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คูมือการดําเนินงานสหกิจศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
1. ความหมาย
สหกิจศึกษา (Cooperative education) เปนระบบการศึกษาที่ทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัย
กับองคกรผูใชบัณฑิต โดยเนน ประสบการณที่ไดรั บจากการปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใช บัณฑิต (Work
based learning) หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work integrated learning : WIL)
ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาจะชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรู และพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการ
ขององคกรผูใชบัณฑิต ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั่วโลก ไดมีการจัดการศึกษาโดยใชระบบสหกิจ
ศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอยางแพรหลาย
หลั ก การจั ด หลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษา ยึ ด หลั ก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู พื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การสร า ง
ประสบการณ วิ ช าชี พให กั บ นั กศึ กษา 2 ทฤษฎี สํ าคั ญ ได แก ทฤษฎี การเรี ย นรู ที่ เ น น ประสบการณ
(Experiential learning) กับทฤษฎีการเรียนรูที่เนนสภาพจริง (Authentic learning) ซึ่งการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน เปนกรณีหนึ่งของการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกตความรู ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตที่แทจริงของการทํางาน
กอนสําเร็จการศึกษา และเปนแนวทางที่สําคัญที่ทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีไปสูการ
ปฏิบัติไดจริง มีความสามารถในการปรับตัว แกปญหาที่เกิดในงานและองคกร ทําใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดเมื่อสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้องคกรผูใชบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังไดรับประโยชน
ในเชิงความรวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานหลักสูตร องคความรูและอื่น ๆ
2. ความเปนมา
สําหรับประเทศไทย สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ไดเริ่มเขามาเปนครั้งแรกในป พ.ศ.
2536 โดยศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนผูนําระบบสหกิจศึกษาเขามาและยังไดเปนผูบัญญัติศัพท
คําวา “สหกิจศึกษา” ขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่นําระบบสหกิจ
ศึกษามาใช ตอมาแนวคิดดังกลาวขยายไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ จนกระทั่งในปการศึกษา 2545 รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ไดประกาศ
นโยบายใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสหกิจศึกษา
โดยไดริเริ่มโครงการ
พัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะโครงการนํารอง ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา 17 แหง องคกร
ผูใชบัณฑิต 257 แหง และนักศึกษา 679 คน เขารวมโครงการ และไดขยายผลโครงการดังกลาวอยาง
ตอเนื่องไปจนถึงรุนที่ 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 และไดตั้งเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาขึ้น 9 เครือขาย ไดแก เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนลาง เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือขายพัฒนาสหสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจ
1

ศึกษาภาคกลางตอนลาง เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน และเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใตตอนลาง จวบจนปจจุบันการดําเนินงานสหกิจศึกษาไดพัฒนาเขาสูลักษณะพหุภาคี โดยมีหนวยงาน
หลายภาคสวนเขามามีบทบาทในการดําเนินงานสหกิจศึกษา สงผลใหสหกิจศึกษาทวีความสําคัญมากขึ้น
มีสถาบันอุดมศึกษาใชสหกิจศึกษาเปนทางเลือกในการจัดการศึกษากวางขวางขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชา ทั้ง
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 ทั้งจากการนิเทศของอาจารย รายงานวิชาการของนักศึกษา โครงงาน
และงานประจําที่นักศึกษาปฏิบัติ เกิดความรวมมือทางวิชาการ และใชสหกิจศึกษาเปนเครื่องมือในการ
คัดเลือกพนักงานใหม ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญคือ องคกรผูใชบัณฑิตมีความเห็นวา บัณฑิตที่ผานหลักสูตรสห
กิจศึกษามีศักยภาพมากกวานักศึกษาที่ผานหลักสูตรการฝกงานภาคฤดูรอน และรัฐควรสนับสนุนใหมีสห
กิจศึกษาตอไป
สําหรับโครงการสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ไดจัดใหมีระบบการเรียนการสอน
แบบสหกิ จศึ กษาในหลั กสู ตร ระดั บปริ ญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร (หลั กสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การหมั กใน
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) โดยจะเริ่ ม มี นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาครั้ ง แรกในป ก ารศึ ก ษา 2555 ภาคเรี ย นที่ 2
(พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ 2556 )
ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคตองการใหนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดมี
โอกาส ฝกทักษะ 2 ดาน คือ ทักษะการปฎิบัติงานประจํา เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ
หรือหนวยงานนั้น ๆ และทักษะการทําโครงงานปญหาพิเศษที่เรียกวาโครงงานสหกิจศึกษา (Cooperative
project) ซึ่งเปนการทําวิจัยเชิงวิทยาศาสตรตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ โดยหัวของานวิจัยจะ
เปนประโยชนโดยตรงตอสถานประกอบการหรือหนวยงาน
3. วัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสห
กิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม มีคุณภาพและสมรรถนะที่ตรงตาม
ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต และไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการสงเสริมพัฒนาสหกิจ
ศึกษาในระยะ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2555)
1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหมี
คุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต
2. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนภาคผูผลิตบัณฑิตไดเชื่อมโยงสัมพันธกับองคกรผูใชบัณฑิตและเกิด
การบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการสรางองคความรูใหม
3. เพื่ อให องค กรผู ใช บั ณฑิ ตได รั บประโยชนจ ากโครงงาน หรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใช
ประโยชนจากสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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นอกจากนี้ตามแผนการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ป
พ.ศ. 2556-2558 ยังคงวัตถุประสงค 3 ขอ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และสมรรถนะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต
2. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต บูรณาการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสูสากล
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา เปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสห
กิจศึกษา รวมทั้งการใชทรัพยากรและองคความรูรวมกัน
4. วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2558) โดยโครงการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันสหกิจศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศน ไวดังนี้
"สหกิจศึกษา มุงพัฒนาบัณฑิต ใหมีคุณภาพ พรอมทํางาน
ตามความตองการของตลาดแรงงาน แขงขันได ในระดับสากล"
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ (สกอ., 2558)
1. คุณภาพบัณฑิต
สหกิจศึกษาจะเปนแนวทางหนึ่งในการเสริมสรางประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในองคกร
ผูใชบัณฑิต (Work Base Learning) ที่จะชวยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา ใหเกิดการ
เชื่อมโยงและประยุกตความรูทางทฤษฎีสูการปฏิบัติงานจริง และตอยอดองคความรู สูการสรางองคความรู
ใหมๆ ไดอยางตอเนื่องตอไป อีกทั้งยังสงเสริมทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และการดํารงชีวิต
ในสังคม สงผลใหนักศึกษาที่ผานสหกิจศึกษา เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตาม
ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต ตลอดจนมีคุณภาพที่แขงขันไดในอาเซียนและตลาดโลก
2. คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
สมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษา จะชวยยกระดับคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนที่ยอมรับในตลาดแรงงาน และชวยเพิ่มพูนประสบการณของอาจารยนิเทศที่ไป
นิ เ ทศงานในองค ก รผู ใ ช บั ณ ฑิ ต อั น นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
(Classroom Research) เพื่อสรางองคความรูใหมๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรและการที่หลักสูตรสหกิจ
ศึกษากําหนดใหมีการสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผลลัพธ
การเรียนรูของนักศึกษา (Learning Outcomes Education) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ (Thailand Qualification Framework-TQF) และเปนไปตามความตองการ
ของตลาดแรงงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งตอยอดองคความรูใหมและนําไปสูการผลิตผล
งานวิจัยในเชิงพาณิชยตอไป
3. คุณภาพองคกรผูใชบัณฑิต
สหกิ จ ศึ กษาจะมี ส ว นช ว ยยกระดับ องคกรผูป ระกอบการในการรว มผลิต/สร างแรงงานที่ มี
คุณภาพ และเพิ่ มผลิ ตภาพ (Productivity) ในองค กร ทั้งในดานการลดตนทุ นการผลิต ตลอดจนลด
คา ใช จ ายและระยะเวลาในการพั ฒ นากําลังคนในองคกร ทําใหเกิดการสรรหาและพัฒ นาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้องคกรผูใชบัณฑิตยังไดรับประโยชนจากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ ในการ
นําไปปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตใหดีขึ้น อันนําไปสูการเพิ่มผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศ
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4. ความสัมพันธเชิงลึกระหวางภาคความตองการและสถาบันอุดมศึกษา
สหกิจศึกษาจะชวยเสริมสรางความรวมมือแบบพหุภาคีที่เขมแข็ง และขยายฐานเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต และองคกรอื่น ๆ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานขอมูล ความรู ขาวสาร ทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยี
จนเกิดการเกือ้ หนุนประโยชนรวมกันกลายเปนพันธมิตร (Alliance) หรือหุนสวน (Partnership) ที่แนนแฟ
นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้สหกิจศึกษาจะสงเสริมใหเกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
และองคกรผูใชบัณฑิต ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตรงตามความตองการ
ขององคกรผูใชบัณฑิต ตลอดจนเกิดการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
5. การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
สหกิจศึกษาจะเปนแนวทางที่สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของทุกๆ ฝายที่
เกี่ยวของ ทั้งตัวบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต และหนวยงานภาครัฐ ที่นําไปสูการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให
มีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของภาคการผลิต เพื่อชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมพรอมสูการแขงขันในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่จะสราง
ความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ตองใชกําลังคนระดับสูงเปนจํานวนมาก
จากผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสหกิจศึกษาที่คาดวาจะไดรับทั้งหมดที่กลาวมานี้ ผลกระทบ
โดยตรงที่สําคัญที่สุด คือการที่สถาบันอุดมศึกษาผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดทรัพยากร
อั น ทรงคุ ณ ค า ต อ ไปในอนาคต ที่ จ ะเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น
ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ

แผนภาพที่ 1 กลไกผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2558)

6. คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตร :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
แผนการศึกษา : ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 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
นักศึกษาออกปฏิบัติงานในองคกรที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร
ภายใตการกํากับ ดูแลของเจ าหนาที่ผูรับ ผิดชอบขององคกรและอาจารยนิเ ทศจากคณะ 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)
85 ขึ้นไป
80.0 - 84.9
75.0 - 79.9
70.0 - 74.9
65.0 - 69.9
60.0 - 64.9
50 - 59.9
ต่ํากวา 50 (ไมผาน)

