ

ศึกษาใหหนวยงานหรือสถานประกอบการทราบ 

6. คณะฯ ดําเนินการจัดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1  ของชั้นปท่ี 4 

7. นักศึกษารับเอกสารสงตัว คูมือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเอกสาร แบบสหกิจ อก.05 ถึง แบบสหกิจ 

อก. 08 และ แบบสหกิจ อก.10 ถึง อก. 11 ท่ีงานสหกิจศึกษา ตามวันเวลาท่ีคณะฯ กําหนด 

8. นักศึกษาไปรายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการตามวันเวลาท่ีกําหนด และ

ปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานประจําของหนวยงานหรือสถานประกอบการ โดยหนวยงานหรือ 

สถานประกอบการแตงตั้งบุคลากร 1 ทานใหเปนผูนิเทศงาน  (Job supervisor) นักศึกษาสง  แบบสห

กิจ อก. 05  แบบสหกิจ อก. 06 และแบบ   สหกิจ อก. 07  ใหคณะฯ ภายในสัปดาหท่ี 2 ของการ

ปฏิบัติงาน 

9. ในระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองพิมพบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน ตามแบบฟอรมบันทึก 

การปฏิบัติงานประจําวัน (แบบสหกิจ อก. 08) และสงใหคณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยสงเปนไฟลทางอีเมล

ท่ี agroindcoop@kmitl.ac.th กําหนดสงภายในสัปดาหท่ี 1 ของเดือนถัดไป 

10.ในระหวางท่ีนักศึกษาปฏิบั ติงาน จะมีอาจารยนิ เทศไปตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน 

อยางนอย 1 ครั้ง โดยอาจารยนิเทศบันทึกผลการประเมินใน แบบสหกิจ อก. 09 และสงให 

งานสหกิจศึกษาของคณะ ฯ 
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11. นักศึกษาตองทําโครงงานสหกิจศึกษา ซ่ึงเปนโครงงานวิจัยเหมือนปญหาพิเศษในหัวขอท่ีเปนประโยชน 

และไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ โดยผูนิเทศงานและอาจารยนิเทศมีสวน

รวมในการใหคําปรึกษา โดยกรอกขอมูลในแบบแจงโครงรางโครงงานสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 

10) 

12. กอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประมาณ 1 สัปดาห นักศึกษานําแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

(แบบสหกิจ อก. 11) พรอมรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณใหหัวหนางานหรือผูนิเทศงาน

เ ป น ผู ป ร ะ เ มิ น  แ ล ว ใ ห ท า ง ห น ว ย ง า น ห รื อ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ล ง น า ม รั บ ท ร า บ  

ผนึกซองพรอมลายเซ็นผูประเมิน โดยมอบใหนักศึกษานํากลับมาดวยตนเองเพ่ือสงใหทางคณะฯ  

ตามวันเวลาท่ีกําหนด 

13.  เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองกลับมารายงานตัวท่ีคณะ และปฏิบัติดังนี้      

13.1  สงแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 11) 

     13.2  สงแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบสหกิจ อก. 08) ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ท้ังในรูปของสําเนาเอกสารและบันทึกลงแผน DVD เปนไฟล PDF 

    13.3 เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษา

โครงงานสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 13) 

13.4  นําเสนอผลงานดวยวาจาโดยจัดทํา Power point หรือโปสเตอร แสดงผลการปฏิบัติงาน และมี

กรรมการประเมินผลตามวันเวลาท่ีกําหนด พรอมสงรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ

ท่ีผานการเห็นชอบจากหนวยงานหรือสถานประกอบการใหนําเสนอได โดยสงเปนสําเนารูปเลม

จํานวน 3 เลม พรอม DVD เปนไฟล PDF จํานวน 1 แผน  

13.5 กรรมการผูประเมินผล 3 ทาน บันทึกผลการประเมินใน แบบสหกิจ อก. 12 และสงใหงาน  

สหกิจศึกษาของคณะฯ 

14. อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษา รวบรวมคะแนนและออกผลการเรียน 

15. สงแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 14) 
16. สงแบบรายงานตัวกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 15) 
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ขั้นตอนการดําเนินการสหกิจศึกษา 
กอนการปฏิบัติงานในหนวยงานและสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
11 
 
 
 
ระหวางการปฏิบัติงานในหนวยงานและสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากการปฏิบัติงานในหนวยงานและสถานประกอบการ 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 

1. คณะฯติดตอหนวยงานและสถานประกอบการเพ่ือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หนวยงานและสถานประกอบการกําหนดรายละเอียด
ตําแหนงงานและคณุสมบัติของนักศึกษาท่ีตองการ โดยกรอกขอมูลใน แบบ ส.อก. 01 

3. คณะฯ รับสมัครนักศึกษาท่ีมคีณุสมบัติเบ้ืองตนเปนไปตาม
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง คุณสมบัติเบ้ืองตน
ของนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสมัครเขาโปรแกรมสหกิจศึกษา 

4. คณะฯ สอบสมัภาษณและคัดเลือกนักศึกษา/ประสานงานกับหนวยงานหรือสถานประกอบการณท่ีตองการคัดเลือกและ
สัมภาษณนักศึกษาดวยตัวเอง 

5. คณะฯ ประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือก นักศึกษายืนยันการเขารวมโปรแกรมสหกิจศึกษา จากน้ันคณะจดัสงแบบ
แจงรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 04) อาจารยนิเทศและสําเนาใบสมัครงานสหกิจศึกษาใหหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ 

6. คณะฯ จัดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปท่ี 4 

7. นักศึกษารับเอกสารสงตัว คูมือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ แบบส.อก.05 - ส.อก. 08 และ แบบ ส.อก.10 - ส.อก. 11 ท่ี
งานสหกิจศึกษา ตามวันเวลาท่ีคณะฯ กําหนด 

8. นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการตามวัน เวลาท่ีกําหนด โดยหนวยงานหรือสถานประกอบการ
แตงตั้งบุคลากร 1 ทานใหเปนผูนิเทศงาน นักศึกษาสง  แบบ ส.อก. 05  - 07 ใหคณะฯ ภายในสัปดาหท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 

11. นักศึกษา กําหนดหัวขอและขอบเขตของ
โครงงานสหกิจศึกษาท่ีเปนประโยชนและไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ โดยมผีูนิเทศงานและอาจารยนิเทศ
ใหคําปรึกษา จากน้ันกรอกขอมูลในแบบแจงโครง
รางโครงงานสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 10) สงให
งานสหกิจศึกษา 

12. นักศึกษานําแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 11) พรอมรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณให
หัวหนางานหรือผูนิเทศงานเปนผูประเมิน แลวใหหนวยงานหรือสถานประกอบการลงนามรับทราบ ผนึกซองพรอมลายเซ็นผู
ประเมิน แลวมอบใหนักศึกษานํากลับมาดวยตนเองเพ่ือสงใหคณะฯ ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 

9. นักศึกษาบันทึกขอมูล ตามแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวัน (แบบ ส.อก. 08) และสงใหคณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยสงเปน
ไฟล PDF ทางอีเมลท่ี agroindcoop@kmitl.ac.th กําหนดสงภายใน
สัปดาหท่ี 1 ของเดือนถัดไป 

10. อาจารยนิเทศไปตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง และบันทึกผลการประเมินใน แบบ ส.อก. 
09 สงงานสหกิจศึกษา 

13. นักศึกษา กลับมารายงานตัวท่ีคณะฯ  และปฏิบัติดังน้ี  
13.1  สงแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 11) 
13.2  สงแบบฟอรมบันทึกการปฏบัิติงานประจําวัน (แบบ ส.อก. 08) โดยสงเปนสําเนาเอกสาร และบันทึกลงแผน CD เปนไฟล PDF 
13.3  คณะเสนอช่ือคณะกรรมการประเมนิผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ (แบบ ส.อก.13) 
13.4  นําเสนอผลงานดวยวาจาโดยจดัทํา Power Point หรือโปสเตอร แสดงผลการปฏิบัติงาน และมกีรรมการประเมินผลตามวันเวลาท่ี

กําหนด พรอมสงรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณท่ีผานการเห็นชอบจากหนวยงานหรือสถานประกอบการใหนําเสนอได 
โดยสงเปนสําเนารูปเลมจํานวน 3 เลม พรอม DVD เปนไฟล PDF จํานวน 1 แผน พรอมขอมลูรูปถาย และคลิปวีดีโอ 

13.5 กรรมการผูประเมินผล 3 ทาน บันทึกผลการประเมินใน แบบ ส.อก.อก. 12 และสงใหงานสหกิจศึกษาของคณะฯ 
 
 

         
14. อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษา รวบรวมคะแนนและออกผลการเรียน 

2. คณะฯ ประกาศรายละเอียดของหนวยงานและสถานประกอบการท่ีจะรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา  

นักศึกษากรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 02) และ
เลือกหนวยงานหรือสถานประกอบการท่ีสนใจ 2 อันดับ (แบบ 
ส.อก. 03)  

15. นักศึกษา สงแบบสอบถามความคิดเห็น (แบบ ส.อก. 14) และ แบบรายงานตัวกลับ (แบบ ส.อก.15) 
 15 



 
 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

แบบเสนองานสหกิจศึกษา 

แบบสหกิจ อก. 01 

 

