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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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บทน า 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 

 ตามหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นักศึกษา  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

ต๎องฝกึประสบการณว์ิชาชีพภาคสนาม เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา  8  สัปดาห์  ณ สถาบันหรือองค์กรของรัฐ

และ/หรือเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ ท าให๎นักศึกษาได๎มคีวามรู๎ ประสบการณ ์ทั้งในด๎านทฤษฎีและปฏิบัติ  อีกทั้งยังสามารถน า

ความรู๎ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตลอดจนได๎มีโอกาสเรียนรู๎

ปัญหาตําง ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองให๎มีคุณสมบัติที่เหมาะสมพร๎อมออกไปประกอบอาชีพใน

สาขาวิชาทีศ่กึษามาได๎เป็นอยํางดยีิ่ง 

 

1.2  วัตถุประสงค ์

 1.2.1  เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีประสบการณ์ตรงจากการท างานในหนํวยงานภายนอกซึ่งจะ

เป็นแนวทางให๎สามารถพัฒนาตนเองให๎เหมาะสมกํอนที่จะออกไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาตํางๆ ได๎ดี

ยิ่งขึ้น 

 1.2.2  เพื่อให๎นักศึกษาสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎ใน

ภาคปฏิบัติในสถานการณ์ของการท างานจริง เป็นการสํงเสริมให๎การเรียนรู๎ภาคทฤษฎีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 1.2.3  เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสศึกษาปัญหาจากการท างานและวิธีแก๎ไขปัญหาจาก

ประสบการณใ์นการท างาน 

 1.2.4   เพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายส าหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

ตํอไป 

 1.2.5   เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาเรียนรู๎จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับการประกอบวิชาชีพในแตํ

ละสาขาวิชา 

 1.2.6   เปิดโอกาสใหห๎นวํยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได๎มสีํวนรวํมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 



 

 

 

 

 

 

 1.2.7  สํงเสริมและสร๎างความสัมพันธ์อันดี ที่จะกํอให๎เกิดการพัฒนาเครือขํายความรํวมมือใน

อนาคตระหวํางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับหนํวยงาน

ภายนอก 

 

1.3  สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 นักศึกษาต๎องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตํางๆ ณ สถาบันของรัฐและ/หรือ

เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

1.4  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)ในแต่ละ

หลักสูตร ดังน้ี 

 1.4.1 หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

  การจัดการเรียนการสอนทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นักศึกษาจ าเป็นต๎องมีทักษะใน

การปฏิบัติงานทางการเกษตร หลักสูตรจึงได๎ก าหนดให๎นักศึกษามีการฝึกงานภายในสถานศึกษา และมี

การก าหนดเงื่อนไขไว๎ในหลักสูตรวํา นักศกึษาต๎องผาํนการฝึกงานนอกสถานศึกษา อยํางน๎อย 4 สัปดาห์

กํอนขึ้นช้ันปีที่ 4 และในช้ันปีที่ 4 นักศึกษามีโอกาสในการเลือกลงทะเบียนเรียน 1 วิชาจาก 4 รายวิชา 

เป็นวิชาทางดา๎นการวิจัยจ านวน 2 รายวิชา และรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมี 

2 รายวิชา ได๎แกํ กอ.รก.392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์หรือ กอ.รก.499  สหกิจศึกษา

ทางการเกษตรหากนักศกึษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 2 รายวิชาดังกลําว นักศึกษาต๎องออกฝึก

ปฏิบัติ ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะให๎นักศึกษาสามารถน าไปใช๎ในการ

ประกอบวิชาชีพได๎อยํางดียิ่ง 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (กรณมีีมาตรฐานคุณวุฒ)ิ 

  ความคาดหวังในผลการเรยีนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  - มีระเบียบ วินัย ตรงเวลา สามารถยอมรับและปรับตัวให๎เข๎ากฎ ระเบียบและ

วัฒนธรรมองค์กรของสถานที่ฝึกได๎ 

  - มีความรู ๎เทคนิค และทักษะในการใชเ๎ครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับงาน 

  - มีความสามารถในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก๎ไขปัญหาใน

สถานการณจ์รงิ 

  - มีความสามารถในการสื่อสาร 

  - มีความสามารถในการท างานรวํมกับคนอื่น 

  - มีความกล๎าในแสดงออก และน าความคิดสรา๎งสรรคไ์ปใช๎ประโยชน์ในงานได๎ 



 

 

 

 

 

 

  ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

  - กอ.รก.190 การฝึกงานเกษตร 1 ภาคการศกึษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

  - กอ.รก.290 การฝึกงานเกษตร 2 ภาคการศกึษาที่ 1  ช้ันปีที่ 2 

  - กอ.รก.291 การฝึกงานเกษตร 3 ภาคการศกึษาที่ 2  ช้ันปีที่ 2 

  - การฝึกงานทางการเกษตร นอกสถานศกึษา ไมํน๎อยกวํา 4 สัปดาห์ 

  (ตามเงื่อนไขของหลักสูตร) กํอนภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

  - กอ.รก.392   การฝึกประสบการณว์ิชาชีพเกษตรศาสตร์หรอื 

  - กอ.รก.499   สหกิจศึกษาทางการเกษตร  ภาคการศกึษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

  การจัดเวลาและตารางสอน 

  - กอ.รก.190 การฝึกงานเกษตร 1  1 หนํวยกิต 45 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

  - กอ.รก.290 การฝึกงานเกษตร 2 1 หนํวยกิต 45 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

  - กอ.รก.291 การฝึกงานเกษตร 3  1 หนํวยกิต 45 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

  - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกสถานศึกษา (ตามเงื่อนไขของหลักสูตร) ไมํน๎อยกวํา 

4 สัปดาห์ 

  - กอ.รก.392   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  6 หนํวยกิต (16 สัปดาห์

หรอื 

  - กอ.รก.499 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์  6  หนํวยกิต (16 สัปดาห์) 

   

 1.4.2  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

   

  ผู๎ใช๎บัณฑิตต๎องการให๎บัณฑิตมีประสบการณ์ด๎านการท างานจริงกํอนเข๎าสูํอาชีพดังนั้น

ในหลักสูตรจึงมีแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให๎นักศึกษาที่มีความประสงค์สามารถเลือกเรียนเพื่อ

เตรียมความพร๎อมและพัฒนาประสบการณ์ในการท างาน (รายวิชา กอ.พอ.499 สหกิจศึกษาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) โดยในทางปฏิบัติแล๎วจะให๎นักศึกษาทุกคนเลือกเรียนแผนการศึกษา

แบบสหกิจศึกษานี้ เว๎นแตํกรณีที่นักศึกษามีปัญหาไมํสามารถไปปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

อนุโลมให๎นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาโดยใช๎แผนการเรียนปกติได๎ โดยเลือกเรียนในรายวิชา กอ.พอ.

495 โครงการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและรายวิชา กอ.พอ.392 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพด๎านพัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  - มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข๎าใจในทฤษฎีและ

หลักการมากยิ่งขึน้ 



 

 

 

 

 

 

  - สามารถบูรณาการความรู๎ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก๎ปัญหาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรมเกษตรได๎อยํางเหมาะสม 

  - มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรวํมกับผูอ๎ื่น 

  - มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข๎าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให๎เข๎า

กับสถานประกอบการได๎ 

  ชํวงเวลา  :  ภาคการศกึษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

  การจัดเวลาและตารางสอน 

  ภาคการศกึษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

   

 

 1.4.3  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   

  สาขาวิชาก าหนดให๎นักศกึษามีประสบการณก์ํอนเข๎าสูํการท างานจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู๎

ทักษะในวิชาชีพดังนั้น หลักสูตรได๎ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูํในกลุํมฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม โดยให๎นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชา กอ.วอ.499 สหกิจศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร เว๎นแตกํรณีที่นักศกึษามีปัญหาไมสํามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา

จงึอนุญาตให๎เรียนรายวิชา กอ.วอ.392 การฝกึประสบการณว์ิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  - มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงตํอเวลา อดทนสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่

ฝกึงานได๎ 

  - มีความรู๎และทักษะในการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข๎องกับงาน หรือเทคนิควิธีการ

ท างานในสถานที่ฝกึงาน 

  - สามารถบูรณาการความรู๎ที่ได๎จากการเรียนไปประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในสถานการณ์

จรงิได๎อยํางเหมาะสม 

  - สามารถท างานรวํมกับผูอ๎ื่น 

  - มีทักษะการสื่อสารด๎านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

  - มีความกล๎าในการแสดงออก และน าความคิดสรา๎งสรรคไ์ปใช๎ประโยชน์ในงานได๎ 

  ชํวงเวลา  :  ภาคการศกึษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

  การจัดเวลาและตารางสอน  



 

 

 

 

 

 

  ตามเวลาท างานของสถานประกอบการที่เข๎าฝึกงาน โดยให๎ได๎เวลาการฝึกรวมอยําง

น๎อย 270 ช่ัวโมงในรายวิชา กอ.วอ.392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

   

 

 1.4.4  หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

   

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได๎ก าหนดให๎นักศึกษามี

ประสบการณ์กํอนเข๎าสูํการท างานจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ และทักษะในวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรจึงได๎

ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาโดยใหน๎ักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานีเ้ว๎นแตกํรณีที่นักศกึษามีปัญหาไมํ

สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาจงึอนุญาตให๎เรียนรายวิชาฝกึประสบการณว์ิชาชีพแทน 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  - มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงตํอเวลา อดทนสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่

ฝกึงานได๎ 

  - มีความรู๎และทักษะในการใช๎เครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับงานหรือเทคนิควิธีการ

ท างานในสถานที่ฝกึงาน 

  - สามารถบูรณาการความรู๎ที่ได๎จากการเรียนไปประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในสถานการณ์

จรงิได๎อยํางเหมาะสม 

  - สามารถท างานรวํมกับผูอ๎ื่น 

  - มีทักษะการสื่อสารด๎านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

  - มีความกล๎าในการแสดงออก และน าความคิดสรา๎งสรรคไ์ปใช๎ประโยชน์ในงานได๎ 
 

  ช่วงเวลา  :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 

  การจัดเวลาและตารางสอน  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ตามเวลาท างานของ

สถานประกอบการที่เข๎ารับการฝึกงาน โดยให๎ได๎เวลาการฝึกรวมอยํางน๎อย 270  ช่ัวโมงในรายวิชา 

กอ.สศ.393 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์    ส าหรับรายวิชา กอ.สศ.499 สหกิจศึกษา 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา จ านวน 16 สัปดาห์ 

   

    

 1.4.5  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

   



 

 

 

 

 

 

  จากความต๎องการที่บัณฑิตควรมีการฝึกวิชาชีพกํอนการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นหลักสูตร

จึงจัดให๎มีรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยนักศึกษาจ าเป็นต๎องผํานการอบรม

เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการเข๎าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไมํน๎อยกวํา 30 ช่ัวโมง ส าหรับนักศึกษาที่ไมํ

สามารถเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา อนุโลมให๎เลือกเรียนรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร และโครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารแทนได๎ 

  มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของประสบการณภ์าคสนาม 

  - มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข๎าใจในหลักการ

และความจ าเป็นในการเรียนรู๎ทางทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

  - มีการบูรณาการการเรียนรู๎ เพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานทางด๎านวิศวกรรม

เกษตรและอาหารยิ่งขึ้น 

  - มีมนุษยสัมพันธ์ เข๎าใจในวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวและท างานรวํมกับผูอ๎ื่นได๎ 

  - มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์ และตรงตํอเวลา 

  - มีความอดทน และกล๎าแสดงออก ในการสร๎างสรรคง์าน 

  ชํวงเวลา  :  ภาคการศกึษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 

  การจัดเวลาและตารางสอน  

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา (16 สัปดาห์) 

   

  เงื่อนไขของผูท๎ี่จะส าเร็จการศกึษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารจะต๎อง

ผํานการฝึกงานภายนอก ทั้งในสํวนของภาคเอกชน สถานประกอบการตํางๆ หรือหนํวยงานราชการที่

เกี่ยวข๎อง อยํางนอ๎ย 200 ช่ัวโมง ส าหรับนักศกึษาที่ไมํได๎เลือกเรียนแผนการเรียนสหกิจศึกษา 
 

1.5  งบประมาณ 

 นักศึกษาต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายในการฝึกงานเอง เว๎นแตํจะได๎รับความอนุเคราะห์จากสถาน

ประกอบการ 

 
 

1.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ

สาขาวิชา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 1 

ความส าคัญและความหมายของการฝึกงาน 

 

1.1  ความส าคัญของการฝึกงาน 

 การผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพนั้น จะศึกษาหาความรู๎ภาคทฤษฎีแตํเพียงอยํางเดียวคงจะเป็นไป

ไมํได๎  จ าเป็นต๎องมีการฝึกภาคปฏิบัติให๎มากเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎อยํางดี มีความ

มั่นใจและเชื่อมั่นในการท างาน การฝึกงานเป็นกระบวนการปฏิบัติเปรียบเสมือนหัวใจของการผลิต

บัณฑิตเป็นประสบการณ์ที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งเพราะเป็นสํวนส าคัญที่นักศึกษาจะได๎น าทฤษฎีที่ ได๎จาก

การเรียนรูใ๎นวิชาตํางๆ ไปประยุกต์สูภําคปฏิบัติเป็นโอกาสส าคัญที่นักศึกษาได๎ฝึกงานภายใต๎การแนะน า

ของผ๎ูบังคับบัญชา หัวหน๎างาน อาจารย์ที่ปรึกษา ได๎ฝึกการท างานรํวมกับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องในสถานที่

ท างานของตนเองหรอืฝกึปฏิบัตินอกสถานที่หรอืได๎ปฏิบัติงานโดยเทียบโอนระหวํางภาระงานที่ปฏิบัติกับ

การฝึกงานตามที่หลักสูตรได๎ก าหนดไว๎                                                                                                                                                                                                          

  

 

1.2  ความหมาย                                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 การฝึกงาน   หมายถึง  การท างานภาคสนาม การฝึกงานวิชาชีพตามหลักสูตรสาขาวิชาฯ ที่

เรียนซึ่งอาจเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ห๎องปฏิบัติการ  หรือหนํวยงาน

ของภาครัฐหรือเอกชน   การฝึกงานเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร  มีการวางแผนการฝึกงานให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามก าหนดไว๎ในรายละเอียดของหลักสูตร

รวมถึงจัดเตรียมข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการในรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงาน จัดเตรียมความพร๎อม

ทางด๎านกิจกรรมที่นักศึกษาจะต๎องออกฝึกงาน ซึ่งรวมทั้งสถานที่พักและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ทั้งนีข้ึน้อยูํกับหลักสูตรในแตลํะสาขาวิชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการฝึกงาน 

 

2.1 การแต่งกาย 

 ในขณะที่นักศึกษาออกฝึกงาน  ให๎แตํงกายเครื่องแบบนักศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วย

การแตํงกายนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ยกเว๎นสถานที่ฝึกงานจะเห็นสมควรให๎แตํงกาย

เป็นอยํางอื่น 

 

2.2  การปฏิบัติตนโดยทั่วไป 

 2.2.1  มีกิรยิามารยาท และพูดจาสุภาพเรียบร๎อยใหเ๎หมาะสมกับสถานะภาพนักศกึษา 

 2.2.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไมํกํอการทะเลาะวิวาท และขาดความสามัคคีในหมูํคณะ ผู๎รํวมงาน