เกรด *
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

* หมายเหตุ: นักศึกษาตองไดรับคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 50 และคะแนนแตละสวนจะตองไมนอยกวา
รอยละ 50 จึงถือวาผาน
ขอควรปฏิบัติ :
1) นักศึกษาตองไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ทางคณะฯ กําหนดเทานั้น
2) นักศึกษาตองเขาปฏิบัติงานในระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด และใหถือวันและเวลาทํางานของ
สถานที่นั้นเปนขอบังคับอยางเครงครัด
3) หากนักศึกษาทําสิ่งของของสถานที่ปฏิบัติงานชํารุด ใหถือเปนความรับผิดชอบของนักศึกษา
4) นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎขอบังคับของสถานที่ปฏิบัติงาน เสมือนวานักศึกษา
สังกัดอยูในหนวยงานนั้น ๆ
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บทบาท และหนาที่
ของนักศึกษา อาจารยนิเทศ และผูนิเทศงานสหกิจศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะจะเปนผูคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้เขาเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาตองมีสถานะเทียบเทาชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาสุดทาย หรือตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษากอนสมัครเขาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา ๒.๐๐
3. จะตองสอบผานรายวิชาหรือเขารับการอบรมตามที่คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะกําหนด
เปนเงื่อนไขของสหกิจศึกษา
4. ผานการเรียนวิชา เตรียมสหกิจศึกษา กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา (ภาคทัณฑ ตัดคะแนนความประพฤติ
สั่งพักการเรียน)
6. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี
7. เขารับการเตรียมความพรอม หรือการอบรม ตามที่คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะกําหนด
กอนออกปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทั้งหมด
8. กรณีนักศึกษาสมัครเขาสหกิจศึกษาแลวไมสามารถที่จะไปปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษาที่กําหนดได
ใหยื่นใบคํารองทั่วไป ขอลาออกจากการเตรียมความพรอม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย
ผานอาจารยนิเทศ/หัวหนาคณะ/คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ
9. ไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นไดในชวงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
บทบาทและหนาที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและขอแนะนําในการปฏิบัติงาน
1. ติดตามขาวสารการจัดหางาน ปรึกษากับอาจารยนิเทศ หรือ เจาหนาที่ประสานงานสหกิจศึกษา
หรือคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ เกี่ยวกับลักษณะงานที่จะทํา และปรึกษาทุกครั้งที่มี
ปญหาระหวางที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดเวลา
2. หมั่นฝกฝนและเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3. ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย หรือขอบังคับของสถานประกอบการอยางเครงครัด ไมฝาฝนและ
ละเลย
4. รับผิดชอบในงานที่ทําอยางเต็มที่
5. การลา จะลาไดเฉพาะที่จําเปนเทานั้น โดยตองขออนุมัติจากผูนิเทศงาน หรืออาจารยนิเทศ หรือ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะกอนในเบื้องตน และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวจะตองขออนุญาต
หรือทําเรื่องลากิจกับสถานประกอบการอยางเปนทางการเสมือนพนักงานปกติทั่วไป
6. หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงในสถานประกอบการทุกกรณี
7. เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น ตองแจงอาจารยนิเทศทันที
8. ติดตอสงเอกสารที่กําหนด
และใหรายงานขาวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับเจาหนาที่
ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
9. กรณีมีปญหาในการปฏิบัติงาน
จะตองรีบติดตออาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
หรือเจาหนาที่
ประสานงานสหกิจศึกษาโดยทันที
10. บันทึกหลักฐานการเขาปฏิบัติงานและภาระงานในแตละวัน โดยรวบรวมสงสวนงานสหกิจศึกษา
ของคณะเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
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11. ประสานงานกับผูนิเทศงานเมื่ออาจารยนิเทศจะมานิเทศงาน
12. นําเสนอโครงงานและจัดทําโปสเตอรหรือ Power point ประกอบการนําเสนอ
13. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมแผน CD รวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด เพื่อสงอาจารยนิเทศและ
สวนงานสหกิจศึกษา
14. รายงานฉบับสมบูรณตองไดรับการลงนามกํากับโดยอาจารยนิเทศ
ผูนิเทศงาน
กรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา
บทบาทและภาระหนาที่ของอาจารยนิเทศ (อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา)
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ใหสําเร็จลุลวงดวยดีนนั้ มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูแทนอาจารยจากคณะไปปฏิบัติงานทําหนาที่อาจารยนิเทศ หรืออาจารยนิเทศ
เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาสหกิจศึกษา
และประสานงานระหวางเจาหนาที่ประสานงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาและสถานประกอบการ คณะจะกําหนดอาจารยนิเทศอยางนอย ๑ ทานตอนักศึกษาสหกิจศึกษา ๑
คน โดยมีหนาที่ประสานงานดานสหกิจศึกษาภายในคณะกับเจาหนาที่ประสานงานสหกิจศึกษา และสถาน
ประกอบการดังนี้
1. เตรียมความพรอมเฉพาะดานเทาที่จําเปนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูในการทํางานของนักศึกษา
2. อาจารยนิเทศจะเปนผูรับผิดชอบการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตน
3. อาจารยนิเทศจะทําหนาที่เปนอาจารยนิเทศของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตน
4. อาจารยนิเทศจะทําหนาที่จัดโปรแกรมการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ (ผู
นิเทศงาน) โดยรวมกันกําหนดหัวขอดังตอไปนี้
− ใหความเห็นชอบกับลักษณะงานที่จะไปทํารวมกับสถานประกอบการ
ซึ่งอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นฐานของนักศึกษา ความรูที่จําเปน
ความสามารถเบื้องตนและบุคลิกภาพ
− การพัฒนาความรูเชิงวิชาการใหแกนักศึกษา และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ
− การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การรับรองการปฏิบัติงาน การใหความรู ใหคําแนะนํา
การติดตาม รวมถึงการดูและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา
− การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
− การตรวจและใหคาํ แนะนําหรือการปรับปรุงแกไขรายงานสหกิจศึกษา
5. การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ อยางนอย ๒ ครั้ง โดยทําการนัดหมายกับผูนิเทศงาน ตาม
วัน-เวลาที่จะไปนิเทศงาน
และสงรายงานผลการนิเทศงานมาที่สวนงานสหกิจศึกษาของคณะ
เพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน ทั้งนี้คณะกรรมการสหกิจศึกษากําหนดใหมี
การไปนิเทศงานครั้งที่ ๑ ในชวงเวลาภายใน ๒ สัปดาหแรกหลังเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการไปนิเทศ
งานครั้งที่ ๒ ในชวงเวลาภายในไมเกิน ๑ สัปดาห กอนสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. ใหคําปรึกษาพิจารณาหัวขอรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน
7. ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษาและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
8. อาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และกรรมการประเมินผลงานสหกิจศึกษา รวมกันประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชแบบฟอรมการประเมินผล ตามที่คณะกรรมการสหกิจศึกษาของ
คณะจัดไวให
10. ภายหลังนักศึกษากลับจากการไปปฏิบัติงาน จัดใหมีการนําเสนอผลงาน/สัมมนา/ประชุม/
เสวนาสหกิจศึกษา ระหวางอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ผูนิเทศงาน กรรมการประเมินผลงานสหกิจศึกษา
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และนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งมีการถายทอดผลการปฏิบัติงานและประสบการใหนักศึกษาที่กําลังจะไป
ปฏิบัติงานรุนใหมและผูสนใจทั่วไป
บทบาทและภาระหนาที่ของผูนิเทศงาน (Job Supervisor) หรือพนักงานที่ปรึกษา
ผูนิเทศงาน (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจาหนาที่ที่สถานประกอบการมอบหมายให
ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจจะเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนหัวหนา
งานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ผูนิเทศงานจึงเปรียบเสมือนอาจารยของนักศึกษา ณ
สถานประกอบการ เปนผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้งทางดานการปฏิบัติงานและการ
ปรับตัวใหเขากับที่ทํางาน
ดังนั้นผูนิเทศงานจึงเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําใหการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาสําเร็จไปดวยดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ใครขอความกรุณาจากผูนิเทศงานได
โปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ อันจะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดังนี้
1. การกําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan) ใน
สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ขอความกรุณาผูนิเทศงานไดกําหนด
ตําแหนงงานใหนักศึกษา และขอบขายหนาที่ที่นักศึกษาตองปฏิบัติและแจงนักศึกษาใหรับทราบ ซึ่งงานมี
ลักษณะตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ประเภทงานที่ปฏิบัติอาจจะเปนงานประจําที่ตองการใหนักศึกษา
ชวยหรืองานโครงการ (Project) หรืองานวิจัย (สามารถกําหนดหัวขอโดยการรวมเสนอความเห็นจาก
นักศึกษาและอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา) ซึ่งจะเนนงานที่เปนประโยชนแกสถานประกอบการใหมากที่สุด
โดยมิใชการเวียนไปฝกงานหรือไปดูงานในแผนกตางๆ โดยไมมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบโดยตรง และใคร
ขอใหกําหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาหใหแกนักศึกษาตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห เพื่อใหเห็นอยาง
ชัดเจนวานักศึกษาจะตองทํางานอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะมีการ
อบรมตามดวยการทดลองฝกหัด และดําเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและ
การประเมินผลตามที่กําหนดดวย
2. ผูนิเทศงานตองเซ็นชื่อรับทราบ เมื่อนักศึกษาเซ็นชื่อการมาปฏิบัติงานทุกวัน
3. การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา รายงานฉบับนี้อาจจะประกอบดวยเนื้อหาที่สถานประกอบการ
จะสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป รายงานอาจจะมีลักษณะดังนี้
3.1 โครงงานหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายเปนงานโครงการ (Project)
หรืองานวิจัย นักศึกษาจะตองทํารายงานในหัวขอของโครงการหรืองานวิจัยดังกลาว
3.2 ในกรณีงานที่ไดรับมอบหมายเปนงานประจํา (Routine) เชน งานในสายการผลิต
งานบํารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษา อาจจะเปนดังนี้
ก) หัวขอโครงงานพิเศษ (Special assignment หรือ project) เปนหัวขอที่
สถานประกอบการสนใจ ในลักษณะโครงการหรือปญหาพิเศษ ใหนักศึกษาคนควา สรุป วิเคราะหวิจารณ
และรวบรวมไวเปนเลม เพื่อใชประโยชนซึ่งหัวขอโครงงานพิเศษหรือรายงานอาจจะไมสัมพันธกับงานประจํา
ของนักศึกษาก็ได แตเปนหัวขอที่สถานประกอบการสนใจและเห็นวาอยูในวิสัยที่นักศึกษาจะทําได โดย
ความรวมมือของอาจารยนิเทศและผูนิเทศงาน
ข) จัดทําสถิติหรือขอมูล เชน การรวบรวมสถิติ วิเคราะหผล หรือการแปรผลจาก
การรวบรวมขอมูล เปนตน เมื่อผูนิเทศงานกําหนดหัวขอรายงานแลว นักศึกษาจะตองทํา Report Outline
(ตามแบบที่กําหนด) โดยหารือกับผูนิเทศงานและ/หรืออาจารยนิเทศดวยก็ได แลวจัดสงใหสวนงานสหกิจ
ของคณะ เพื่อสงมอบใหอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบกอน จึงจะจัดสงคืนใหแก
นักศึกษาดําเนินการตอไป ลักษณะรายงาน จะเปนรายงานที่มีรูปแบบตามรายงานวิชาการ ความยาวไม
นอยกวา ๒๕ หนา สวนภาคผนวกสามารถเพิ่มขอมูลไดตามความจําเปน นักศึกษาจะตองจัดพิมพรายงาน
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ดังกลาวใหเรียบรอยและสงใหผูนิเทศงานตรวจและประเมินผลอยางนอย 2 สัปดาหกอนสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
4. การนิเทศงาน (Student Visiting) ระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจาหนาที่ประสานงาน
ของสวนงานสหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) จะขอนัดหมายเพื่อใหอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา (Co-op
Advisor) ไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวขอการหารือกับเจาหนาที่ฝายบุคคล หรือผูนิเทศ
งานในระหวางการนิเทศงาน ดังนี้
4.1 รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของโครงการฯ
4.2 ลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
4.3 แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4.4 หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา
4.5 การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
4.6 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
4.7 ปญหาตางๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา
ขั้นตอนการนิเทศงาน
ก. นัดหมายกับอาจารยนิเทศเพื่อนิเทศงานนักศึกษา (อาจารยนิเทศจะนัดหมายสถาน
ประกอบการผานทางนักศึกษา)
ข. ดําเนินการนิเทศงานนักศึกษา
ค. อาจารยพบนักศึกษาเพื่อการนิเทศงานโดยลําพัง
ง. อาจารยพบกับผูจัดการฝายฝกอบรม หรือผูบังคับบัญชา หรือผูนิเทศงานโดยลําพัง
จ. อาจารยพบนักศึกษาและผูนิเทศงาน
5. การติดตามและประเมินผล
5.1 ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในหนวยงาน
ผูนิเทศงานประชุมรวมกับนักศึกษาสัปดาหละ ๑ ครั้ง เพื่อสอบถามถึงบรรยากาศ
การปฏิบัติงาน งานที่ไดปฏิบัติ ปญหาอุปสรรคที่พบระหวางปฏิบัติงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
ใหดีขึ้น และรายงานผลการประชุมใหผูบังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้ผูนิเทศงานมีสิทธิ์โดยตําแหนงหนาที่ในการ
อบรมดูแล แนะนําสั่งสอน และตักเตือนความประพฤติ
5.2 รายงานสหกิจศึกษาและสรุปผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
นักศึกษาทํารายงานการปฏิบัติงาน และรายงานความกาวหนาของโครงการเสนอ
ตอผูนิเทศงาน อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยนักศึกษาแตละคนทํารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานนําเสนอตอผูนิเทศงาน และอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด (สัปดาหที่
16)
5.3 ประเมินผลการทํางาน
ผูนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายงานของนักศึกษา
โดยใช
แบบฟอรมประเมินผลทีท่ างคณะจัดสงใหในวันสงตัวนักศึกษาเขาสถานประกอบการ และมีผูบังคับบัญชา
ของสถานประกอบการ รวมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. การปจฉิมนิเทศ
การจัดปจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสหกิจศึกษาไดพบกับผูบริหาร 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
อีกทั้งเมื่อรายงานของสถาน
ประกอบการแตละแหงถูกเก็บอยูที่สวนงานสหกิจศึกษาของคณะ
สวนงานสหกิจศึกษาเคารพในความ
เปนอัตลักษณ โดยที่จะไมเปดเผยขอมูลนี้แกสถานประกอบการอื่นๆ หรือเปดเผยแกสาธารณชน
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สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ
การขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการจากการดําเนินงานสหกิจศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดรายละเอียดการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยตรง (หักคาใชจายได 2 เทา) ภายใตกฏหมาย 2
ฉบับไดแก
1) มาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
2) มาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีการ ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 (ซึงออกรองรับมาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545)
สิทธิประโยชนทางภาษีตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประกอบดวยพระ
ราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
สิทธิประโยชนในกรณีนี้ เปนสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการ ซึ่งดําเนินการสหกิจจะไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษ สําหรับคาใชจายที่ใชในการฝกสหกิจศึกษาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจาย
ที่จายจริงโดยสถานประกอบการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 18 แหง พระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 และตามกระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางครบถวน โดยยื่น
เอกสารตามขั้นตอนตอไปนี้
แหลงที่มา: คูมือการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ จากการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
การยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ยื่นเอกสารคําขอตอนายทะเบียน (อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) เปนคําขอรับนักศึกษาตาม
แบบ ฝง ๑ และมีเอกสารแนบ
1. สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงคไมเกิน ๖ เดือน
2. หลักสูตรและรายละเอียดการฝกจํานวน 1 ฉบับ (กอนฝกนักศึกษา)
3. สัญญาการฝก (แบบ ฝง 2)
4. ทะเบียนประวัติผูรับการฝกของนักศึกษา
นายทะเบียนรับทราบ
ดําเนินการสหกิจศึกษา
รายงานผลของการสําเร็จการฝกสหกิจศึกษา ใหนายทะเบียนรับทราบตามแบบ ฝง 3
(แนบบันทึกสงตัวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย)
นําหนังสือรับทราบและรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ยื่นขอหักคาใชจายกับกรมสรรพากร
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รายการคาใชจายที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
รายการคาใชจายที่สถานประกอบการไดจายไปในการฝกสหกิจศึกษา และมีสิทธินําไปหักคาใชจาย
ได ๒ เทา ไดแกคาใชจายดังตอไปนี้
1. คาเบี้ยเลี้ยงที่จายใหแกนักศึกษาตามที่กําหนดไวในสัญญา ไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้น
ต่ําสูงสุด
2. คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
3. คาสวัสดิการ เชน เงินรางวัล คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทางระหวางจังหวัด และคาชุดฟอรม ที่
ทั้งนี้จะตองระบุรายการเหลานี้ไวในแบบเสนองานสหกิจ
จัดใหแกนักศึกษาที่เขารับการฝกสหกิจศึกษา
ศึกษา
4. คาวัสดุอุปกรณเฉพาะที่ใชในการฝกสหกิจศึกษาและไมปนกับที่ใชในการประกอบกิจการปกติ
ของสถานประกอบการโดยจะตองระบุรายการ จํานวนและราคาของวัสดุอุปกรณนั้นใหชัดเจน
5. คาวิทยากรภายนอกที่จางมาเฉพาะเพื่อฝกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร
เมื่อดําเนินการยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงานเรียบรอยแลว สถานประกอบการมีหนาที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.50) โดยบันทึกคาใชจายดังนี้
1 บันทึกคาใชจายในอัตรา 1 เทา ในรายการที่ 8 (รายจายในการขายและบริหาร) ขอ 23
“รายจายอื่นที่นอกเหนือจาก 1 ถึง 22” และ
2 บันทึกคาใชจายในอัตรา 1 เทา ในรายการที่ 10 (รายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได หรือรายจายที่
มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น) ขอ 2.3 “รายจายในการสงลูกคาเขารับการศึกษาและฝกอบรม” และเก็บรักษาเอกสาร
คาใชจาย เพื่อขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
437) พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้
หนังสือรับทราบจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ แรงงาน ในการฝกนักศึกษาสหกิจศึกษา
สําเนาแบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 01)
ใบสําคัญรับคาเบี้ยเลี้ยง นักศึกษาสหกิจศึกษา