เรียน ประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถานประกอบการ/หนวยงาน (ระบุชื่อ)  

มีความสนใจท่ีจะรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานและขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หนวยงาน 

ช่ือสถานประกอบการ/หนวยงาน 

 (ภาษาไทย)  

 (ภาษาอังกฤษ)  

สภาพนิติบุคคล  ราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

  เอกชน  อ่ืน ๆ  

ท่ีตั้ง  เลขท่ี อาคาร ช้ัน ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร   

ประเภทธุรกิจ/ลักษณะงาน  จํานวนพนักงาน คน 

เว็บไซตสถานประกอบการ  

ช่ือผูจัดการสถานประกอบการ/หัวหนาหนวยงาน (สําหรับจัดทําหนังสือเพ่ือประสานงานตางๆ) 
(นาย/นาง/นางสาว)  ตําแหนง  

โทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร  

E-mail  

การติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ/หนวยงาน เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขอใหติดตอโดยตรงกับ 
(นาย/นาง/นางสาว)  ตําแหนง  

โทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร  

E-mail  

ทางสถานประกอบการมีความประสงคท่ีจะ 

  รับนักศึกษาสหกิจศึกษา                             ไมรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 สาขาท่ีตองการ จํานวนนักศึกษา คุณสมบัติท่ีตองการ/ทักษะ 

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     

2. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม     

3. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร     

4.       

ขอกําหนดอื่นๆ (เชน อุปกรณหรือเครื่องมือท่ีตองนําติดตัวไประหวางการปฏิบัติงาน หรือสถานท่ีปฏิบัติงานจริง หรืออื่นๆ  

โปรดระบุ).  
 

หนา  1  จาก  2 
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รายละเอียดเกี่ยวกับงานและคุณสมบัตินักศึกษาท่ีตองการ 
ระยะเวลาท่ีใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ภาคเรยีนท่ี 2  ปการศึกษา 25_____ (มกราคม – เมษายน 25____)         
ตําแหนงงานท่ีเสนอใหนักศึกษาปฏิบัต ิ  
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะท่ีนักศึกษาควรม ี  
  
  
ลักษณะงานท่ีนักศึกษาตองปฏิบัต ิ   
  
 จํานวนช่ัวโมงทํางาน ตอสัปดาห 
สถานท่ีปฏิบัติงานของนักศึกษา  
  
ขอกําหนดอ่ืน ๆ (ท่ีนักศึกษาควรทราบ)  
  

การกําหนดหัวขอโครงงานสหกิจศึกษา (Cooperative Project) ของนักศึกษา 
 กําหนดโดยสถานประกอบการ  เรื่อง (โปรดระบุ)  
  
  
 กําหนดโดยนักศึกษา 

การคัดเลือกนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน 
  ใหคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. เปนผูคัดเลือกนักศึกษา (จะแจงชื่อนักศึกษากอนการปฏิบัติงานเปนเวลา 2 สัปดาห) 
  สถานประกอบการมีความประสงคคัดเลือกเองจากใบสมัครงานของนักศึกษา (จะสงใบสมัครทางไปรษณียหรือนําสงโดย

นักศึกษา) 
  สถานประกอบการมีความประสงคจะสัมภาษณนักศึกษา ณ   สถานประกอบการ หรือ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. 
(จะประสานงานเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ กอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 1 เดือน) 

สวัสดิการท่ีเสนอใหนักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน 
คาตอบแทน  ไมมี  มี  รายวัน บาท/วัน หรือ  รายเดือน บาท/เดือน  
   คร้ังเดียวเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน บาท 
ที่พกั  ไมมี  มี  ไมเสียคาใชจาย หรือ   นักศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายเอง  บาท/เดือน 
รถรับสงระหวางสถานประกอบการกับทีพ่ักหรือชุมชนใกลเคียง 
  ไมมี  มี  ไมเสียคาใชจาย หรือ   นักศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 
สวัสดิการอื่น ๆ ถามี ( โปรดระบุ เชน อาหาร ชุดทาํงาน เปนตน)   

  
 
 
ลงช่ือ  

 ( ) 
ตําแหนง  

 วันท่ี  
 

หมายเหต ุ โปรดสงขอมูลกลับมาภายในวันท่ี   

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  2  จาก  2 
 

 17 



 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
(Application Form for Cooperative Education) 

แบบสหกิจ อก. 02 

 

ชื่อสถานประกอบการที่ตองการสมัคร  
(Name of employer)  
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จาก ........ มกราคม พ.ศ.  25.....  ถึง ……… เมษายน  พ.ศ.  25.....  
(Period of working) (From)  (Until)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ขอมูลสวนตัวนักศึกษา (Student personal data) 
ช่ือ – นามสกุล        (นาย/นางสาว)    

Name & Surname   (Mr./Miss )    

รหัสนักศึกษา (Student ID. No.) คณะ (Faculty)  

สาขาวิชา  นักศึกษาช้ันปท่ี  เกรดเฉลี่ยรวม   

(Program) (Years in school)  (GPAX)  
อาจารยนิเทศช่ือ (Name of academic advisor).  

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ออกให เมื่อวันท่ี หมดอายุวันท่ี  

(Identification Card No.) (Issue date) (Expire date)  
เช้ือชาติ (Race) สัญชาต ิ(Nationality) ศาสนา (Religion)  

วันเดือนปเกิด อาย ุ ป  เพศ  สวนสงู ซม.  นํ้าหนัก   กก.  
(Date of birth) (Age) (Year) (Sex) (Height) (cm) (Weight) (kg) 
โรคประจําตัว ระบุ (Chronicle disease: specific)  

ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได (Present address)  

  

โทรศัพท (Telephone No.) โทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile phone No.)  

E-mail  

บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to) 
ช่ือ-สกุล (Name)  ความเก่ียวของ (Relation)  
อาชีพ (Occupation)  

สถานท่ีทํางาน (Place of work).  

ท่ีอยู (Address)  

โทรศัพท (Telephone No.) โทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile phone No.)  

E-mail  

ขอมูลครอบครัว (Family details) 
ช่ือบิดา อาย ุ ป  อาชีพ  

(Father’s name) (Age) (Year)  (Occupation)  
ช่ือมารดา อาย ุ ป   อาชีพ  

(Mother’s name) (Age) (Year)  (Occupation)  
จํานวนพ่ีนอง (No.of relative) คน (Person)   เปนบุตรคนท่ี (You are the)  

 

หนา  1  จาก  2

 
รูปถาย 

หนาตรง 
ขนาด 1 น้ิว 
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ขอมูลครอบครัว (Family details) (ตอ) 
ท่ีอยู (Address)  

โทรศัพท (Telephone No.)  โทรสาร (Fax)  

ประวัติการศึกษา (Education background) 

ระดับ 

(Level) 

สถานศกึษา 
(School/College/University) 

ปท่ีเริม่ 

(Year attended) 

ปท่ีจบ 

(Year graduated) 

วุฒิการศึกษา 
(Certificate) 

ผลการศกึษา 
(Grade) 

ประถม (Primary)      

มัธยมตน (Secondary)      

มัธยมปลาย (High School)      

 

ประวัติการอบรม/ประสบการณทํางาน (Previous training/Work experience) 

ระยะเวลา 

(Period) 
สถานท่ี 

(Organization) 

หัวขออบรม/ตําแหนงงาน 
(Trained topic/Position) 

จาก (From) ถึง (To) 

    

    

    

ความสามารถทางภาษา (Language ability) 

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)             

ญี่ปุน (Japanese)             

อ่ืน Other……...........................…             

ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ (Other skills) 

1  

2  

3  

โปรดอธิบายใหผูอ่ืนรูจักทานไดดีขึ้น (Please explain about yourself to make other people understand you better) 

  

  

  

  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท้ังหมดเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 
I hereby confirm that the answers and statements given in this application are true and correct in every aspect. 

       

ลายเซ็นผูสมัคร (Signature)  

( ) 

วันท่ี (Date)  
 

หมายเหต ุ โปรดสงขอมูลกลับมาภายในวันท่ี   

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  2  จาก  2 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

แบบระบุลําดับสถานประกอบการที่สนใจ  

แบบสหกิจ อก. 03 

 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นางสาว)  
Name & Surname   
รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา  
(Student ID. No). (Faculty) (Major)  
ภาคการศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา /  
 

ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ ตําแหนงงาน หมายเหตุ 

1. 
 

   

2. 
 

   

 (กรุณาสงพรอมใบสมัครงาน) 
 
 
ลายเซ็นผูสมัคร (Signature)  

  ( ) 
วันท่ี (Date)  

 

หมายเหตุ  :  สรุปผลสถานปฏิบัติงานของนักศึกษา (เจาหนาท่ีกรอกหลังจากทราบผลการสัมภาษณแลว) 
ชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยูสถานประกอบการ ตําแหนงงาน 

   
 
 
 

 

  
ลายเซ็นเจาหนาท่ี  

( ) 
วันท่ี  

 
 
 
 
 
 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  1  จาก  1 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

                  แบบแจงรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

แบบสหกิจ อก. 04 

 
  
 

วันท่ี.......................................................... 
 
เรียน ....................................................................................... 
 