ตลอดจนผ๎ูเกี่ยวข๎องในสถานประกอบการ 

 2.2.3  มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร  สนใจใฝุหาความรู๎จากเวลาที่ก าหนดให๎ตามความ

เหมาะสมในการชํวยเหลืองานตํางๆ ของสถานประกอบการ 



 

 

 

 

 

 

 2.2.4  อุทิศหรอืสละเวลาให๎กับงานในหนา๎ที่ นอกเหนอืจากเวลาที่ก าหนดใหต๎ามความเหมาะสม 

 2.2.5  ไมํท าในสิ่งใดที่เป็นการรบกวนอันจะกํอให๎เกิดความร าคาญ  เสียหายแกํตนเอง ผู๎อื่น 

สถานประกอบการ และท าให๎เสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม คือ ต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

  2.2.5.1  ไมํประพฤติผดิชูส๎าวไมํวาํกรณีใดๆ 

  2.2.5.2  ไมํเลํนการพนันทุกชนิด 

  2.2.5.3  ไมํเสพของมนึเมาและยาเสพติดให๎โทษ 

  2.2.5.4  ไมํสร๎างหนีส้ินผูกพันระหวํางการฝึกงาน 

  2.2.5.6  ไมํกํอการทุจริต หรอืลักขโมยทรัพย์สินของผ๎ูรํวมงานหรอืสถานประกอบการ 

 

2.3  การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน 

 2.3.1  ปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของสถานประกอบการอยํางเครํงครัด 

 2.3.2  ปฏิบัติหน๎าที่ตรงตํอเวลา โดยให๎ลงเวลามา-เวลากลับ เชํนเดียวกับพนักงานของสถาน

ประกอบการนัน้ๆ  

 2.3.3  บันทึกการปฏิบัติงานในแตํละวันอยํางละเอียดในขอบขําย ดังนี้ 

 

  2.3.3.1  งานที่ปฏิบัติ 

  2.3.3.2  ปัญหาที่เกิดขึน้ 

  2.3.3.3  แนวทางและวธิีการแก๎ปัญหา 

  2.3.3.4  ผลการปฏิบัติตามค าแนะน า 

  2.3.3.5  ความคิดเห็นและขอ๎เสนอแนะ 

 2.3.4  ส ารวจความพรอ๎มของตนเองกํอนลงมอืปฏิบัติทุกครั้ง 

 2.3.5  กระตือรือร๎น  ไมํละเลย  ไมํนิ่งดูดาย  เอาใจใสํและตั้งใจปฏิบัติงานในหน๎าที่และงานที่

ได๎รับมอบหมาย 

 2.3.6  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละมนี้ าใจตํอเพื่อนรวํมงาน ผูค๎วบคุมและผูเ๎กี่ยวข๎อง 

 2.3.7  ต๎องส ารวมรักษากิริยามารยาท  และพึงมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานด๎วยความ

รอบคอบ  สุขุม  เยือกเย็น  อดทนอดกลั้น  เข๎มแข็ง  มีเหตุผล  ยอมรับและพร๎อมที่จะแก๎ไขข๎อบกพรํอง

ผิดพลาดของตนเอง หรือไมํอวดรู๎ ไมํอวดดี ไมํโต๎แย๎งหรือแสดงวาจาทําทีอันไมํสมควรตํอผู๎ควบคุมการ

ฝกึงาน 

 2.3.8  ศึกษา ระมัดระวังและปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆ เพื่อ

ปูองกันอุบัติภัยและไมํกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ  หากเครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ์ตํางๆ ช ารุด แตกหักหรือ

สูญหาย นักศึกษาต๎องรับผิดชอบชดใช๎คําเสียหายเองทั้งสิน้ 



 

 

 

 

 

 

 2.3.9  ชํวยกันรักษาผลประโยชน์ของสถานประกอบการ 

 2.3.10 เสริมสร๎างบุคลิกภาพของตนเองในเรื่องความสะอาด ควรมีมารยาท และความเป็น

ระเบียบเรียบร๎อยอยํางสม่ าเสมอ 

 