ใบสําคัญรับเงินคาสวัสดิการที่
จายแกนักศึกษาสหกิจศึกษา

ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

ใบเสร็จรับเงินคาอุปกรณที่ใชใน
การดําเนินการสหกิจศึกษา

ใบสําคัญรับเงินคาวิทยากร
ภายนอก

เก็บไวที่สถานประกอบการเพื่อรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
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ขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
1. คณะฯ ติดตอหนวยงานภาครัฐและสถานประกอบการที่มีศักยภาพและยินดีเขารวมโครงการรับนักศึกษา
เพื่ อปฏิบั ติงานสหกิ จศึ กษา เพื่ อกํา หนดรายละเอีย ดของตําแหนงงานและคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ตองการ โดยหนวยงานหรือสถานประกอบการกรอกขอมูลในแบบสหกิจ อก. 01
2. คณะฯ ประกาศใหนักศึกษาทราบโดยจัดเปนแฟมไวที่งานสหกิจศึกษาของคณะ เกี่ยวกับรายละเอียด
ของหนวยงานและสถานประกอบการที่จะรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. คณะฯ ดําเนินการรับสมัคร โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครเขาโปรแกรมสหกิจศึกษาจะตองมีคุณสมบั ติ
เบื้องตนเปนไปตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรื่อง คุณสมบัติเบื้องตนของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัคร
เขาโปรแกรมสหกิจศึกษา
นั กศึ กษากรอกใบสมั ค รงานสหกิ จ ศึ กษา (แบบสหกิจ อก. 02) ระบุ ห น ว ยงาน หรื อ
สถานประกอบการที่สนใจจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเรียงลําดับความสนใจ 2 อันดับ (แบบสหกิจ
อก. 03)
4. ในกรณีทหี่ นวยงานหรือสถานประกอบการตองการคัดเลือกและสัมภาษณนักศึกษาที่ สมัครเอง คณะฯ จะ
ดําเนินการจัดใหผูแทนของหนวยงานหรือสถานประกอบการไดมี โอกาสสัมภาษณและคัดเลือกนักศึกษา
แตในกรณีที่หนวยงานหรือสถานประกอบการใหทางคณะฯ คัดเลือกและสงตัวนักศึกษาไปให ทางคณะฯ
จะดําเนินการสอบสัมภาษณและ คัดเลือกนักศึกษาตามความเหมาะสมตอไป
5. คณะฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกและแจงยืนยันชื่อนักศึกษาโดยจัดสงแบบแจง
รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 04) พรอมชื่ออาจารยนิเทศและสําเนาใบสมัครงานสหกิจ
ศึกษาใหหนวยงานหรือสถานประกอบการทราบ
6. คณะฯ ดําเนินการจัดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
7. นักศึกษารับเอกสารสงตัว คูมือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเอกสาร แบบสหกิจ อก.05 ถึง แบบสหกิจ
อก. 08 และ แบบสหกิจ อก.10 ถึง อก. 11 ที่งานสหกิจศึกษา ตามวันเวลาที่คณะฯ กําหนด
8. นักศึกษาไปรายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการตามวันเวลาที่กําหนด และ
ปฏิ บัติ งานเสมื อนเป น พนั กงานประจําของหนว ยงานหรือสถานประกอบการ โดยหนวยงานหรือ
สถานประกอบการแตงตั้งบุคลากร 1 ทานใหเปนผูนิเทศงาน (Job supervisor) นักศึกษาสง แบบสห
กิจ อก. 05 แบบสหกิจ อก. 06 และแบบ สหกิจ อก. 07 ใหคณะฯ ภายในสัปดาหที่ 2 ของการ
ปฏิบัติงาน
9. ในระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองพิ มพบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน ตามแบบฟอร มบันทึก
การปฏิบัติงานประจําวัน (แบบสหกิจ อก. 08) และสงใหคณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยสงเปนไฟลทางอีเมล
ที่ agroindcoop@kmitl.ac.th กําหนดสงภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนถัดไป
10.ในระหว า งที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง าน จะมี อ าจารย นิ เ ทศไปตรวจเยี่ ย มเพื่ อ ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน
อย า งน อ ย 1 ครั้ ง โดยอาจารย นิ เ ทศบั น ทึ ก ผลการประเมิ น ใน แบบสหกิ จ อก. 09 และส ง ให
งานสหกิจศึกษาของคณะ ฯ
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11. นักศึกษาตองทําโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งเปนโครงงานวิจัยเหมือนปญหาพิเศษในหัวขอที่เปนประโยชน
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
ผนึ กซองพร อมลายเซ็ น ผูป ระเมิ น โดยมอบใหนักศึกษานํากลับมาดวยตนเองเพื่อสงใหทางคณะฯ
ตามวันเวลาที่กําหนด
13. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองกลับมารายงานตัวที่คณะ และปฏิบัติดังนี้
13.1 สงแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 11)
13.2 สงแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบสหกิจ อก. 08) ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
ทั้งในรูปของสําเนาเอกสารและบันทึกลงแผน DVD เปนไฟล PDF
13.3 เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษา
โครงงานสหกิจศึกษา (แบบสหกิจ อก. 13)
13.4 นําเสนอผลงานดวยวาจาโดยจัดทํา Power point หรือโปสเตอร แสดงผลการปฏิบัติงาน และมี
กรรมการประเมินผลตามวันเวลาที่กําหนด พรอมสงรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ
ที่ผานการเห็นชอบจากหนวยงานหรือสถานประกอบการใหนําเสนอได 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
1. คณะฯติดตอหนวยงานและสถานประกอบการเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หนวยงานและสถานประกอบการกําหนดรายละเอียด
ตําแหนงงานและคุณสมบัติของนักศึกษาที่ตองการ โดยกรอกขอมูลใน แบบ ส.อก. 01
2. คณะฯ ประกาศรายละเอียดของหนวยงานและสถานประกอบการที่จะรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษากรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 02) และ
เลือกหนวยงานหรือสถานประกอบการที่สนใจ 2 อันดับ (แบบ
ส.อก. 03)