ตามท่ีทานตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการของทาน ในการน้ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังขอสงนักศึกษาสหกิจศึกษาจํานวน............................คน เพ่ือรายงานตัวเขา
ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีทานไดเสนอมา ในระหวาง วันท่ี...............เดือน............................พ.ศ. ................. ถึงวันท่ี 
...............เดือน.....................พ.ศ. .................... ดังรายช่ือตอไปน้ี 

 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา สาขาวิชา อาจารยนิเทศ 

  ช่ือ-สกุล……………………………………….…… 

E-mail……………………….…………..……….. 

โทรศัพทมือถือ………………………..……..….. 

  ช่ือ-สกุล……………………………………….…… 

E-mail………………………………...………….. 

โทรศัพทมือถือ……………………….……..…… 

  ช่ือ-สกุล……………………………………..……… 

E-mail……………………….……………..……... 

โทรศัพทมือถือ……………………….……..…… 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ และใครขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานและ
ผูเก่ียวของเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ีดวย 

 
   ลงช่ือ.............................................................. 

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

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

 

สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527   

หนา  1 จาก 1 

 21 



 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงท่ีพักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(ผูใหขอมูล : ฝายบุคคลหรือผูนิเทศงาน) 

แบบสหกิจ อก. 05 

 
ขอไดโปรด สงกลับคืนใหงานสหกิจศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  โทร 0-2329-8526 โทรสาร 0-2329-8527 

ภายในสัปดาหท่ีสองของการปฏบัิติงานของนักศึกษา ดวยจักขอบคุณยิ่ง 
 

 

ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)  

ท่ีตั้ง  เลขท่ี อาคาร ช้ัน ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

 ขอแจงใหทราบวานักศึกษา ชือ่ นาย/นางสาว  
รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา  

ไดรายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.  

รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีพักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ท่ีอยู เลขท่ี อาคาร ช้ัน ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

ท่ีอยูผูท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน  

ท่ีอยู เลขท่ี อาคาร ช้ัน ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

 

 

ลงชื่อ   ลงชื่อ  (ผูใหขอมูล) 

( )  ( ) 

         นักศึกษาสหกิจศึกษา   ตําแหนง  

วันท่ี  วันท่ี   
 

 

 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  1  จาก  1 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
           แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน ผูนิเทศงาน 

           (ผูใหขอมูล : ฝายบุคคลหรือผูนิเทศงาน) 

แบบสหกิจ อก. 06 

 

คําช้ีแจง 

เพ่ือใหการประสานงานระหวางงานสหกิจศึกษาฯ และสถานประกอบการ เปนไปโดยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ จึงใครขอความกรุณาผูจัดการฝายบุคคลหรือผูท่ีรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา ไดโปรดประสานงานกับผูนิเทศงาน เพ่ือจัดทําขอมูลตําแหนงงาน ลักษณะงานและผูนิเทศงาน ตาม

แบบฟอรม แบบสหกิจ อก. 06 ฉบับนี ้และ 
 

กรุณา สงกลับคืนใหงานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร 0-2329-8526 โทรสาร 0-2329-8527  

ภายในสัปดาหท่ีสองของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดวยจักขอบคุณยิ่ง 
 

 

1. ชื่อ ท่ีอยูของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ  (ภาษาไทย)   

(ภาษาอังกฤษ)   

(โปรดใหชื่อท่ีเปนทางการเพ่ือจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง) 

ท่ีอยู (เพ่ือประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาท่ีถูกตอง โปรดระบุท่ีอยูตามสถานท่ีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน) 
ท่ีอยู เลขท่ี อาคาร ช้ัน ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

2.  ผูจัดการท่ัวไป/ผูจัดการโรงงาน และผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน 

ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ  

ตําแหนง  
E-mail โทรศัพท โทรสาร  

การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอ่ืนๆ) ขอมอบให 

( ) ติดตอกับผูจัดการโดยตรง                             ( ) มอบหมายใหบุคคลตอไปนี้ประสานงานแทน 

ชื่อ-นามสกุล  

ตําแหนง แผนก  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  
 
 
 
 

 
หนา  1  จาก  2
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3.  ผูนิเทศงาน (Job Supervisor) 

ชื่อ-นามสกุล  

ตําแหนง แผนก  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

4. งานท่ีมอบหมายนักศึกษา 

ชื่อนักศึกษา  

สาขาวิชา   

ตําแหนงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ (Job position)   

ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ (Job description)   

 

 

 
ลงช่ือ (ผูใหขอมูล) 

( ) 

ตําแหนง  

วันท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  2  จาก  2 
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                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
 

                    แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

แบบสหกิจ อก. 07 

ประจําภาคการศึกษาที่...............ปการศึกษาที่..................... 
(ผูใหขอมูล : นักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน) 
ชื่อ – นามสกุล  (นักศึกษา).............................................................................................รหัสประจําตัว................................สาขาวิชา............................................................................................... 
คณะ...............................................................................................ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ.............................................................................................................................. 
ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

หัวของาน          เดือนท่ี 1          เดือนท่ี 2          เดือนท่ี 3          เดือนท่ี 4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. นักศึกษา ลงชื่อ............................................................................... ผูนิเทศงาน 
      (...........................................................................)  (............................................................................) 
วันท่ี.............................................................................. ตําแหนง........................................................................ 

  วันท่ี................................................................................ 
หมายเหตุ  โปรดสงคืนอาจารยนิเทศทราบภายในสัปดาหท่ีสอง ของการปฏิบัติงานของนักศึกษาดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526   โทรสาร  02-3298527   

หนา  1  จาก  1 
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วัตถุประสงคและการใช 

สมุดบันทกึการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

 
คําช้ีแจง 

1. นักศึกษาทุกคน ตองบันทึกการปฏิบัติงานในแบบบันทึกการปฏิบัติงานทุกวันตามลักษณะงานท่ีมอบหมายเปน

เรื่องๆ 

2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะเปนหลักฐานใหสถาบันไดทราบวา ไดปฏิบัติงานอะไรบางเพ่ือเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาเอง 

3. การจดบันทึกตาง ๆ จะตองเขียนใหสะอาด เรียบรอย ตัวอักษรถูกตองอานงายและเขาใจงาย 

4. การลงเวลาปฏิบัติงาน ใหเรียงตามลําดับวันท่ี ถาวันใดหยุดใหเขียนวาหยุดและวันสําคัญตาง ๆ  เขียนใหชัดเจน 

5. แบบบันทึกการปฏิบัติ งานสหกิจ ศึกษา นัก ศึกษาจะตองใหอาจารยนิ เทศสหกิจศึกษาตรวจเ ม่ือ 

มีอาจารยไปนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

6. การบันทึกรายละเอียดงานท่ีปฏิบัติ ถามีปญหาและอุปสรรคอะไรใหเขียนไวดวย พรอมท้ัง  วิธีแกไข (ถาแกไข

ไมไดดวยตัวเอง จะตองสอบถามหัวหนางานหรืออาจารยนิเทศสหกิจศึกษา) 

7. นักศึกษาจะตองลงเวลามาเวลากลับใหตรงตามความเปนจริงทุกวัน 

 

 

 

ขอแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานในหนวยงาน หรือสถานประกอบการตาง ๆ ซ่ึงเปรียบเสมือน นักศึกษาเปน

ตั ว แทนของสถาบั น  ดั งนั้ น จึ ง ขอให นั ก ศึ กษา ถือปฏิบั ติ ตน ให เ หมาะสม กับ เป น  นั ก ศึ กษา ท่ี ดี และ 

มีคุณภาพท้ังตัวบุคคล ผลงาน เพ่ือรักษาชื่อเสียงของสถาบันใหดีสืบไป 
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ขอปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

1. ตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาหรือเครื่องแบบท่ีสถานประกอบการกําหนด 

2. ตองปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยาง

เครงครัด 

3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยางเครงครัด 

4. ไมกระทําการใด ท่ีไมใชงานในหนาท่ี หรือท่ีไมไดรับมอบหมายจากผูควบคุมงานโดยเด็ดขาด 

5. ตองมีความซ่ือสัตยสุจริต ตอหนาท่ี ตอตนเองและผูอ่ืน 

6. ดูแลทรัพยสินของสถานประกอบการโดยเครงครัด 

7. รักษาความลับของสถานประกอบการโดยเครงครัด 

8. ควรยินดี หรือพอใจงานท่ีไดรับมอบหมายและรับผิดชอบงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

9. ตองปฏิบัติงานใหทันตามเวลาท่ีกําหนดโดยสถานประกอบการ ไมมีการตอรองวันหยุด 

ในการทํางานเปนอันขาด ทุกอยางตองเปนไปตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 

10. หามลาใด ๆ ท้ังสิ้น หากมีความจําเปนจริง ๆ จะตองแจงใหหัวหนาสถานประกอบการทราบทุกครั้ง 

11. ประพฤติตนตอเพ่ือนรวมงานและผูมาติดตอดวยความสุภาพ ไมกาวราวหยาบคาย  

ตองมีสัมมาคารวะตอผูใหญ  ไมกอการวิวาท 

12. การออกนอกสถานประกอบการในชวงเวลาขณะปฏิบัติงานจะตองไดรับอนุญาตจาก           

ผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

13. หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว ตั้งแตขอ 1-12 ตองพิจารณาใหเลิกการปฏิบัติงานหรือพักการ