2.4  การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลาหยุด 

 ถ๎านักศึกษามีความจ าเป็นที่ต๎องขอหยุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต๎องแจ๎งให๎หัวหน๎าสถาน

ประกอบการทราบพร๎อมทั้งจัดท าใบลาให๎แกํสถานประกอบการทุกครั้ง และขึ้นอยูํกับสถาน

ประกอบการจะเป็นผ๎ูพิจารณาอนุญาต   โดยต๎องมเีวลาฝกึงานทั้งหมดไมํน๎อยกวําระยะเวลาการฝึกงาน

ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ก าหนดไว๎ 

 

2.5  โทษทางวนัิย 

 กรณีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สํงรายชื่อนักศึกษาฝึกงานไปแล๎ว นักศึกษาไมํไป

ฝึกงานหรือไปฝึกงานไมํครบตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือได๎รับรายงานวํานักศึกษาประพฤติตนไมํ

เหมาะสมและถูกสํ งตั วกลับ หรือขอยกเลิกหรือเปลี่ ยนสถานที่ ฝึกงานโดยพลการ  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจะด าเนนิการทางวินัย  ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วําด๎วยนักศกึษา โดยขึ้นอยูํกับดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

บทที่ 3 

การเตรยีมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติงาน 

 

3.1  ก่อนการปฏิบัติงาน 

 3.1.1  ตดิตํอไปยังสถานประกอบการเพื่อยืนยันรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1.1.1  ยืนยันก าหนดการรายงานตัว 

  3.1.1.2 รายละเอียดเรื่องเส๎นทางและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

  3.1.1.3 อุปกรณ์ที่ตอ๎งจัดเตรียมเพิ่มเติม 

 3.1.2  การรายงานตัวตํอสถานประกอบการ 

  3.1.2.1 แตํงกายด๎วยชุดนักศึกษา 

  3.1.2.1 กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให ๎ควรไปรายงานตัวกํอนลํวงหน๎า เพื่อเตรียม

ความพรอ๎มกํอนเริ่มฝึกงาน 

  3.1.2.3 ตรงตํอเวลา 
 

3.2  ระหว่างปฏิบัติงาน 



 

 

 

 

 

 

 3.2.1  นักศกึษากรอกแบบฟอร์มที่ทางคณะก าหนด ดังนี้ 

  3.2.1.1  แบบฟอร์ม คทก.ฝ-1 (แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร) 

   - นักศึกษากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนํวยงานที่ประสงค์จะเข๎ารับการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม  ตั้งแตํข๎อมูลเบื้องต๎นของนักศึกษา ข๎อมูลหนํวยงานที่จะเข๎ารับการฝึกงาน 

สถานที่ติดตํอหนํวยงาน ชํวงระยะเวลาที่เข๎ารับการฝึกงาน และจ านวนผูเ๎ข๎ารับการฝึกงานในหนํวยงาน 

  3.2.1.2  แบบฟอร์ม คทก.ฝ-2(แบบแจ๎งรายละเอียดที่พักระหวํางการปฏิบัติงาน) 

   - นักศึกษากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักของนักศึกษา ในชํวงปฏิบัติงาน 