3. คณะฯ รับสมัครนักศึกษาที่มคี ณ
ุ สมบัติเบื้องตนเปนไปตาม
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง คุณสมบัติเบื้องตน
ของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครเขาโปรแกรมสหกิจศึกษา

4. คณะฯ สอบสัมภาษณและคัดเลือกนักศึกษา/ประสานงานกับหนวยงานหรือสถานประกอบการณทตี่ องการคัดเลือกและ
สัมภาษณนักศึกษาดวยตัวเอง
5. คณะฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก นักศึกษายืนยันการเขารวมโปรแกรมสหกิจศึกษา จากนั้นคณะจัดสงแบบ
แจง11
รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 04) อาจารยนิเทศและสําเนาใบสมัครงานสหกิจศึกษาใหหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ
6. 11
คณะฯ จัดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
7. นักศึกษารับเอกสารสงตัว คูมือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ แบบส.อก.05 - ส.อก. 08 และ แบบ ส.อก.10 - ส.อก. 11 ที่
งานสหกิจศึกษา ตามวันเวลาที่คณะฯ กําหนด
ระหวางการปฏิบัติงานในหนวยงานและสถานประกอบการ
8. นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการตามวัน เวลาที่กําหนด โดยหนวยงานหรือสถานประกอบการ
แตงตั้งบุคลากร 1 ทานใหเปนผูนิเทศงาน นักศึกษาสง แบบ ส.อก. 05 - 07 ใหคณะฯ ภายในสัปดาหที่ 2 ของการปฏิบัติงาน
11. นักศึกษา กําหนดหัวขอและขอบเขตของ
โครงงานสหกิจศึกษาทีเ่ ปนประโยชนและไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ โดยมีผูนิเทศงานและอาจารยนเิ ทศ
ใหคําปรึกษา จากนั้นกรอกขอมูลในแบบแจงโครง
รางโครงงานสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 10) สงให
งานสหกิจศึกษา

9. นักศึกษาบันทึกขอมูล ตามแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวัน (แบบ ส.อก. 08) และสงใหคณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยสงเปน
ไฟล PDF ทางอีเมลที่ agroindcoop@kmitl.ac.th กําหนดสงภายใน
สัปดาหที่ 1 ของเดือนถัดไป
10. อาจารยนิเทศไปตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง และบันทึกผลการประเมินใน แบบ ส.อก.
09 สงงานสหกิจศึกษา

12. นักศึกษานําแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 11) พรอมรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณให
หัวหนางานหรือผูนเิ ทศงานเปนผูป ระเมิน แลวใหหนวยงานหรือสถานประกอบการลงนามรับทราบ ผนึกซองพรอมลายเซ็นผู
ประเมิน แลวมอบใหนักศึกษานํากลับมาดวยตนเองเพื่อสงใหคณะฯ ตามวัน เวลาที่กําหนด
หลังจากการปฏิบัติงานในหนวยงานและสถานประกอบการ
13. นักศึกษา กลับมารายงานตัวที่คณะฯ และปฏิบัติดังนี้
13.1 สงแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ ส.อก. 11)
13.2 สงแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ ส.อก. 08) โดยสงเปนสําเนาเอกสาร และบันทึกลงแผน CD เปนไฟล PDF
11
13.3 คณะเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ (แบบ ส.อก.13)
13.4 นําเสนอผลงานดวยวาจาโดยจัดทํา Power Point หรือโปสเตอร แสดงผลการปฏิบัติงาน และมีกรรมการประเมินผลตามวันเวลาที่
กําหนด พรอมสงรายงานโครงงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณทผี่ านการเห็นชอบจากหนวยงานหรือสถานประกอบการใหนาํ เสนอได
โดยสงเปนสําเนารูปเลมจํานวน 3 เลม พรอม DVD เปนไฟล PDF จํานวน 1 แผน พรอมขอมูลรูปถาย และคลิปวีดีโอ
13.5 กรรมการผูป ระเมินผล 3 ทาน บันทึกผลการประเมินใน แบบ ส.อก.อก. 12 และสงใหงานสหกิจศึกษาของคณะฯ
14. อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษา รวบรวมคะแนนและออกผลการเรียน
15. นักศึกษา สงแบบสอบถามความคิดเห็น (แบบ ส.อก. 14) และ แบบรายงานตัวกลับ (แบบ ส.อก.15)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 01

แบบเสนองานสหกิจศึกษา
เรียน ประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานประกอบการ/หนวยงาน (ระบุชื่อ)
มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานและขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หนวยงาน
ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
สภาพนิติบคุ คล

 ราชการ
 เอกชน
อาคาร




ที่ตั้ง เลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
E-mail
ประเภทธุรกิจ/ลักษณะงาน
เว็บไซตสถานประกอบการ

รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
ชั้น

ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท

ซอย
รหัสไปรษณีย
โทรสาร
จํานวนพนักงาน

คน

ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ/หัวหนาหนวยงาน (สําหรับจัดทําหนังสือเพื่อประสานงานตางๆ)
(นาย/นาง/นางสาว)
โทรศัพท
E-mail

ตําแหนง

โทรศัพทมือถือ

โทรสาร

การติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ/หนวยงาน เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขอใหติดตอโดยตรงกับ
(นาย/นาง/นางสาว)
โทรศัพท
E-mail

ตําแหนง

โทรศัพทมือถือ

โทรสาร

ทางสถานประกอบการมีความประสงคที่จะ
 รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาที่ตองการ
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
3. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
4.

 ไมรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
จํานวนนักศึกษา
คุณสมบัติที่ตองการ/ทักษะ

ขอ กํ า หนดอื่ น ๆ (เช น อุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ต อ งนํ า ติ ด ตั ว ไประหว า งการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ อื่ น ๆ
โปรดระบุ).
หนา 1 จาก 2
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รายละเอียดเกี่ยวกับงานและคุณสมบัตินักศึกษาที่ตองการ
ระยะเวลาที่ใหนักศึกษาไปปฏิบตั ิงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 25_____ (มกราคม – เมษายน 25____)
ตําแหนงงานที่เสนอใหนักศึกษาปฏิบัติ
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี
ลักษณะงานที่นักศึกษาตองปฏิบัติ
จํานวนชั่วโมงทํางาน

สถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา

ตอสัปดาห

ขอกําหนดอื่น ๆ (ที่นักศึกษาควรทราบ)
การกําหนดหัวขอโครงงานสหกิจศึกษา (Cooperative Project) ของนักศึกษา
 กําหนดโดยสถานประกอบการ เรื่อง (โปรดระบุ)
 กําหนดโดยนักศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาเขาฝกปฏิบตั ิงาน
 ใหคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. เปนผูคัดเลือกนักศึกษา (จะแจงชื่อนักศึกษากอนการปฏิบัติงานเปนเวลา 2 สัปดาห)
 สถานประกอบการมีความประสงคคัดเลือกเองจากใบสมัครงานของนักศึกษา (จะสงใบสมัครทางไปรษณียหรือนําสงโดย
นักศึกษา)
 สถานประกอบการมีความประสงคจะสัมภาษณนักศึกษา ณ  สถานประกอบการ หรือ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.
(จะประสานงานเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ กอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 1 เดือน)
สวัสดิการที่เสนอใหนักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน
คาตอบแทน  ไมมี  มี
 รายวัน
บาท/วัน หรือ  รายเดือน
บาท/เดือน
 ครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
บาท
ที่พกั
 ไมมี  มี
 ไมเสียคาใชจาย หรือ  นักศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจา ยเอง
บาท/เดือน
รถรับสงระหวางสถานประกอบการกับทีพ่ ักหรือชุมชนใกลเคียง
 ไมมี  มี
 ไมเสียคาใชจา ย หรือ
นักศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายเอง
สวัสดิการอื่น ๆ ถามี ( โปรดระบุ เชน อาหาร ชุดทํางาน เปนตน)

ลงชื่อ
ตําแหนง

(
วันที่

หมายเหตุ โปรดสงขอมูลกลับมาภายในวันที่
สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 2 จาก 2
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)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 02

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
(Application Form for Cooperative Education)

รูปถาย
หนาตรง
ขนาด 1 นิ้ว

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

ขอมูลสวนตัวนักศึกษา (Student personal data)

ชื่อ – นามสกุล
(นาย/นางสาว)
Name & Surname (Mr./Miss )
รหัสนักศึกษา (Student ID. No.)
คณะ (Faculty)
สาขาวิชา
นักศึกษาชั้นปที่
(Program)
(Years in school)
อาจารยนิเทศชื่อ (Name of academic advisor).
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
ออกให เมื่อวันที่
(Identification Card No.)
(Issue date)
เชื้อชาติ (Race)
สัญชาติ (Nationality)
วันเดือนปเกิด
อายุ
ป เพศ
สวนสูง
(Date of birth)
(Age)
(Year) (Sex)
(Height)
โรคประจําตัว ระบุ (Chronicle disease: specific)
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได (Present address)
โทรศัพท (Telephone No.)
E-mail

เกรดเฉลี่ยรวม
(GPAX)
หมดอายุวันที่
(Expire date)
ศาสนา (Religion)
ซม. น้ําหนัก
(cm) (Weight)

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile phone No.)

บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to)
ชื่อ-สกุล (Name)
อาชีพ (Occupation)
สถานที่ทํางาน (Place of work).
ที่อยู (Address)
โทรศัพท (Telephone No.)
E-mail

ขอมูลครอบครัว (Family details)
ชื่อบิดา
(Father’s name)
ชื่อมารดา
(Mother’s name)
จํานวนพี่นอง (No.of relative)

ความเกี่ยวของ (Relation)

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile phone No.)

อายุ
ป อาชีพ
(Age)
(Year) (Occupation)
อายุ
ป อาชีพ
(Age)
(Year) (Occupation)
คน (Person) เปนบุตรคนที่ (You are the)

หนา 1 จาก 2
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กก.
(kg)

ขอมูลครอบครัว (Family details) (ตอ)

ที่อยู (Address)
โทรศัพท (Telephone No.)
ประวัติการศึกษา (Education background)
ระดับ
สถานศึกษา

(Level)
ประถม (Primary)
มัธยมตน (Secondary)
มัธยมปลาย (High School)

โทรสาร (Fax)
ปที่เริม่

(School/College/University)

ปที่จบ

วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา

(Year attended) (Year graduated) (Certificate)

(Grade)

ประวัติการอบรม/ประสบการณทํางาน (Previous training/Work experience)
ระยะเวลา
สถานที่
หัวขออบรม/ตําแหนงงาน
(Period)

ความสามารถทางภาษา (Language ability)
ฟง (Listening)
ภาษา

(Language)
Good
อังกฤษ (English)
จีน (Chinese)
ญี่ปุน (Japanese)
อื่น Other……...........................…

(Trained topic/Position)

(Organization)

จาก (From) ถึง (To)

Fair

พูด (Speaking)

Poor Good

Fair

อาน (Reading)

Poor Good

Fair

เขียน (Writing)

Poor Good

Fair

Poor

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (Other skills)
1
2
3
โปรดอธิบายใหผูอื่นรูจักทานไดดีขึ้น (Please explain about yourself to make other people understand you better)

ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

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

ลายเซ็นผูส มัคร (Signature)
(
วันที่ (Date)
หมายเหตุ โปรดสงขอมูลกลับมาภายในวันที่
สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 2 จาก 2
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)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 03

แบบระบุลําดับสถานประกอบการที่สนใจ
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)
Name & Surname
รหัสนักศึกษา
คณะ
(Student ID. No).
(Faculty)
ภาคการศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ลําดับ
1.

สาขาวิชา
(Major)

/

ชื่อสถานประกอบการ

ตําแหนงงาน

หมายเหตุ

2.
(กรุณาสงพรอมใบสมัครงาน)
ลายเซ็นผูส มัคร (Signature)
(
วันที่ (Date)

)

หมายเหตุ : สรุปผลสถานปฏิบัติงานของนักศึกษา (เจาหนาที่กรอกหลังจากทราบผลการสัมภาษณแลว)
ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูสถานประกอบการ

ตําแหนงงาน

ลายเซ็นเจาหนาที่
(
วันที่

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 04

แบบแจงรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่..........................................................
เรียน

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

ตามที่ทานตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการของทาน ในการนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุ ณทหารลาดกระบัง ขอสงนักศึ กษาสหกิจ ศึกษาจํา นวน............................คน เพื่อรายงานตัวเข า
ปฏิบัติงานตามโครงการที่ทานไดเสนอมา ในระหวาง วันที่...............เดือน............................พ.ศ. ................. ถึงวันที่
...............เดือน.....................พ.ศ. .................... ดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-สกุล นักศึกษา

สาขาวิชา

อาจารยนิเทศ
ชื่อ-สกุล……………………………………….……
E-mail……………………….…………..………..
โทรศัพทมือถือ………………………..……..…..
ชื่อ-สกุล……………………………………….……
E-mail………………………………...…………..
โทรศัพทมือถือ……………………….……..……
ชื่อ-สกุล……………………………………..………
E-mail……………………….……………..……...
โทรศัพทมือถือ……………………….……..……

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ และใครขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานและ
ผูเกี่ยวของเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
ลงชื่อ..............................................................
(.................................................................)
ตําแหนง...............................................................
วันที่..............................................................
สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 1 จาก 1
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 05

แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ผูใหขอมูล : ฝายบุคคลหรือผูนิเทศงาน)
ขอไดโปรด สงกลับคืนใหงานสหกิจศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร 0-2329-8526 โทรสาร 0-2329-8527
ภายในสัปดาหที่สองของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดวยจักขอบคุณยิ่ง

ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)
ที่ตั้ง เลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
E-mail

อาคาร

ชั้น

ซอย

ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

ขอแจงใหทราบวานักศึกษา ชือ่ นาย/นางสาว
รหัสนักศึกษา

คณะ

สาขาวิชา

ไดรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ที่อยู เลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
E-mail

อาคาร

ชั้น
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท

ซอย
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

ที่อยูผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
ที่อยู เลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
E-mail

อาคาร
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท

ลงชื่อ
(

)
นักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่

ชั้น

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

ซอย
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

(ผูใหขอมูล)
)

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

แบบสหกิจ อก. 06

แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน ผูนิเทศงาน
(ผูใหขอมูล : ฝายบุคคลหรือผูนิเทศงาน)

คําชี้แจง
เพื่อใหการประสานงานระหวางงานสหกิจศึกษาฯ และสถานประกอบการ เปนไปโดยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงใครขอความกรุณาผูจัดการฝายบุคคลหรือผูที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ไดโปรดประสานงานกับผูนิเทศงาน เพื่อจัดทําขอมูลตําแหนงงาน ลักษณะงานและผูนิเทศงาน ตาม
แบบฟอรม แบบสหกิจ อก. 06 ฉบับนี้ และ
กรุณา สงกลับคืนใหงานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร 0-2329-8526 โทรสาร 0-2329-8527
ภายในสัปดาหที่สองของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดวยจักขอบคุณยิ่ง
1. ชื่อ ที่อยูของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
(โปรดใหชื่อที่เปนทางการเพื่อจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง)
ที่อยู (เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถูกตอง โปรดระบุที่อยูตามสถานที่ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน)
ที่อยู เลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
E-mail

อาคาร

ชั้น
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท

ซอย
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

2. ผูจัดการทั่วไป/ผูจัดการโรงงาน และผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน
ชื่อผูจัดการสถานประกอบการ
ตําแหนง
E-mail

โทรศัพท

โทรสาร

การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอื่นๆ) 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
E-mail

แผนก
โทรศัพท

โทรสาร

4. งานที่มอบหมายนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
ตําแหนงงานที่นักศึกษาปฏิบัติ (Job position)
ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติ (Job description)

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

(ผูใหขอมูล)
)

สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 2 จาก 2
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 07

แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่...............ปการศึกษาที่.....................

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

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หัวของาน

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

25
ลงชื่อ……………………………………………………………. นักศึกษา
(...........................................................................)
วันที่..............................................................................
หมายเหตุ โปรดสงคืนอาจารยนิเทศทราบภายในสัปดาหที่สอง ของการปฏิบัติงานของนักศึกษาดวย จักขอบคุณยิ่ง
สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 1 จาก 1
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ลงชื่อ............................................................................... ผูนิเทศงาน
(............................................................................)
ตําแหนง........................................................................
วันที่................................................................................

วัตถุประสงคและการใช
สมุดบันทึกการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
คําชี้แจง

1. นักศึกษาทุกคน ตองบันทึกการปฏิบัติงานในแบบบันทึกการปฏิบัติงานทุกวันตามลักษณะงานที่มอบหมายเปน
เรื่องๆ
2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะเปนหลักฐานใหสถาบันไดทราบวา ไดปฏิบัติงานอะไรบางเพื่อเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาเอง
3. การจดบันทึกตาง ๆ จะตองเขียนใหสะอาด เรียบรอย ตัวอักษรถูกตองอานงายและเขาใจงาย
4. การลงเวลาปฏิบัติงาน ใหเรียงตามลําดับวันที่ ถาวันใดหยุดใหเขียนวาหยุดและวันสําคัญตาง ๆ เขียนใหชัดเจน
5. แบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจะต อ งให อ าจารย นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษาตรวจเมื่ อ
มีอาจารยไปนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. การบันทึกรายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ถามีปญหาและอุปสรรคอะไรใหเขียนไวดวย พรอมทั้ง วิธีแกไข (ถาแกไข
ไมไดดวยตัวเอง จะตองสอบถามหัวหนางานหรืออาจารยนิเทศสหกิจศึกษา)
7. นักศึกษาจะตองลงเวลามาเวลากลับใหตรงตามความเปนจริงทุกวัน

ขอแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่ออกปฏิบั ติงานในหนว ยงาน หรือสถานประกอบการตาง ๆ ซึ่งเปรีย บเสมือน นักศึกษาเปน
ตั ว แทนของสถาบั น ดั ง นั้ น จึ ง ขอให นั ก ศึ ก ษาถื อ ปฏิ บั ติ ต นให เ หมาะส มกั บ เป น นั ก ศึ ก ษาที่ ดี แ ล ะ
มีคุณภาพทั้งตัวบุคคล ผลงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงของสถาบันใหดีสืบไป

26

ขอปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. ตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาหรือเครื่องแบบที่สถานประกอบการกําหนด
2. ตองปฏิ บั ติ งานด ว ยความตั้ งใจ และปฏิ บัติตามคําสั่งและคําแนะนําของผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยางเครงครัด
4. ไมกระทําการใด ที่ไมใชงานในหนาที่ หรือที่ไมไดรับมอบหมายจากผูควบคุมงานโดยเด็ดขาด
5. ตองมีความซื่อสัตยสุจริต ตอหนาที่ ตอตนเองและผูอื่น
6. ดูแลทรัพยสินของสถานประกอบการโดยเครงครัด
7. รักษาความลับของสถานประกอบการโดยเครงครัด
8. ควรยินดี หรือพอใจงานที่ไดรับมอบหมายและรับผิดชอบงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
9. ตองปฏิบัติงานใหทันตามเวลาที่กําหนดโดยสถานประกอบการ ไมมีการตอรองวันหยุด
ในการทํางานเปนอันขาด ทุกอยางตองเปนไปตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
10. หามลาใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีความจําเปนจริง ๆ จะตองแจงใหหัวหนาสถานประกอบการทราบทุกครั้ง
11. ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานและผูมาติดตอดวยความสุภาพ ไมกาวราวหยาบคาย
ตองมีสัมมาคารวะตอผูใหญ ไมกอการวิวาท
12. การออกนอกสถานประกอบการในชวงเวลาขณะปฏิบัติงานจะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
13. หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว ตั้งแตขอ 1-12 ตองพิจารณาใหเลิกการปฏิบัติงานหรือพักการ
ปฏิบัติงานเปนราย ๆ ไป
14. ไมอนุญาตใหนักศึกษาเลิกการปฏิบัติงานโดยพละการ
15. หากนั ก ศึ ก ษาประพฤติ ต นไม เ หมาะสม อั น ส ง ผลกระทบต อ ชื่ อ เสี ย งสถาบั น จะประเมิ น ผลรายวิ ช า
สหกิจศึกษาเกรด U (ไมผาน) และลงโทษตามระเบียบของสถาบัน
16. ไมอนุญาตใหถอนรายวิชาสหกิจศึกษา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 08

แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจําวันของนักศึกษา

ติดรูปถาย

ชื่อนักศึกษา

รหัสประจําตัวนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่

สาขาวิชา

ภาคเรียนที่

เริ่มปฏิบัติตั้งแต

ปการศึกษา

ถึง

ชื่อสถานที่ประกอบการ
ที่ตั้ง เลขที่

อาคาร

ชั้น

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

E-mail

โทรศัพท

โทรสาร

อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา

28

บันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน
วัน/เดือน/ป

เวลามา

การปฏิบัติงาน

29

เวลากลับ ลงชื่อผูนิเทศงาน

ขอคิดและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

ลงชื่อ
(

)
นักศึกษา

30

บันทึกของอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
บันทึกการนิเทศครั้งที่ 1
ลงชื่อ

อาจารยนิเทศ
)

(

เดือน

วันที่

พ.ศ.