ปฏิบัติงานเปนราย ๆ ไป 

14. ไมอนุญาตใหนักศึกษาเลิกการปฏิบัติงานโดยพละการ 

15. หากนักศึกษาประพฤติตนไม เหมาะสม อันสงผลกระทบตอชื่อเสียงสถาบัน จะประเมินผลรายวิชา 

สหกิจศึกษาเกรด U (ไมผาน) และลงโทษตามระเบียบของสถาบัน 

16. ไมอนุญาตใหถอนรายวิชาสหกิจศึกษา 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจําวันของนักศึกษา 

แบบสหกิจ อก. 08 

 
 

 

ชื่อนักศึกษา รหัสประจําตัวนักศึกษา  
 
ระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี สาขาวิชา ภาคเรียนท่ี ปการศึกษา  
 
เริ่มปฏิบัติตั้งแต ถึง  
 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ  
 
ท่ีตั้ง เลขท่ี อาคาร ชั้น ซอย  
 
ถนน ตําบล/แขวง   
 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  
 
E-mail โทรศัพท โทรสาร  
 
อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถาย 
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บันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน 
 

วัน/เดือน/ป เวลามา การปฏิบัติงาน เวลากลับ ลงชื่อผูนิเทศงาน 
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ขอคิดและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

ลงช่ือ  

 ( ) 

นักศึกษา 
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บันทึกของอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 
 

บันทึกการนิเทศครั้งท่ี 1 

 

ลงช่ือ อาจารยนิเทศ 

( ) 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  

 

บันทึกการนิเทศครั้งท่ี 2 

 

ลงช่ือ อาจารยนิเทศ 

( ) 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน เดือน 

ไมมาปฏิบัติงาน วัน 

มาปฏิบัติงานสาย วัน 

ลางาน วัน 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
         บันทึกการประเมินผลนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ 

แบบสหกิจ อก. 09 

 

ช่ือนักศึกษา สาขาวิชา  

ช่ือสถานประกอบการ  

เลขท่ี อาคาร ชั้น ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

ช่ือผูนิเทศงาน ตําแหนง  

 

ข้ันตอนการนิเทศ 

1. ขอพบนักศึกษากอนโดยลําพัง 

2. ขอพบผูนิเทศงาน (Job Supervisor) โดยลําพัง 

3. เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แลวแตความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

 

คําช้ีแจง  

โปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ – ตามความเห็นของทานในแตละหัวขอประเมิน โดยใชเกณฑการประเมิน

คาสําหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 5 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก 

 3  หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 

 2  หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นนอย หรือเหมาะสมนอย 

 1 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด หรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 - หมายถึง ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมูล ไมตองการประเมิน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนา  1  จาก  2  สําหรับอาจารยนิเทศ 
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หัวขอการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
(1-5 หรือ -) 

หมายเหตุ 

1. การพัฒนาตนเอง 

    1.1 บุคลิกภาพ 

  

    1.2 วุฒภิาวะ   

    1.3 การปรับตัว   

    1.4 การเรียนรู   

    1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก   

    1.6 มนุษยสัมพันธ   

    1.7 ทัศนคต ิ   

2. การแสดงความมีสวนรวมกับองคกร   

3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ 

ตามระเบียบวินัยขององคกร เชน การลา การขาดงาน  

การแตงกาย ความซ่ือสัตย 

  

4. ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

  

5. ความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย   

6. ความกาวหนาของโครงงานสหกิจศึกษา   

 
 
 

ลงช่ือ  

(          ) 

      อาจารยนิเทศ 

วันท่ี เดือน      พ.ศ.       

 
 

 
 
 
 
 
 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
แบบแจงโครงราง โครงงานสหกิจศึกษา 

แบบสหกิจ อก. 10 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2    ปการศึกษา……………………… 
 

 

(ผูใหขอมูล : นักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน และอาจารยนิเทศ) 

คําช้ีแจง 

โครงงานสหกิจศึกษาถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝก

ทําวิจัยใหหัวขอท่ีเปนประโยชนตอสถานประกอบการ นักศึกษา จะตองขอคําปรึกษาจากผูนิเทศงานเพ่ือการกําหนดหัวขอ

และโครงรางของงานวิจัยท่ีจะศึกษา โดยเปนหัวขอท่ีทางสถานประกอบการยินดีใหเขียนรายงานฉบับสมบูรณได 

ใหนักศึกษาติดตอกับอาจารยนิเทศเพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม จากน้ัน จัดสงเอกสารฉบับน้ีท่ีมีการลงนามเรียบรอย

แลวมายังคณะภายในสัปดาหท่ี 4 นับจากเริ่มปฏิบัติงาน 

ช่ือ-นามสกุล (นักศึกษา) รหัสประจําตัว  

สาขาวิชา คณะ  

ช่ือสถานประกอบการ  

เลขท่ี อาคาร ชั้น ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

ขอแจงรายละเอียดโครงราง โครงงานสหกิจศึกษา 

1. หัวขอโครงงานสหกิจศึกษา 

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  

2. โครงราง โครงงานสหกิจศึกษา 

2.1  ความสาํคัญและท่ีมาของปญหา 

  

  

  

  

  

  

  

2.2  วัตถุประสงค 
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2.3  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการทดลอง 

  

  

  

  

  

2.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  

  

  

  

  

 

ลงชื่อ  นักศึกษา ลงชื่อ  ผูนิเทศงาน 

( )  ( ) 

วันท่ี  วันท่ี   
 

 

 

ลงช่ือ อาจารยนิเทศ 

( ) 

วันท่ี / /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยผูนิเทศงาน 

แบบสหกิจ อก. 11 

 
 

คําช้ีแจง 1.  ผู ใหขอมูลในแบบประเมินนี้  ควรเปนผูนิ เทศงาน (Job Supervisor) ของนักศึกษา 

สหกิจศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน 

 2.  แบบประเมินผลนี้ มีท้ังหมด  5 ตอน โปรดใหขอมูลทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล 

ตอนท่ี 1-2 เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และรายงานโครงงาน 

สหกิจศึกษา  

  ตอนท่ี 3 เปนการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซ่ึงไมนําไปรวมคะแนนกับของนักศึกษา 

จัดทําข้ึนสําหรับเปนประโยชนในการพัฒนางานสหกิจศึกษาตอไป 

 3. โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  ในแตละหัวขอการประเมิน หากไม มีขอมูลกรุณา 

ใส - เครื่องหมาย “      ” และ โปรดใหความคิดเห็นประกอบเพ่ิมเติม (ถามี) 

 4.  เม่ือประเมินผลแลวเสร็จ กรุณานําเอกสารใสซองและประทับตรา “ปกปด” และใหนักศึกษานําสง

งานสหกิจศึกษา ในวันสุดทายของการปฏิบัติงาน 
 

เอกสารปกปด 
เรียน  ประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. 

          ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยผูนิเทศงานเปนผูประเมิน ดังนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไป (Work Term Information) 

ช่ือ – นามสกุล นักศึกษา  (Student Name)  

รหัสประจําตัว (ID.No)   

สาขาวิชา (Major)   

ช่ือสถานประกอบการ  

ช่ือ – นามสกุลผูประเมิน (Evaluator’s Name)  

ตําแหนง (Position) แผนก (Department)   

E-mail โทรศัพท โทรสาร  
 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏบัิติงานของนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินดังตอไปน้ี 

 5 หมายถึง  ดีเยี่ยม / Excellence 4 หมายถึง  ดี / Good 

 3 หมายถึง  พอใช / Fair 2 หมายถึง  ปรับปรุง / Improvement 

 1 หมายถึง  ไมเปนท่ีพอใจ / Poor - หมายถึง  ไมสามารถใหความเห็นได 

    โปรดระบุเหตุผลประกอบ 

 

 
หนา  1  จาก  7 
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ตอนท่ี 1 การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หัวขอการประเมิน / Items 
ดีเย่ียม 

5 

ดี 

4 

พอใช 

3 

ปรับปรุง 

2 

ไมพอใจ 

1 

ระบุไมได 

- 

ผลสําเร็จของงาน   (Work Achievement) 

1. ปริมาณงาน (Quantity of  work) 

    ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตามหนาท่ีหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ

เทียบกับนักศึกษาท่ัวๆ ไป 

          

  

2.  คุณภาพงาน (Quality of work) 

     ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความ

ประณตีเรียบรอย มีความละเอียดรอบคอบ ไมเกิด

ปญหาตามมา  ทํางานเสร็จทันเวลาหรือ กอนเวลาท่ี

กําหนด 

          

  

ความรูความสามารถ  (Knowledge and Ability) 

3.  ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic 

ability) นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ท่ีจะ

ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย (ในระดับท่ีนักศึกษา

จะปฏิบัตไิด) 

          

  

4.  ความสามารถในการเรียนรูและประยุกต

วิชาการ (Ability to learn and apply knowledge) 

     ความสามารถในการเรียนรู เขาใจขอมูล 

ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนําความรู

ไปประยุกตใชงาน 

          

  

5.  ทักษะความชํานาญดานปฏิบัติการ  

(Practical ability) เชน การปฏิบัตงิานในภาคสนาม 

ในหองปฏิบัติการ 

          

  

6.  วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and 

decision making) 

     ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห

ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ กอนการ

ตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาสามารถ

ไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง 

          

 

7. การจัดการและวางแผน (Organization and 

planning) มีระบบการจัดการและการวางแผนการ

ทํางานกอนลงมือปฏิบัต ิ
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หัวขอการประเมิน / Items 
ดีเย่ียม 

5 

ดี 
4 

พอใช 
3 

ปรับปรุง 
2 

ไมพอใจ 
1 

ระบุไมได 
- 

8.  ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 

     ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด  
การเขียน และการนําเสนอ (Presentation)  สามารถ
สื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอยชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มี
ลําดับข้ันตอนท่ีดี ไมกอใหเกิดความสับสนตอการ
ทํางาน รูจักสอบถาม รูจักช้ีแจงผลการปฏิบัติงาน
และขอขัดของใหทราบ 

     

 

9.  การพัฒนาทักษะดานตางๆ ในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง (Skills Development) 
     ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงานตางๆ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ถายเอกสาร 

     

 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) 

10. ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได 
(Responsibility and dependability)  

      ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย 
และความสําเร็จ ของงานเปนหลักยอมรับผลท่ีเกิด
จากการทํางานอยางมีเหตุผลสามารถปลอยให
ทํางาน (กรณีงานประจํา) ไดโดยไมตองควบคุมมาก
จนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบข้ันตอนและ
ผลงานตลอดเวลา สามารถไววางใจใหรับผิดชอบ
งานท่ีมากกวาเวลาประจําสามารถไววางใจไดแทบ
ทุกสถานการณหรือในสถานการณปกติเทาน้ัน 

     

 

11. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน  (Interest 

in work) ความสนใจและความกระตือรือรนในการ
ทํางาน มีความอุตสาหะความพยายาม ความตั้งใจท่ี
จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบ่ันไมยอทอตอ
อุปสรรคและปญหา 

     

 

12.ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง  
(Initiative or self  starter)  

      เมื่อไดรับคําช้ีแนะสามารถเริ่มทํางานไดเองโดย
ไมตองรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเขาชวยงาน 
แทบทุกอยาง มาขอรับงานใหมๆ ไปทํา ไมปลอย
เวลาวางใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน 

     

 

13. การตอบสนองตอการสั่งการ  (Response to 

supervision)  

      ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดง
ความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติเตือนและวิจารณ ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ 
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หัวขอการประเมิน / Items 
ดีเย่ียม 

5 

ดี 

4 

พอใช 

3 

ปรับปรุง 

2 

ไมพอใจ 

1 

ระบุไมได 

- 

ลักษณะสวนบุคคล  (Personality) 

14. บุคลิกภาพและการวางตัว  (Personality)  

      มีบุคลิกภาพและวางตัวได เหมาะสม เชน 

ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน การแตง

กาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืนๆ 

     

 

15. มนุษยสัมพันธ  (Interpersonal skills)  

      สามารถรวมงานกับผู อ่ืน การทํางานเปนทีม 

สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนท่ีรักใครชอบพอของ

ผูร วมงาน เปนผู ท่ีชวยกอให เ กิดความรวมมือ

ประสานงาน 

     

 

16. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ

องคกร (Discipline and adaptability to formal 

organization)  

      ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย

ตางๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตาม

ระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) 

ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน 

การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอ่ืนๆ 

     

 

17. คุณธรรมและจริยธรรม  (Ethics and morality)  

      มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ 

ไมเห็นแกตัว มีนํ้าใจ เอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน 

     

 

18. การตรงตอเวลาและการทํางาน (Punctuality 

and Promptness) 

    ลาปวย......วัน  ลากิจ.....วัน  ขาดงาน.......วัน  

สาย.........วัน(ประเมินผลตามดุลยพินิจของผูประเมิน) 

     

 

การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา (Report) 

19. การวางแผนและความสม่ําเสมอในการจัดทํา

โครงงานสหกิจศึกษา (Planing and Progress of 

cooperative Project) 

      มีการวางแผนในการทําโครงงาน มีความถูก

ตองตามหลักวิชาการ และปรึกษาผูนิเทศงานอยาง

สม่ําเสมอ 

     

 

20. คุณภาพของรายงานฉบับสมบูรณ (Quality of 

final  report) 

      รายงานฉบับสมบูรณมีความสวยงามถูกตอง มี

รูปแบบและองคประกอบครบตามหลักวิชาการ 

     

 

รวมคะแนน (100 คะแนน)       
 

หนา  4  จาก  7 
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ตอนท่ี 2  โปรดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (Please give comments on the student) 

จุดเดนของนกัศึกษา (Strength) ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา (Improvement) 

  

  

  

  

  

  

  

  

หากนักศึกษาผูน้ีสาํเรจ็การศึกษาแลว ทานสนใจจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม (หากมีโอกาสเลือก) 

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

( ) รับ/Yes                    ( ) ไมรับ/No                            ( ) ไมแนใจ/ Not sure   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนา  5  จาก 7 
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ตอนท่ี 3 ประเมินการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

หัวขอการประเมิน / Items 
ดีเย่ียม 

5 

ดี 
4 

พอใช 
3 

ปรับปรุง 
2 

ไมพอใจ 
1 

ระบุไมได 
- 

การดําเนินงานของฝายสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. การสื่อสารความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา  การ

ใหขอมูลตางๆเชน การเสนอตําแหนงงาน  การ

คัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

 

2. ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานของ

ฝายสหกิจศึกษา 

     

 

3. สัมพันธภาพระหวางฝายสหกิจศึกษาฯ กับสถาน

ประกอบการ 

     

 

อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

4. การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

     

 

5. การดูแล เอาใจใส ติดตาม  แกไขปญหาการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

     

 

6. สัมพันธภาพระหวางอาจารยนิเทศกับสถาน

ประกอบการ 

     

 

7. การใหขอมูลเก่ียวกับสหกิจศึกษา ตลอดจนการ

ประสานงานกับสถานประกอบการ 

     

 

สหกิจมีประโยชนตอองคกรของทาน 

8. ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงาน 

     

 

9. มีโอกาสไดคัดเลือกพนักงานจรงิ      
 

10.มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับ

สถาบันในอนาคต 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หนา  6 จาก 7 
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ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม (Other comments) 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

ลงช่ือ (Evaluator’s Signature)  

( ) 

ตําแหนง (Position) . 

วันท่ี . 

 

 

 ลงช่ือรับทราบ.  

  ( ) 

 ตําแหนง (Position)  

 วันท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ลงช่ือรับทราบโดยผูบังคับบัญชาของผูประเมิน หากคณะฯ ไมไดรับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษา
จะไมผานการประเมินผล 

 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  7  จาก  7 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา 

และรายงานฉบับสมบูรณ 

แบบสหกิจ อก. 12 

 

คําช้ีแจง 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ ไดแก คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับ 

สมบูรณของโครงงานสหกิจศึกษา ประกอบดวยบุคคล 3 คน ดังนี้ 

1) อาจารยท่ีคณะกรรมการสหกิจศึกษามอบหมายเปนประธาน 

2) ผูนิเทศงานของสถานประกอบการหรือผูแทน เปนกรรมการ 

3) อาจารยนิเทศเปนกรรมการเลขานุการ 

ในกรณีท่ีผูนิเทศงาน หรือผูแทนจากสถานประกอบการไมสามารถเปนกรรมการได  คณะกรรมการ

สหกิจศึกษาสามารถมอบหมายใหอาจารยในคณะฯ ทําหนาท่ีเปนกรรมการ 

 2. แบบประเมินผลนี้มี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 เปนการประเมินผลการนําเสนอผลงานดวยวาจา 

ตอนท่ี 2 เปนการประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ 

 3. เม่ือประเมินผลแลวเสร็จ ใหกรรมการเลขานุการ สงผลการประเมินท่ีงานสหกิจศึกษาของคณะฯ 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ – นามสกุล  นักศึกษา  

รหัสประจําตัวนักศึกษา  

สาขาวิชา  

ช่ือสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงาน  

  

ช่ือ – นามสกุล  ผูประเมิน  

 

หัวขอโครงงานสหกจิศึกษา 

ภาษาไทย  

  

ภาษาอังกฤษ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนา  1  จาก  2 
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ตอนท่ี 1  การประเมินผลการนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษาดวยวาจา 
 

 

ลําดับท่ี 

 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ความเขาใจเน้ือหาและสามารถถายทอดให

ผูฟงเขาใจไดชัดเจน 

15  

2 ความพรอมและความถูกตองของสื่อ รวมท้ัง

ความสามารถในการใชสื่อ 

5  

3 บุคลิก การแสดงออก และนํ้าเสียงในการ

นําเสนอ 

5  

4 ความสามารถในการตอบคําถามหรือแสดง

ความคิดเห็นตอผูฟง 

10  

คะแนนรวม 35  

 

ตอนท่ี 2  การประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณโครงงานสหกิจศึกษา  
 

 

ลําดับท่ี 
 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ความเหมาะสมครบถวนของขอมลูในสวน 

ของการตรวจเอกสาร (Literature review)  

10  

2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค 10  

3 ความสามารถและความถูกตองในการอธิบายวิธีการ

ทดลอง การวางแผนการทดลอง การอภิปรายและ

สรุปผลการทดลองและการอางอิง 

35  

4 ความสวยงาม ประณีต และความถูกตองของการใช

ภาษา 

10  

คะแนนรวม 65  

 
 
 
 
 
 ลงช่ือผูประเมิน.  