   - นักศึกษากรอกข๎อมูล ชื่อ ที่อยูํ ผูท๎ี่สามารถติดตํอได๎ในกรณีฉุกเฉิน 

   - นักศึกษาวาดแผนที่แสดงต าแหนํง สถานที่ที่อาจารย์ที่จะสามารถเข๎าไปนิเทศ

นักศึกษา 

   - นักศึกษาสํงแบบฟอร์ม คทก.ฝ-2  กลับผู๎ประสานงานการฝึกงานของคณะ 

ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของการฝึกงาน 
 

 3.2.2 การนิเทศงาน 

  3.2.2.1 อาจารย์นิเทศจะสํงหนังสือขอเข๎านิเทศงาน และรอการตอบรับจากสถาน

ประกอบการ 

  3.2.2.2  ระยะเวลาการนิเทศอยูํในชํวงสัปดาห์ที่ 2-8 แล๎วแตํตามความเหมาะสมของ

อาจารย์นเิทศและสถานประกอบการ 

  3.2.2.3  อาจารย์นเิทศจะเข๎านิเทศและประเมินผลนักศึกษา ซึ่งอาจารย์นิ เทศจะเป็น  

ผู๎กรอกแบบฟอร์ม  และจะประเมินทั ้งสภาพของ สถานประกอบการและพฤติกรรมของ

นักศึกษา 

  3.2.2.4  ข๎อมลูทีอ่าจารย์นเิทศจะต๎องใช๎ประกอบในการประเมินนักศึกษา คือ 

   - คทก.ฝ-2 (แบบแจ๎งรายละเอียดที่พักระหวํางการปฏิบัติงานฝกึงาน)  

  3.2.2.5  อาจารย์นเิทศควรให๎ข๎อแนะน าในเรื่องตาํงๆ ดังนี้ 

   - การพัฒนาตน (บุคลิกภาพ/วุฒภิาวะ/การปรับตัว/การเรียนรู/๎แสดงออก) 

   - การมสีํวนรวํมกับองค์กร 

   - ความประพฤติ คุณธรรม จรยิธรรม 

   - ความรูพ๎ืน้ฐานที่พัฒนาขึน้ 

   - ความก๎าวหน๎าของรายงาน 

  3.2.2.6 อาจารย์นิเทศสํงแบบฟอร์มกลับมายังผู๎ประสานงานของคณะฯ หลังจากนิเทศ 

ภายใน 1 สัปดาห์ 



 

 

 

 

 

 

  

3.3  การท ารายงานให้ข้ึนอยู่กับแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด   
 

3.4  เกณฑ์การประเมินผ่านการฝึกงาน 

 3.4.1  สํงเอกสารครบ    10  คะแนน(คทก.ฝ-1 – คทก.ฝ-3) 

 3.4.2  การประเมนิจากอาจารย์นเิทศ  20  คะแนน  

 3.4.3  การประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง  40  คะแนน 

 3.4.4  รายงาน     20  คะแนน 

 3.4.5  การน าเสนอผลงาน   10   คะแนน  

  รวม     100 คะแนน 

หมายเหตุ     1.  หากคะแนนเกิน 90 คะแนน ถือวําผาํนการประเมนิผล 

  2. กรณีไมํมีอาจารย์ไปนิเทศ ให๎น าข๎อ 2 มารวมกับข๎อ 3 = (20+40 = 60) 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม คทก.ฝ 

4.1  สรุปก าหนดสงํแบบฟอร์มการฝกึงานของนักศึกษา 

แบบฟอร์ม ผู๎ให๎ขอ๎มูล ระยะเวลาในการจัดสงํ 

คทก.ฝ.-1 นักศกึษา กํอนเร่ิมออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ประมาณ 60 วัน 

คทก.ฝ-2 นักศกึษา ภายในสัปดาห์ท่ี 1 ของการฝึกงาน 

คทก.ฝ-3 อาจารย์นิเทศ สาขาวิชาเป็นผู๎ก าหนด 

คทก.ฝ-4 พนักงานพี่เลี้ยง/ผู๎ควบคุม

การฝึกงาน(เมื่อพนักงานพี่

เ ลี้ ย ง / ผู๎ ค วบคุ มการฝึ ก

ประสบการณ์ภาคสนาม

ของหนํวยงานประเมินผล

แล๎วให๎น าแบบประเมินผล 

ใสํซองปิดผนึกประทับตรา

ลับ และให๎นักศึกษาน าสํง

หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 



 

 

 

 

 

 

ให๎กับผู๎ประสานงานของ

สาขาวิชาด๎วยตนเอง) 

คทก.ฝ-5 แบบบันทึกประจ าวันการ

ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ของนักศึกษา(นักศึกษาลง

บันทึกการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามและให๎พนักงาน

พี่ เลี้ยง/ผู๎ควบคุมการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม

ของหนํวยงาน 

ลงช่ือตรวจสอบการฝึกงาน

ของนักศกึษา 

ลงบันทึกทุกครัง้ท่ีปฏบัิตงิาน 

คทก.ฝ-6 นักศึกษาสรุปผล การฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบฟอ ร์ม โ ดย ใ ห๎

ข๎อมูลตามจรงิ 

หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

 

 

แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เขียนท่ี.................................................................... 