บันทึกการนิเทศครั้งที่ 2
ลงชื่อ

อาจารยนิเทศ
)

(
วันที่

เดือน

พ.ศ.

สรุปผลการปฏิบัติงาน
รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ไมมาปฏิบัติงาน
มาปฏิบัติงานสาย
ลางาน

เดือน
วัน
วัน
วัน
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 09

บันทึกการประเมินผลนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
เลขที่
อาคาร
ถนน
อําเภอ/เขต
E-mail
ชื่อผูนิเทศงาน

สาขาวิชา
ชั้น
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท

ซอย
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

ตําแหนง

ขั้นตอนการนิเทศ
1. ขอพบนักศึกษากอนโดยลําพัง
2. ขอพบผูนิเทศงาน (Job Supervisor) โดยลําพัง
3. เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แลวแตความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ)
คําชี้แจง
โปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ – ตามความเห็นของทานในแตละหัวขอประเมิน โดยใชเกณฑการประเมิน
คาสําหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด หรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นนอย หรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง เห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด หรือเหมาะสมนอยที่สุด
- หมายถึง ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมูล ไมตองการประเมิน เปนตน

หนา 1 จาก 2

สําหรับอาจารยนิเทศ
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หัวขอการประเมิน
1. การพัฒนาตนเอง
1.1 บุคลิกภาพ
1.2 วุฒภิ าวะ
1.3 การปรับตัว
1.4 การเรียนรู
1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
1.6 มนุษยสัมพันธ
1.7 ทัศนคติ
2. การแสดงความมีสวนรวมกับองคกร
3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยขององคกร เชน การลา การขาดงาน
การแตงกาย ความซื่อสัตย
4. ความรูความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
5. ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6. ความกาวหนาของโครงงานสหกิจศึกษา

ระดับ
ความคิดเห็น
(1-5 หรือ -)

หมายเหตุ

ลงชื่อ
(

)
อาจารยนิเทศ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 2 จาก 2
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 10

แบบแจงโครงราง โครงงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา………………………
(ผูใหขอมูล : นักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน และอาจารยนิเทศ)
คําชี้แจง
โครงงานสหกิจศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝก
ทําวิจัยใหหัวขอที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการ นักศึกษา จะตองขอคําปรึกษาจากผูนิเทศงานเพื่อการกําหนดหัวขอ
และโครงรางของงานวิจัยที่จะศึกษา โดยเปนหัวขอที่ทางสถานประกอบการยินดีใหเขียนรายงานฉบับสมบูรณได
ใหนักศึกษาติดตอกับอาจารยนิเทศเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม จากนั้น จัดสงเอกสารฉบับนี้ที่มีการลงนามเรียบรอย
แลวมายังคณะภายในสัปดาหที่ 4 นับจากเริ่มปฏิบัติงาน
ชื่อ-นามสกุล (นักศึกษา)
รหัสประจําตัว

สาขาวิชา
ชื่อสถานประกอบการ
เลขที่
อาคาร
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
E-mail
โทรศัพท
ขอแจงรายละเอียดโครงราง โครงงานสหกิจศึกษา
1. หัวขอโครงงานสหกิจศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. โครงราง โครงงานสหกิจศึกษา
2.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา

2.2 วัตถุประสงค

หนา 1 จาก 2
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คณะ

ชั้น

ซอย
รหัสไปรษณีย
โทรสาร

2.3 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการทดลอง

2.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ลงชื่อ
(
วันที่

นักศึกษา
)

ลงชื่อ
(
วันที่

ผูนิเทศงาน

)

ลงชื่อ
(
วันที่

อาจารยนิเทศ
)

/

/

สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 2 จาก 2
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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยผูนิเทศงาน
คําชี้แจง 1. ผู ใ ห ข อ มู ล ในแบบประเมิ น นี้ ควรเป น ผู นิ เ ทศงาน (Job
Supervisor) ของนั ก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้ มีทั้งหมด 5 ตอน โปรดใหขอมูลทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล
ตอนที่ 1-2 เปน การประเมินผลการปฏิ บัติงานของนักศึกษาสหกิจศึ กษา และรายงานโครงงาน
สหกิจศึกษา
ตอนที่ 3 เปนการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งไมนําไปรวมคะแนนกับของนักศึกษา
จัดทําขึ้นสําหรับเปนประโยชนในการพัฒนางานสหกิจศึกษาตอไป
3. โปรดทํ า เครื่ อ งหมาย  ในช อ ง  ในแต ล ะหั ว ข อ การประเมิ น หากไม มี ข อ มู ล กรุ ณ า
ใส - เครื่องหมาย “ ” และ โปรดใหความคิดเห็นประกอบเพิ่มเติม (ถามี)
4. เมื่อประเมินผลแลวเสร็จ กรุณานําเอกสารใสซองและประทับตรา “ปกปด” และใหนักศึกษานําสง
งานสหกิจศึกษา ในวันสุดทายของการปฏิบัติงาน

เอกสารปกปด
เรียน ประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.
ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยผูนิเทศงานเปนผูประเมิน ดังนี้
ขอมูลทั่วไป (Work Term Information)
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา (Student Name)
รหัสประจําตัว (ID.No)
สาขาวิชา (Major)
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ – นามสกุลผูประเมิน (Evaluator’s Name)
ตําแหนง (Position)

E-mail

แผนก (Department)

โทรศัพท

โทรสาร

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินดังตอไปนี้
5 หมายถึง ดีเยี่ยม / Excellence
4 หมายถึง ดี / Good
3 หมายถึง พอใช / Fair
2 หมายถึง ปรับปรุง / Improvement
1 หมายถึง ไมเปนที่พอใจ / Poor
- หมายถึง ไมสามารถใหความเห็นได
โปรดระบุเหตุผลประกอบ

หนา 1 จาก 7
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ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
หัวขอการประเมิน / Items

ดีเยี่ยม
5

ดี
4

ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
1. ปริมาณงาน (Quantity of work)

ปริมาณงานที่ปฏิบตั ิสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่
ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
เทียบกับนักศึกษาทั่วๆ ไป
2. คุณภาพงาน (Quality of work)
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความ
ประณีตเรียบรอย มีความละเอียดรอบคอบ ไมเกิด
ปญหาตามมา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือ กอนเวลาที่
กําหนด
ความรูความสามารถ (Knowledge and Ability)
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic
ability) นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะ

ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย (ในระดับที่นักศึกษา
จะปฏิบัตไิ ด)
4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกต
วิชาการ (Ability to learn and apply knowledge)
ความสามารถในการเรียนรู เขาใจขอมูล
ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนําความรู
ไปประยุกตใชงาน
5. ทักษะความชํานาญดานปฏิบตั ิการ
(Practical ability) เชน การปฏิบัตงิ านในภาคสนาม
ในหองปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and
decision making)

ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห
ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ กอนการ
ตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาสามารถ
ไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน (Organization and
planning) มีระบบการจัดการและการวางแผนการ

ทํางานกอนลงมือปฏิบัติ

หนา 2 จาก 7
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พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1
-

หัวขอการประเมิน / Items
8. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)

ดีเยี่ยม
5

ดี
4

ความสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สาร การพู ด
การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) สามารถ
สื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอยชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มี
ลําดับขั้นตอนที่ดี ไมกอใหเกิดความสับสนตอการ
ทํางาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
และขอขัดของใหทราบ
9. การพัฒนาทักษะดานตางๆ ในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง (Skills Development)
ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงานตางๆ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ถายเอกสาร
ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
10. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได
(Responsibility and dependability)

ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย
และความสําเร็จ ของงานเปนหลักยอมรับผลที่เกิด
จากการทํ า งานอย า งมี เ หตุ ผ ลสามารถปล อ ยให
ทํางาน (กรณีงานประจํา) ไดโดยไมตองควบคุมมาก
จนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบขั้นตอนและ
ผลงานตลอดเวลา สามารถไววางใจใหรับผิดชอบ
งานที่มากกวาเวลาประจําสามารถไววางใจไดแทบ
ทุกสถานการณหรือในสถานการณปกติเทานั้น
11. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest
in work) ความสนใจและความกระตือรือรนในการ
ทํางาน มีความอุตสาหะความพยายาม ความตั้งใจที่
จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่นไมยอทอตอ
อุปสรรคและปญหา
12.ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง
(Initiative or self starter)

เมื่อไดรับคําชี้แนะสามารถเริ่มทํางานไดเองโดย
ไมตองรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเขาชวยงาน
แทบทุก อยาง มาขอรั บงานใหมๆ ไปทํา ไมปลอ ย
เวลาวางใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
13. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to
supervision)

ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํ า คําวิจารณ ไมแสดง
ความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติเตือนและวิจารณ ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ
หนา 3 จาก 7
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พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1

หัวขอการประเมิน / Items
ลักษณะสวนบุคคล (Personality)

ดีเยี่ยม
5

ดี
4

14. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)

มี บุ ค ลิ ก ภาพและวางตั ว ได เ หมาะสม เช น
ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน การแตง
กาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอื่นๆ
15. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills)
สามารถร ว มงานกั บ ผู อื่น การทํ า งานเป น ที ม
สรา งมนุ ษยสัมพั นธ ไดดี เปนที่ รัก ใคร ชอบพอของ
ผู ร ว มงาน เป น ผู ที่ ช ว ยก อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ
ประสานงาน
16. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ
องคกร (Discipline and adaptability to formal
organization)

ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย
ต า งๆ และปฏิ บั ติ ต ามโดยเต็ ม ใจ การปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คล (การเข า งาน ลางาน)
ปฏิบัติตามกฎการรัก ษาความปลอดภัยในโรงงาน
การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่นๆ
17. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality)
มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ
ไมเห็นแกตัว มีน้ําใจ เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น
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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พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1
-

ตอนที่ 2 โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา (Please give comments on the student)
จุดเดนของนักศึกษา (Strength)

ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา (Improvement)

หากนักศึกษาผูนี้สาํ เร็จการศึกษาแลว ทานสนใจจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม (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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ตอนที่ 3 ประเมินการดําเนินงานสหกิจศึกษา
หัวขอการประเมิน / Items

ดีเยี่ยม
5

ดี
4

การดําเนินงานของฝายสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. การสื่อสารความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การ
ใหขอมูลตางๆเชน การเสนอตําแหนงงาน การ
คัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานของ
ฝายสหกิจศึกษา
3. สัมพันธภาพระหวางฝายสหกิจศึกษาฯ กับสถาน
ประกอบการ
อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
4. การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถานประกอบการ
5. การดูแล เอาใจใส ติดตาม แกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
6. สัมพันธภาพระหวางอาจารยนเิ ทศกับสถาน
ประกอบการ
7. การใหขอมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ตลอดจนการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ
สหกิจมีประโยชนตอองคกรของทาน
8. ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงาน
9. มีโอกาสไดคัดเลือกพนักงานจริง
10.มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันในอนาคต

หนา 6 จาก 7
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พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1

ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม (Other comments)

ลงชื่อ (Evaluator’s Signature)
(

)

ตําแหนง (Position)

.