  ( ) 

 วันท่ี  
 

 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  2  จาก  2 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
แบบขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
และรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา  

 

แบบสหกิจ อก. 13 

 วันท่ี เดือน        พ.ศ                               

เรื่อง ขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับสมบรูณ  

เรียน  ประธานกรรมการดําเนินงานหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 ตามท่ี (นาย / นางสาว)     นามสกุล     
รหัสประจําตัว   สาขาวิชา              
ไดปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแตวันท่ี มกราคม พ.ศ    ถึงวันท่ี เมษายน พ.ศ             
ณ     เรียบรอยแลว จึงมีความประสงคขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบบัสมบูรณ ดังนี้ 

1.   ประธานกรรมการ   

2.   กรรมการ   

3.   กรรมการ (ผูนิเทศงานของบริษัทหรือผูแทน) 

4.   กรรมการและเลขานุการ (อาจารยนิเทศ)  

  ลงชื่อ      
    (     ) 
           อาจารยนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  1  จาก  1 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

แบบสหกิจ อก. 14 

ผูใหขอมูล : นักศึกษาสหกิจศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อนักศึกษา            

2. สาขาวิชา       หลักสูตร     

3. หนวยงานท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         

4. คาตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน 

  ไมมี 

  มี ดังนี้  รายวัน วันละ   บาท  หรือ    รายเดือน เดือนละ บาท 

5. สวัสดิการดานตางๆ ท่ีไดรับจากสถานประกอบการ 

 5.1 ท่ีพัก    ไมมี 

      มี  ดังนี้   จัดท่ีพักใหฟรี   มีคาใชจาย 

          อ่ืนๆ         

 5.2 อาหาร   ไมมี 

      มี  ดังนี้   มีอาหารเลี้ยงฟรี   มีอาหารราคาถูก 

          อ่ืนๆ         

 5.3 รถรับสง   ไมมี 

      มี  ดังนี้   มีรถรับสงฟรี   มีรถรับสวแตตองจายเงินคารถ 

          อ่ืนๆ         

 5.4 สวัสดิการอ่ืนๆ (ถามี)  

      รักษาพยาบาล   ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ         เครื่องแบบ 

          อ่ืนๆ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา  1  จาก  3 
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สวนท่ี 2  การดําเนินการ 
 

ขอ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ความพรอมของนักศึกษาและสถาบัน 

1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษาของนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน      

2 นักศึกษาไดรบัการช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอนสหกิจศึกษากอนไปปฏิบัติงาน      

3 คณะมหีนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการฯ โดยเฉพาะ      

4 การประสานงานตางๆ ของหนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการฯ      

5 การจัดแผนการเรียนของหลักสูตรสอดคลองตอการไปปฏิบัติงาน      

6 นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานประกอบการท่ีตนเองสนใจไปปฏิบัติงาน      

7 ความมั่นใจของนักศึกษากอนเดินทางไปปฏิบัติงาน      

8 คุณภาพการนิเทศงานโดยคณาจารยจากคณะ      

9 การไดรับความชวยเหลือหรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีปฏิบัติงานจาก

คณะและไดรับคําแนะนําจากอาจารยในคณะสําหรับการปฏิบัติงาน 

     

10 การจัดการ โดยรวมของคณะในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน      

ความพรอมของสถานประกอบการ 

11 มีการปฐมนิเทศช้ีแจงกฎระเบียบจากสถานประกอบการกอนการปฏบัิติงาน      

12 มีผูนิเทศงานคอยควบคุมดูแลนักศกึษาตั้งแตวันแรกท่ีเขาปฏบัิติงาน      

13 ผูนิเทศงานมีเวลาใหคําปรึกษาแนะนําอยางเพียงพอ      

14 ผูนิเทศงานมีความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะใหคําปรึกษา      

15 สถานประกอบการมีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนใหนักศึกษาปฏิบัต ิ      

16 นักศึกษาไดรบัมอบหมายงานตรงตามท่ีสถานประกอบการเสนอไว      

17 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงตามลักษณะวิชาชีพของนักศึกษา      

18 สถานประกอบการมีความพรอมดานวัสดุอุปกรณสาํหรับการปฏิบัตงิาน      

19 ความเหมาะสมของคาตอบแทนท่ีนักศึกษาไดรบั      

20 ความเหมาะสมดานอ่ืนๆ เชน ท่ีพัก อาหาร หรือสวัสดิการ      

 

 

 

 
 
 
 

หนา  2  จาก  3 
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ขอ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ผลสําเร็จของโครงการฯ 

21 ความเหมาะสมของระยะเวลาการปฏิบัติงาน      

22 ความรูทางวิชาการท่ีนักศึกษาไดรบัจากการปฏิบัติงาน      

23 ทักษะการปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาไดรับจากการปฏิบัติงาน      

24 ความสามารถในการเช่ือมโยงความรูระหวางวิชาการจากสถานศึกษากับการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

     

25 มีการพัฒนาตนเองในดานบุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับ

สังคมการทํางานไดดยีิ่งข้ึน 

     

26 มีความมั่นใจมากข้ึนท่ีจะประกอบวิชาชีพภายหลังเสร็จสิ้นการปฏบัิติงาน      

27 มีความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพมากข้ึน      

28 ความพึงพอใจโดยรวม      

29 ควรมีการจัดโครงการฯ น้ีตอไป      

 

ปญหาและขอเสนอแนะ           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

หมายเหตุ  เม่ือนักศึกษากรอกขอมูลแลวใหนําสงท่ี งานสหกิจศึกษา หองธุรการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  3  จาก  3 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

         แบบรายงานตัวกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

แบบสหกิจ อก. 15  

 

ชื่อนักศึกษา   

รหัสนักศึกษา สาขาวิชา   

คณะ             อุตสาหกรรมเกษตร                             ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  

สถานประกอบการ ชื่อ    

เลขท่ี อาคาร ชั้น ซอย  

ถนน ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

E-mail โทรศัพท โทรสาร  

ตั้งแตวันท่ี ถึงวันท่ี   

 บัดนี้  ขาพเจาไดปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว  จึงขอรายงานตัวกลับเพ่ือดําเนินการสงเอกสาร 

ตามกําหนดการและสอบโครงงานสหกิจศึกษา  โดยขาพเจาไดเดินทางกลับมาถึงคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

เม่ือวันท่ี   

 
 
 
 

ลายมือชื่อนักศึกษา......................................................... 
(.........................................................) 

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

สหกจิศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร  02-3298526 โทรสาร  02-3298527   

หนา  1  จาก  1   
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รายละเอียดแนบทายแบบฟอรมสหกิจศึกษา 
 
รูปถาย  แนบทายเลม  7  รูป ดังนี้ 

− รูปปายโรงงาน  (1 รูป) และรูปถายรวมกับปายโรงงาน  (1 รูป) 

− รูปถายรวมกับพนักงานโรงงาน  (1 รูป) 

− รูปถายขณะปฏิบัติงาน  (3 รูป) (ขออนุญาตสถานประกอบการกอน) 

− รูปกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดเขารวมขณะปฏิบัติงาน เชน กิจกรรมอบรม   กิจกรรมจิตอาสา   (1 รูป) 

วีดีโอ  เปนคลิปส้ันๆ 1 คลิป  

กําหนดใหมีความยาวของคลิปประมาณ 1-2 นาที เปนการสัมภาษณผูนิเทศงาน/พนักงานท่ีปรึกษา วาสถาน

ประกอบการไดรับประโยชนอะไรบางจากโครงงานสหกิจของนักศึกษา  นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบ และ

กําหนดเนื้อหาเพ่ิมเติมไดเอง ตามความเหมาะสม 

ยกตัวอยางเชน 

คําถาม (จากนักศึกษา): จากการท่ีเราไดทําโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง............................  พ่ีคิดวาโครงงานนี้

จะมีประโยชนอยางไรตอหนวยงานนี้คะ?  

คําตอบ (จากพ่ีเลี้ยง): สําหรับโครงงานนี้ คือ................... ทางเราคิดวาโครงการนี้มีความสําคัญกับเรา 

เนื่องจากเราตองการพัฒนา................. และผลท่ีไดจากโครงงานจะสามารถนําไปปรับใชกับ............. ซ่ึงเปน

ประโยชนตอหนวยงาน........................................................................... 
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รูปแบบการนําเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

 1. การนําเสนอดวยวาจาโดยใช Power point 
นักศึกษาจะตองนําเสนอผลงานในลักษณะการประชุมสัมมนาสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Power Point 

Presentation โดยเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ ควร มีรายละเอียดดังนี ้
1. ขอมูลเบื้องตน สําหรับแนะนําสถานประกอบการ (1 สไลด) 
2. ขอมูลงานท่ีไดรับมอบหมายใหทํา โดยแบงออกเปนงานประจํา / หนาท่ีประจํา / ระเบียบ  
3. แบบแผนท่ีใชประจํา (Routine work) และงานโครงงาน (Project) (1 สไลด) 
4. ขอมูลเก่ียวกับงานประจํา / หนาท่ีประจํา / ระเบียบแบบแผนท่ีใชประจํา (Routine Work)   

อธิบายใหเขาใจไดโดยยอ (2 สไลด)  
5. ขอมูลเก่ียวกับงานโครงงาน (Project) ประกอบดวย (6 - 8 สไลด) 

5.1. ชื่อโครงงาน 
5.2. วัตถุประสงค 
5.3. หลักการ และแนวความคิด 
5.4. วิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน แสดงเปนรูป และ/หรือ ตาราง 
5.5. ผลการดําเนินงาน แสดงเปนรูป ตาราง และ/หรือ ขอความ โดยมีการอภิปรายโดยยอ 
5.6. สรุปผลการดําเนินงานเปนขอๆ (Point form) 
5.7. ขอเสนอแนะสําหรับโครงงานในอนาคต 

 
ขอกําหนดการนําเสนอ 

1. การนําเสนอขอ 1-4 ใหนําเสนอเปนภาษาไทย สวนในขอท่ี 5 ใหนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 
2. เวลาท่ีใชในการนําเสนอผลงานประมาณ 15 นาที และซักถามประมาณ 5 นาที โดยแตละสไลดนั้นควรใช

เวลาในการบรรยายไมเกิน 1 นาที 
3. ตัวอักษรและขนาดใหใชตัวอักษรและขนาดท่ีมีความเหมาะสม ใหเลือกใชแบบ ใดแบบหนึ่ง อาทิ Browallia 

New หรือ Cordia New หรือ TH SarabunPSK โดยหากเลือกใชแบบใดก็ใหเปนแบบเดียวกัน นอกจากนี้
ในแผนสไลดหนึ่งหนานั้นไมควรมีการบรรยายมากกวา 5-6   บรรทัด 

4. นักศึกษาควรทําสไลดในรูปแบบ Power Point สง และไดรับความเห็นชอบ จากอาจารยนิเทศโครงงาน
กอนนําเสนอผลงาน 

5. นักศึกษาจะตองสงสไลดในรูปแบบ Power Point (แผน DVD) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยนิเทศ
โครงงาน โดยสามารถสงพรอมกับ DVD รายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดรูปแบบการนําเสนองานสหกิจศึกษาโดยใช Power Point Presentation นี้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของนักศึกษาและอาจารยนิเทศ 
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2. การนําเสนอดวยวาจาโดยใชโปสเตอร 
 โปสเตอรนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาควรมีรายละเอียดและรูปภาพประกอบการตามความเหมาะสม โดย
องคประกอบของโปสเตอรตองมีขอมูลดังตอไปนี้ 
                  •  ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน ตําแหนงงาน ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ นักศึกษาสหกิจศึกษา ชวงระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ชื่อผูนิเทศงาน ชื่ออาจารยนิเทศ 
                  •  บทคัดยอ 
                  •  ความเปนมาของการดําเนินงานโครงงาน และวัตถุประสงค 
                  •  วิธีการดําเนินโครงงาน (Method of co-operative project) หรือ งานท่ีปฏิบัติ หรือโครงงานท่ี
ไดรับมอบหมาย (Practical work / Assignment project) 
                  •  ผลการดําเนินงานโครงงาน และ/หรือ การวิเคราะหผล (Result & Analysis) 
                  •  สรุป (Conclusion) ผลการศึกษา/ผลการปฏิบัติงาน และสิ่งท่ีไดรับ (Outcome) 
                  •  ขอเสนอแนะสําหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments) 
ขนาดโปสเตอร  
      Size A1 : กวาง 59.40 เซนติเมตร x ยาว  84.10 เซนติเมตร   
ตัวอักษร  
       กรณีนําเสนอโปสเตอรเปนภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ Ansana New กรณีนําเสนอ
โปสเตอรเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ Ansana New หรือ Times New Roman โดย
เลือกใชขนาดตามความเหมาะสม 
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ตัวอยางโปสเตอรแสดงดังรูป 
 
 
 
 
 
 
  

       รายละเอียดประกอบในโปสเตอร 

• ชื่อรายงาน ตําแหนงงาน ชื่อสถานประกอบการ นักศึกษาสหกจิศึกษา                                           

ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อผูนิเทศงาน (พนักงานพ่ีเลี้ยง) ชือ่อาจารยนิเทศงาน 

• บทคัดยอ 

• วัตถุประสงค 

• วิธีการดําเนินโครงงาน (Method of co-operative project) งานท่ีปฏิบัติ                                   

หรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย (Practical work / Assignment project) 

• ผลการดําเนินงานโครงงานและการวิเคราะหผล (Result & Analysis) 

• สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หรือผลการปฏิบัติงาน 

• ขอเสนอแนะสําหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster : size A1 

 

 

 

59.40 เซนติเมตร 

84.10 เซ
น
ติเมตร 
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รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 เพ่ือใหนักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถจัดทํารายงานไดสอดคลองกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สวนงานสหกิจ
ศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ไดกําหนดรูปแบบ เพ่ือเปนแนวทางในเบื้องตนใหนักศึกษา  โดยมี
องคประกอบของรายงานสหกิจศึกษาประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหนา สวนเนือ้เรื่อง และสวนทาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. สวนหนา ประกอบดวย 

− ปกหนา (กรุณาดูตัวอยาง) 

− ปกใน (กรุณาดูตัวอยาง) 

− หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานหรือการปฏิบัติงาน (กรุณาดูตัวอยาง) 

− หนังสือยินยอมใหเผยแพรรายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาตอสาธารณะ (ถามี) (กรุณาดูตัวอยาง) 

− บทคัดยอภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

− กิตติกรรมประกาศ 

− สารบัญเรื่อง 

− สารบัญตาราง 

− สารบัญภาพ 
2. สวนเนื้อเรื่อง 
2.1. บทท่ี 1 บทนํา 

− ชื่อและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

− ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลิตผล หรือการใหบริการหลักของสถานประกอบการ 

− รูปแบบการจัดการองคกรและการบริหารงาน 

− ตําแหนงและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

− ชื่อและตําแหนงงานของผูนิเทศงาน 

− ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
2.2. บทท่ี 2 วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับและแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

− วัตถุประสงคท่ีนักศึกษาหรือผูนิเทศงานกําหนดใหทํา (ควรเขียนเรียงตามลําดับความสําคัญ) 

− ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงาน (1) ดานสถานประกอบการ (2) ดานนักศึกษา (3) ดาน
มหาวิทยาลัย 

− แผนการทํางาน 
2.3. บทท่ี 3 ช่ือโครงงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 

− บทนํา ความสําคัญหรือท่ีมาของปญหาเปนการนําเสนอขอมูล พ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัยหรือ
โครงงานนั้นๆ เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจแนวความคิดของผูวิจัย 

− การตรวจสอบเอกสาร เปนการสรุปงานวิจัยท่ีไดมีผูทํามากอนเก่ียวกับเรื่องท่ีนักศึกษาทําวิจัย สวนนี้ให
ขอมูลวาในอดีตไดมีการทําวิจัยไวบางหรือไม ทําอยางไร ไดผลอยางไร 

− วัตถุประสงคของโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

− ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงงานท่ีศึกษา 

− ขอบเขตของการศึกษา 
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2.4. บทท่ี 4 วัสดุอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาหรือจัดทําโครงงาน 
2.5. บทท่ี 5 วิธีการดําเนนิการวิจัย 

− วิธีการศึกษาทดลอง  

− วิธีการวิเคราะหขอมูล 
2.6. บทท่ี 6 ผลและวิจารณผลการทดลอง 

− แสดงผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผลการทดลอง โดยนอกจากแสดงเปนภาษาเขียนแลว 
อาจมีรูป กราฟ ตารางหรืออ่ืนๆ ประกอบการนําเสนอได 

− วิเคราะห และวิจารณวาผลท่ีศึกษา วามีความสอดคลอ งหรือแตกตางจากงานวิจัยอ่ืน ๆ อยางไร พรอม
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน หากจะมีผูทําการศึกษา หรือนําผล
การศึกษาไปใชประโยชนในอนาคต 

2.7. บทท่ี 7 สรุปผลการศึกษา 

− สรุปผลท่ีไดจากการศึกษาทดลอง 

− สรุปผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในดาน (1) ปญหาและอุปสรรค (2) ประโยชนท่ีไดรับ (3) 
ขอเสนอแนะ 

3) สวนทาย ประกอบดวย 

− เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม 

− ภาคผนวก (บันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายสัปดาห หรืออ่ืนๆ) 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับรูปเลมรายงาน 
1. ใชกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาว 
2. จัดพิมพใหเรียบรอย ในแนวตั้ง อาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนไดตามความเหมาะสม พิมพดวย 
ตัวอักษร TH SarabunPSK สดีํา 
 2.1. ชื่อบท ขนาด 18 pt. แบบเนนขอความ 
 2.2.  หัวขอหลัก หัวขอรอง หัวขอยอย ขนาด 16 pt. แบบเนนขอความ 
 2.3. เนื้อหาท่ัวไป ขนาด 16 pt. 
3. การเวนขอบกระดาษ 
 3.1. ขอบบน 1.5 นิ้ว (3.5 ซม.) 
 3.2. ขอบลาง 1.0 นิ้ว (2.5 ซม.) 
 3.3. ขอบซาย 1.5 นิ้ว (3.5 ซม.) 
 3.4. ขอบขวา 1.0 นิ้ว (2.5 ซม.) 
4. ปกหนา 
 จัดพิมพดวยกระดาษ A4 180 แกรม สีขาว ตัวอักษร TH SarabunPSK สีดํา หุมปกดวยพลาสติก สีแสด 
ประกอบดวย (กรุณาดูตัวอยาง) 
 4.1) ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
 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 ปการศึกษา (ขนาด 16 pt.) 
5. สันปก 
 ใหพิมพตามแนวยาวของปก ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ชื่อเรื่องท่ีศึกษา ชื่อ
ปริญญา ปการศึกษา 
 