วันที่

.

ลงชื่อรับทราบ.
(
ตําแหนง (Position)
วันที่

)

หมายเหตุ : ลงชื่อรับทราบโดยผูบ ังคับบัญชาของผูประเมิน หากคณะฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษา
จะไมผานการประเมินผล
สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 7 จาก 7
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 12

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา
และรายงานฉบับสมบูรณ
คําชี้แจง 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ ไดแก คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับ
สมบูรณของโครงงานสหกิจศึกษา ประกอบดวยบุคคล 3 คน ดังนี้
1) อาจารยที่คณะกรรมการสหกิจศึกษามอบหมายเปนประธาน
2) ผูนิเทศงานของสถานประกอบการหรือผูแทน เปนกรรมการ
3) อาจารยนิเทศเปนกรรมการเลขานุการ
ในกรณีที่ผูนิเทศงาน หรือผูแทนจากสถานประกอบการไมสามารถเปนกรรมการได คณะกรรมการ
สหกิจศึกษาสามารถมอบหมายใหอาจารยในคณะฯ ทําหนาที่เปนกรรมการ
2. แบบประเมินผลนี้มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 เปนการประเมินผลการนําเสนอผลงานดวยวาจา
ตอนที่ 2 เปนการประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ
3. เมื่อประเมินผลแลวเสร็จ ใหกรรมการเลขานุการ สงผลการประเมินที่งานสหกิจศึกษาของคณะฯ
ขอมูลทั่วไป
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานประกอบการทีไ่ ปปฏิบตั ิงาน
ชื่อ – นามสกุล ผูประเมิน
หัวขอโครงงานสหกิจศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หนา 1 จาก 2
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ตอนที่ 1 การประเมินผลการนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษาดวยวาจา
ลําดับที่

หัวขอการประเมิน

1

ความเขาใจเนื้อหาและสามารถถายทอดให
ผูฟงเขาใจไดชัดเจน
ความพรอมและความถูกตองของสื่อ รวมทั้ง
ความสามารถในการใชสื่อ
บุคลิก การแสดงออก และน้ําเสียงในการ
นําเสนอ
ความสามารถในการตอบคําถามหรือแสดง
ความคิดเห็นตอผูฟง
คะแนนรวม

2
3
4

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

15
5
5
10
35

ตอนที่ 2 การประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณโครงงานสหกิจศึกษา
ลําดับที่
1
2
3

4

หัวขอการประเมิน
ความเหมาะสมครบถวนของขอมูลในสวน
ของการตรวจเอกสาร (Literature review)
ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ความสามารถและความถูกตองในการอธิบายวิธีการ
ทดลอง การวางแผนการทดลอง การอภิปรายและ
สรุปผลการทดลองและการอางอิง
ความสวยงาม ประณีต และความถูกตองของการใช
ภาษา
คะแนนรวม

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
10

10
35

10
65

ลงชือ่ ผูประเมิน.
(
วันที่
สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 2 จาก 2
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)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 13

แบบขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงาน
และรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
วันที่

เดือน

พ.ศ

เรื่อง ขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ
เรียน ประธานกรรมการดําเนินงานหลักสูตรสหกิจศึกษา
ตามที่ (นาย / นางสาว)

นามสกุล

รหัสประจําตัว
สาขาวิชา
ไดปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแตวันที่ มกราคม พ.ศ
ถึงวันที่
ณ
เรียบรอยแลว
คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เมษายน พ.ศ
จึงมีความประสงคขอเสนอรายชื่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผูนิเทศงานของบริษัทหรือผูแทน)
กรรมการและเลขานุการ (อาจารยนิเทศ)

ลงชื่อ
(

อาจารยนิเทศ

)

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

แบบสหกิจ อก. 14

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ผูใหขอมูล : นักศึกษาสหกิจศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อนักศึกษา
2. สาขาวิชา

หลักสูตร

3. หนวยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. คาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
 ไมมี
 มี ดังนี้  รายวัน วันละ

บาท หรือ  รายเดือน เดือนละ

บาท

5. สวัสดิการดานตางๆ ที่ไดรับจากสถานประกอบการ
5.1 ที่พัก  ไมมี
 มี ดังนี้  จัดที่พักใหฟรี
 มีคาใชจาย
อื่นๆ
5.2 อาหาร  ไมมี
 มี ดังนี้  มีอาหารเลี้ยงฟรี  มีอาหารราคาถูก
อื่นๆ
5.3 รถรับสง  ไมมี
 มี ดังนี้  มีรถรับสงฟรี
 มีรถรับสวแตตองจายเงินคารถ
อื่นๆ
5.4 สวัสดิการอื่นๆ (ถามี)
 รักษาพยาบาล  ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 เครื่องแบบ
อื่นๆ

หนา 1 จาก 3

46

สวนที่ 2 การดําเนินการ
ระดับความพึงพอใจ
ขอ

รายการประเมิน

มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ความพรอมของนักศึกษาและสถาบัน
1

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน

2

นักศึกษาไดรบั การชี้แจงเกี่ยวกับขัน้ ตอนสหกิจศึกษากอนไปปฏิบตั ิงาน

3

คณะมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการฯ โดยเฉพาะ

4

การประสานงานตางๆ ของหนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการฯ

5

การจัดแผนการเรียนของหลักสูตรสอดคลองตอการไปปฏิบัติงาน

6

นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานประกอบการที่ตนเองสนใจไปปฏิบัติงาน

7

ความมั่นใจของนักศึกษากอนเดินทางไปปฏิบัติงาน

8

คุณภาพการนิเทศงานโดยคณาจารยจากคณะ

9

การไดรับความชวยเหลือหรือแกปญ
 หาที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบตั ิงานจาก
คณะและไดรับคําแนะนําจากอาจารยในคณะสําหรับการปฏิบตั ิงาน

10 การจัดการ โดยรวมของคณะในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ความพรอมของสถานประกอบการ
11 มีการปฐมนิเทศชี้แจงกฎระเบียบจากสถานประกอบการกอนการปฏิบัติงาน
12 มีผูนิเทศงานคอยควบคุมดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกที่เขาปฏิบัติงาน
13 ผูนิเทศงานมีเวลาใหคําปรึกษาแนะนําอยางเพียงพอ
14 ผูนิเทศงานมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะใหคําปรึกษา
15 สถานประกอบการมีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจนใหนักศึกษาปฏิบตั ิ
16 นักศึกษาไดรบั มอบหมายงานตรงตามที่สถานประกอบการเสนอไว
17 งานที่ไดรับมอบหมายตรงตามลักษณะวิชาชีพของนักศึกษา
18 สถานประกอบการมีความพรอมดานวัสดุอุปกรณสาํ หรับการปฏิบตั งิ าน
19 ความเหมาะสมของคาตอบแทนที่นักศึกษาไดรบั
20 ความเหมาะสมดานอื่นๆ เชน ที่พัก อาหาร หรือสวัสดิการ

หนา 2 จาก 3
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ระดับความพึงพอใจ
ขอ

รายการประเมิน

มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

ผลสําเร็จของโครงการฯ
21 ความเหมาะสมของระยะเวลาการปฏิบัติงาน
22 ความรูทางวิชาการที่นักศึกษาไดรบั จากการปฏิบตั ิงาน
23 ทักษะการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดรับจากการปฏิบัติงาน
24 ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูระหวางวิชาการจากสถานศึกษากับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
25 มีการพัฒนาตนเองในดานบุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับ
สังคมการทํางานไดดยี ิ่งขึ้น
26 มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะประกอบวิชาชีพภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบตั ิงาน
27 มีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพมากขึ้น
28 ความพึงพอใจโดยรวม
29 ควรมีการจัดโครงการฯ นีต้ อไป

ปญหาและขอเสนอแนะ

หมายเหตุ เมื่อนักศึกษากรอกขอมูลแลวใหนําสงที่ งานสหกิจศึกษา หองธุรการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 3 จาก 3
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 15

แบบรายงานตัวกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ชื่อนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ
สถานประกอบการ ชื่อ
เลขที่
อาคาร
ชั้น
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
E-mail
โทรศัพท
โทรสาร
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
บัดนี้ ขาพเจาไดปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว จึงขอรายงานตัวกลับเพื่อดําเนินการสงเอกสาร
ตามกําหนดการและสอบโครงงานสหกิจศึกษา โดยขาพเจาไดเดินทางกลับมาถึงคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เมื่อวันที่