ขอแนะนําในการเขียนบทคัดยอ 
 บทคัดยอ (Abstract) เปนเรื่องยอของงานท่ีทํา จัดทําข้ึนเพ่ือชวยใหผูอานสามารถเขาใจงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติได
ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยแสดงเฉพาะรายละเอียดท่ีสําคัญและจําเปน ใหระบุผลการปฏิบัติงานหรือผลการศึกษาท่ี
ชัดเจน 
 ความยาวของบทคัดยอไมควรเกิน 1 หนากระดาษ โดยเขียนใหกระชับไดใจความ ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดและ
ใชภาษาเขียนท่ีเปนทางการ ไมใชภาษาพูด หลีกเลี่ยงการใชสรรพนาม 
 
รูปแบบการสงดีวีดีรายงานสหกิจศึกษา 
 ดีวีดีรายงานสหกิจศึกษาท่ีสงตอสวนงานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ใชรูปแบบดังนี้ 
1. สงไฟลรายงานในรูปแบบ PDF เทานั้น โดยแบงโฟลเดอรในการจัดเก็บเนื้อหา ออกเปน 9 โฟลเดอร ดังนี้ 
 1.1. โฟลเดอรชื่อ “หนาปก” 
  – ภายในประกอบดวย ปกหนารายงาน 
 1.2. โฟลเดอรชื่อ “หนังสอืรบัรอง” (ถามี) 
  – ภายในประกอบดวย หนังสือรับรองจากทางบริษัทเพ่ือเผยแพร และหนังสือรับรองการใชประโยชน
ผลงาน 
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 1.3. โฟลเดอรชื่อ “บทคัดยอ” 
  – ภายในประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือท้ัง 2 รูปแบบ 
 1.4. โฟลเดอรชื่อ “กิตติกรรมประกาศ” 
  – ภายในประกอบดวย หนากิตติกรรมประกาศ 
 1.5. โฟลเดอรชื่อ “คํานํา-สารบัญ” 
  – ภายในประกอบดวย สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง (ถามี) สารบัญภาพ (ถามี) 
 1.6. โฟลเดอรชื่อ “เนื้อเรื่อง” 
  – ภายในประกอบดวย สวนของเนื้อหาของรายงานทุกบท 
 1.7. โฟลเดอรชื่อ “ภาคผนวก” 
  – ภายในประกอบดวย ภาคผนวก 
 1.8. โฟลเดอรชื่อ “เอกสารอ่ืนๆ และรูปภาพประกอบ” (ถามี) 
 1.9. โฟลเดอรชื่อ “PowerPoint นําเสนอผลการปฏิบัติงาน” หรือ โฟลเดอรชื่อ “โปสเตอรนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน” 
 
2. รูป และ คลิปวีดีโอ 
 2.1. รูป จํานวน 7 รูป ประกอบดวย รูปปายโรงงาน  (1 รูป) และรูปถายรวมกับปายโรงงาน  (1 รูป) รูปถาย
รวมกับพนักงานโรงงาน  (1 รูป) รูปถายขณะปฏิบัติงาน  (3 รูป) รูปกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดเขารวมขณะปฏิบัติงาน เชน 
กิจกรรมอบรม   กิจกรรมจิตอาสา   (1 รูป) 
 2.2. คลิปวีดีโอ  กําหนดใหมีความยาวของคลิปประมาณ 1-2 นาที เปนการสัมภาษณพนักงานพ่ีเลี้ยง วาสถาน
ประกอบการไดรบัประโยชนอะไรบางจากโครงงานสหกิจของนักศึกษา  นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบ และกําหนด
เนื้อหาเพ่ิมเติมไดเอง ตามความเหมาะสม 
 
3. บนหนาปก DVD มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 โลโกสถาบัน (ขนาดพอประมาณ) 
 3.2 ระบุวา รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 3.3 ระบุวา จัดทําโดย 
 3.4 ชื่อ – สกุล  รหัสนักศึกษา 
 3.5 หลักสูตร  สาขาวิชา 
 3.6 ภาคการศึกษาท่ีออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 3.7 ชื่อสถานประกอบการ 
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{ตัวอยาง ปกหนา รายงาน} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
 
 

ช่ือเร่ืองภาษาไทย  
ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ 

 
 
 

โดย  
 
 
 
 

ช่ือ –นามสกุลของนักศึกษา 
 รหัสประจําตัวนักศึกษา 

 
 
 
 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา..... ช่ือวิชา... หลักสูตร... สาขาวิชา.... 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ภาคเรียน.....ปการศึกษา..... 

วันท่ี....เดือน.....พ.ศ...... 
(ใหระบุวันท่ีสงอาจารยนิเทศภายในระยะเวลาท่ีกําหนด) 
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{ตัวอยาง ปกใน รายงาน} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
 
 

ช่ือเร่ืองภาษาไทย  
ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ 

 
 
 

โดย  
 
 
 
 

ช่ือ –นามสกุลของนักศึกษา 
 รหัสประจําตัวนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงาน ณ 
ช่ือหนวยงาน/สถานประกอบการ ............................................................. 

ท่ีอยู............................................................................................ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแต วันท่ี เดือน ป จนถึง วันท่ี เดือน ป 

 59 



 
 

 

 

 

หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานหรือการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................ตําแหนง..................................................................... 

ชื่อหนวยงาน...........................................................................สถานท่ีตัง้ท่ีอยูเลขท่ี............ ถนน................................... 

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

รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท……...........................โทรสาร...............................มือถือ........................................ 

E-mail   address.......................................................................................................................................................... 

ขอรับรองวาผลงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ (นาย/นางสาว) .............................................................. 

สังกัดสาขาวิชา....................................................................... คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยี         
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนประโยชนตอองคกร/หนวยงาน/กลุม  ของขาพเจา ทางดานตอไปนี้ 
(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

  การปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหพนักงานประจํามีเวลาในการพัฒนางาน สวนอ่ืนท่ีเก่ียวของอันกอใหเกิด 

       ประโยชนโดยรวมตอบริษัท 

  ผลงานของนักศึกษาเปนท่ียอมรับและบริษัทนําผลงานไปใชจริงในเชิงธุรกิจ 

  ผลงานของนักศึกษาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสวนงานไดมากข้ึน 

  ผลงานของนักศึกษามีประโยชน และบริษัทไดนําผลงานไปใชจริงในการปฏิบัติงาน 

  อ่ืนๆ 
(ระบุ) ............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 

          ลงลายมือชื่อ ...............................................................   
               (..............................................................)                 

                                                        ตําแหนง.......................................................................    
                                                                       วันท่ี ................./......................./..................  
            ประทับตราของหนวยงาน 
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หนังสือยินยอมใหเผยแพรรายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาตอสาธารณะ 

 

              ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................ 
ตําแหนง.....................................................ชื่อสถานประกอบการ…………….......................................................... 

สถานท่ีตั้งท่ีอยูเลขท่ี.........................ถนน...............................................แขวง/ตําบล.......................................... 

เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท……............................. 

โทรสาร………….………………...............................……… 

 ไดตรวจสอบขอมูลท้ังหมดในรายงาน/โครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง ......................................................... 

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

ของ (นาย/นางสาว) ....................................................................... สาขาวิชา .................................................... 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยมีความยินดีใหเผยแพร
รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาดังกลาว ตอสาธารณะท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง     
เพ่ือประโยชนทางการศึกษา 

 
 

          ลงลายมือชื่อ ...............................................................   
               (..............................................................)                 

                                                        ตําแหนง.......................................................................    
                                                                       วันท่ี ................./......................./..................  
            ประทับตราของหนวยงาน 
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หนังสือนําสงรายงาน 
 

       วันท่ี………..เดือน......................พ.ศ. ............ 
 
เรื่อง  การสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
เรียน  อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชา...............................................................  
  
 ตามท่ีขาพเจา............................................................................รหัสนักศึกษา………………………….……………….. 
นักศึกษาสาขาวิชา.......................................................... คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหวางวันท่ี.........เดือน.................พ.ศ........ถึง
วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ.........ในตําแหนงนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีแผนก..........................................
บริษัท........................................................................ และไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และผูนิเทศงาน 
(Job supervisor) ใหทํารายงานเรื่อง............................................................................................................................ 
บัดนี้ ขาพเจาไดปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสิ้นสุดลงแลว การนี้จึงขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน 1 เลม 
เพ่ือดําเนินการใหคําแนะนําปรึกษาตอไป  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
        
         
 
       ขอแสดงความนับถือ  
         
        ลงลายมือชื่อ……………………………………. 
        (..............................................................) 
. 
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