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

สหกิจศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 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)
− รูปกิจกรรมอื่นๆ ที่ไดเขารวมขณะปฏิบัติงาน เชน กิจกรรมอบรม กิจกรรมจิตอาสา (1 รูป)
วีดีโอ เปนคลิปสั้นๆ 1 คลิป
กําหนดใหมีความยาวของคลิปประมาณ 1-2 นาที เปนการสัมภาษณผูนิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษา วาสถาน
ประกอบการไดรับประโยชนอะไรบางจากโครงงานสหกิจของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบ และ
กําหนดเนื้อหาเพิ่มเติมไดเอง ตามความเหมาะสม
ยกตัวอยางเชน
คําถาม (จากนักศึกษา): จากการที่เราไดทําโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง............................ พี่คิดวาโครงงานนี้
จะมีประโยชนอยางไรตอหนวยงานนี้คะ?
คําตอบ (จากพี่เลี้ยง): สําหรับโครงงานนี้ คือ................... ทางเราคิดวาโครงการนี้มีความสําคัญกับเรา
เนื่องจากเราตองการพัฒนา................. และผลที่ไดจากโครงงานจะสามารถนําไปปรับใชกับ............. ซึ่งเปน
ประโยชนตอหนวยงาน...........................................................................
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รูปแบบการนําเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. การนําเสนอดวยวาจาโดยใช Power point
นักศึกษาจะตองนําเสนอผลงานในลักษณะการประชุมสัมมนาสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Power Point
Presentation โดยเนื้อหาที่จะนําเสนอ ควร มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตน สําหรับแนะนําสถานประกอบการ (1 สไลด)
2. ขอมูลงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา โดยแบงออกเปนงานประจํา / หนาที่ประจํา / ระเบียบ
3. แบบแผนที่ใชประจํา (Routine work) และงานโครงงาน (Project) (1 สไลด)
4. ขอมูลเกี่ยวกับงานประจํา / หนาที่ประจํา / ระเบียบแบบแผนที่ใชประจํา (Routine Work)
อธิบายใหเขาใจไดโดยยอ (2 สไลด)
5. ขอมูลเกี่ยวกับงานโครงงาน (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 สวนในขอที่ 5 ใหนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
2. เวลาที่ใชในการนําเสนอผลงานประมาณ 15 นาที และซักถามประมาณ 5 นาที โดยแตละสไลดนั้นควรใช
เวลาในการบรรยายไมเกิน 1 นาที
3. ตัวอักษรและขนาดใหใชตัวอักษรและขนาดที่มีความเหมาะสม 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) ที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยนิเทศ
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 งานที่ปฏิบัติ หรือโครงงานที่
ไดรับมอบหมาย (Practical work / Assignment project)
• ผลการดําเนินงานโครงงาน และ/หรือ การวิเคราะหผล (Result & Analysis)
• สรุป (Conclusion) ผลการศึกษา/ผลการปฏิบัติงาน และสิ่งที่ไดรับ (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 นักศึกษาสหกิจศึกษา
ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชื่อผูนิเทศงาน (พนักงานพี่เลี้ยง) ชือ่ อาจารยนิเทศงาน
• บทคัดยอ

84.10 เซนติเมตร

• วัตถุประสงค
• วิธีการดําเนินโครงงาน (Method of co-operative project) งานที่ปฏิบัติ
หรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย (Practical work / Assignment project)
• ผลการดําเนินงานโครงงานและการวิเคราะหผล (Result & Analysis)
• สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หรือผลการปฏิบัติงาน
• ขอเสนอแนะสําหรับโครงการในอนาคต (Future Project Comments)

59.40 เซนติเมตร

Poster : size A1
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รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถจัดทํารายงานไดสอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สวนงานสหกิจ
ศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ไดกําหนดรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางในเบื้องตนใหนักศึกษา
โดยมี
องคประกอบของรายงานสหกิจศึกษาประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหนา สวนเนือ้ เรื่อง 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. บทที่ 1 บทนํา
− ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
− ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลิตผล หรือการใหบริการหลักของสถานประกอบการ
− รูปแบบการจัดการองคกรและการบริหารงาน
− ตําแหนงและลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
− ชื่อและตําแหนงงานของผูนิเทศงาน
− ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2.2. บทที่ 2 วัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
− วัตถุประสงคที่นักศึกษาหรือผูนิเทศงานกําหนดใหทํา (ควรเขียนเรียงตามลําดับความสําคัญ)
− ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงาน (1) ดานสถานประกอบการ (2) ดานนักศึกษา (3) ดาน
มหาวิทยาลัย
− แผนการทํางาน
2.3. บทที่ 3 ชื่อโครงงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
− บทนํา ความสําคัญหรือที่มาของปญหาเปนการนําเสนอขอมูล พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยหรือ
โครงงานนั้นๆ เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจแนวความคิดของผูวิจัย
− การตรวจสอบเอกสาร เปนการสรุปงานวิจัยที่ไดมีผูทํามากอนเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาทําวิจัย สวนนี้ให
ขอมูลวาในอดีตไดมีการทําวิจัยไวบางหรือไม ทําอยางไร ไดผลอยางไร
− วัตถุประสงคของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
− ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงงานที่ศึกษา
− ขอบเขตของการศึกษา
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2.4. บทที่ 4 วัสดุอุปกรณ เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษาหรือจัดทําโครงงาน
2.5. บทที่ 5 วิธีการดําเนินการวิจัย
− วิธีการศึกษาทดลอง
− วิธีการวิเคราะหขอมูล
2.6. บทที่ 6 ผลและวิจารณผลการทดลอง
− แสดงผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผลการทดลอง โดยนอกจากแสดงเปนภาษาเขียนแลว
อาจมีรูป กราฟ ตารางหรืออื่นๆ ประกอบการนําเสนอได
− วิเคราะห และวิจารณวาผลที่ศึกษา วามีความสอดคลอ งหรือแตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ อยางไร พรอม
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น หากจะมีผูทําการศึกษา หรือนําผล
การศึกษาไปใชประโยชนในอนาคต
2.7. บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา
− สรุปผลที่ไดจากการศึกษาทดลอง
− สรุปผลที่ไดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในดาน (1) ปญหาและอุปสรรค (2) ประโยชนที่ไดรับ (3)
ขอเสนอแนะ
3) สวนทาย ประกอบดวย
− เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม
− ภาคผนวก (บันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายสัปดาห หรืออื่นๆ)
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ขอกําหนดเกี่ยวกับรูปเลมรายงาน

1. ใชกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาว
2. จัดพิมพใหเรียบรอย ในแนวตั้ง อาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนไดตามความเหมาะสม พิมพดวย
ตัวอักษร TH SarabunPSK สีดํา
2.1. ชื่อบท ขนาด 18 pt. แบบเนนขอความ
2.2. หัวขอหลัก หัวขอรอง หัวขอยอย ขนาด 16 pt. แบบเนนขอความ
2.3. เนื้อหาทั่วไป 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 ชื่อเรื่องที่ศึกษา ชื่อ
ปริญญา ปการศึกษา
ขอแนะนําในการเขียนบทคัดยอ
บทคัดยอ (Abstract) เปนเรื่องยอของงานที่ทํา จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหผูอานสามารถเขาใจงานที่นักศึกษาปฏิบัติได
ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยแสดงเฉพาะรายละเอียดที่สําคัญและจําเปน ใหระบุผลการปฏิบัติงานหรือผลการศึกษาที่
ชัดเจน
ความยาวของบทคัดยอไมควรเกิน 1 หนากระดาษ โดยเขียนใหกระชับไดใจความ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและ
ใชภาษาเขียนที่เปนทางการ ไมใชภาษาพูด หลีกเลี่ยงการใชสรรพนาม
รูปแบบการสงดีวดี ีรายงานสหกิจศึกษา
ดีวีดีรายงานสหกิจศึกษาที่สงตอสวนงานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ใชรูปแบบดังนี้
1. สงไฟลรายงานในรูปแบบ PDF เทานั้น โดยแบงโฟลเดอรในการจัดเก็บเนื้อหา ออกเปน 9 โฟลเดอร ดังนี้
1.1. โฟลเดอรชื่อ “หนาปก”
– ภายในประกอบดวย ปกหนารายงาน
1.2. โฟลเดอรชื่อ “หนังสือรับรอง” (ถามี)
– ภายในประกอบดวย หนังสือรับรองจากทางบริษทั เพื่อเผยแพร และหนังสือรับรองการใชประโยชน
ผลงาน
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1.3. โฟลเดอรชื่อ “บทคัดยอ”
– ภายในประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือทั้ง 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 “เอกสารอื่นๆ 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) รูปกิจกรรมอื่นๆ ที่ไดเขารวมขณะปฏิบัติงาน เชน
กิจกรรมอบรม กิจกรรมจิตอาสา (1 รูป)
2.2. คลิปวีดีโอ กําหนดใหมีความยาวของคลิปประมาณ 1-2 นาที เปนการสัมภาษณพนักงานพี่เลี้ยง วาสถาน
ประกอบการไดรบั ประโยชนอะไรบางจากโครงงานสหกิจของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบ และกําหนด
เนื้อหาเพิ่มเติมไดเอง 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 ภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3.7 ชื่อสถานประกอบการ
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{ตัวอยาง ปกหนา รายงาน}

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

โดย

ชื่อ –นามสกุลของนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของสหกิจศึกษา
รหัสวิชา..... ชื่อวิชา... หลักสูตร... สาขาวิชา....
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียน.....ปการศึกษา.....
วันที่....เดือน.....พ.ศ......
(ใหระบุวันที่สงอาจารยนิเทศภายในระยะเวลาที่กําหนด)
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{ตัวอยาง ปกใน รายงาน}

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

โดย

ชื่อ –นามสกุลของนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา

ปฏิบัติงาน ณ
ชื่อหนวยงาน/สถานประกอบการ .............................................................
ที่อยู............................................................................................
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแต วันที่ เดือน ป จนถึง วันที่ เดือน ป
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หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานหรือการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................ตําแหนง.....................................................................
ชื่อหนวยงาน...........................................................................สถานที่ตงั้ ที่อยูเลขที่............ 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 สวนอื่นที่เกี่ยวของอันกอใหเกิด
ประโยชนโดยรวมตอบริษัท
 ผลงานของนักศึกษาเปนที่ยอมรับและบริษัทนําผลงานไปใชจริงในเชิงธุรกิจ
 ผลงานของนักศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสวนงานไดมากขึ้น
 ผลงานของนักศึกษามีประโยชน และบริษัทไดนําผลงานไปใชจริงในการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ
(ระบุ) ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง.......................................................................
วันที่ ................./......................./..................
ประทับตราของหนวยงาน
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หนังสือยินยอมใหเผยแพรรายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาตอสาธารณะ
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................
ตําแหนง.....................................................ชื่อสถานประกอบการ……………..........................................................
สถานที่ตั้งที่อยูเลขที่.........................ถนน...............................................แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท…….............................
โทรสาร………….………………...............................………
ไดตรวจสอบขอมูลทั้งหมดในรายงาน/โครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง .........................................................
..............................................................................................................................................................................
ของ (นาย/นางสาว) ....................................................................... สาขาวิชา ....................................................
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยมีความยินดีใหเผยแพร
รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาดังกลาว ตอสาธารณะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เพื่อประโยชนทางการศึกษา

ลงลายมือชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง.......................................................................
วันที่ ................./......................./..................
ประทับตราของหนวยงาน
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หนังสือนําสงรายงาน
วันที่………..เดือน......................พ.ศ. ............
เรื่อง การสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียน อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชา...............................................................
ตามที่ขาพเจา............................................................................รหัสนักศึกษา………………………….………………..
นักศึกษาสาขาวิชา.......................................................... คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหวางวันที่.........เดือน.................พ.ศ........ถึง
วันที่.............เดือน.................พ.ศ.........ในตําแหนงนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แผนก..........................................
บริษัท........................................................................ และไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และผูนิเทศงาน
(Job supervisor) ใหทํารายงานเรื่อง............................................................................................................................
บัดนี้ ขาพเจาไดปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสิ้นสุดลงแลว การนี้จึงขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน 1 เลม
เพื่อดําเนินการใหคําแนะนําปรึกษาตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

.

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