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

เรียน  รองคณบดีฝุายวิชาการ 

 ข๎าพเจ๎า นาย/นางสาว .........................................................เลขประจ าตัว  ............................. 

เบอร์โทรศัพท์ ................................................................................. E-mail ………………………………………. 

สาขาวิชา ............................................................................... ได๎ตดิตํอหนวํยงาน (บริษัท , หนวํยงาน

ราชการ ฯลฯ ) เพื่อขอฝกึประสบการณ์ภาคสนาม ดังรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อหนํวยงาน........................................................................................................................................ 

เรียน...........................................................................................................(ให๎ระบุชื่อ/ต าแหนํงงาน 

เชนํ หัวหนา๎ฝาุยบุคคล ผูจ๎ัดการ ผู๎อ านวยการ อื่นๆ) 

ที่อยูํหนํวยงานที่ต๎องการฝกึประสบการณภ์าคสนาม............................................................................ 

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

โทรศัพท์............................................................................. โทรสาร .................................................. 

ส าหรับนักศกึษา 

คทก.ฝ-1 



 

 

 

 

 

 

โดยจะขอฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประเภท  

  ฝกึงาน   ด๎าน...................................................................................... 

  ปฏิบัติการสหกิจศกึษา ด๎าน...................................................................................... 

ชํวงระยะเวลาตั้งแตํ วันที่......................................................ถึงวันที่.................................................... 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      ลงช่ือนักศึกษา  ............................................... 

        (..............................................) 
1. ความเห็นของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

 อนุญาต  ไมํอนุญาต เพราะ........................................... 

ลงชื่อ ..............................................อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ 

       (..............................................) 

2. ความเห็นของประธานหลักสูตร 

อนุญาต ไมํอนุญาต เพราะ.............................................      

ลงชื่อ ..............................................ประธานหลักสูตร 

            (..............................................) 

3. เฉพาะเจา๎หน๎าท่ี 

 ท าหนังสือถึงหนํายงาน วันท่ี ................................... 

 ได๎รับหนังสือตอบรับ/การติดตํอ วันท่ี....................... 

    ลงชือ่...............................................เจา๎หน๎าท่ี 

         (................................................) 

4. ผลการพิจารณาจากรองคณบดฝีุายวิชาการ 

 อนุญาต  ไมํอนุญาต เพราะ......................................... 

          ลงชื่อ ........................................รองคณบดฝีุายวิชาการ 

            (..............................................) 

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายชื่อนักศึกษาด้านหลัง 

รายชื่อนักศึกษาท่ีขอรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้งสิ้น ดังน้ี 

 

    ฝกึงาน    ปฏิบัติการสหกิจศกึษา......คน 

 

ล าดับที ่ ประเภทที่ขอฝึก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท ์

1  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

2  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

3  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

4  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

5  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

6  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

ส าหรับนักศกึษา 



 

 

 

 

 

 

7  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

8  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

9  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

10  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

11  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

12  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

13  ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

14 ฝึกงาน   

  สหกิจศกึษา .................................................... .......................................... 

  

แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการฝึกงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เรยีน รองคณบดีฝาุยวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

ชื่อ-นามสกุล.............................................................................รหัส.................................................... 

สาขาวิชา....................................................................................คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรอื อังกฤษ) 

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

เลขที่..................................ถนน..........................................................ซอย........................................... 

ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต.................................................................... 

จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

โทรศัพท์...........................................โทรสาร.....................................มอืถือ......................................... 

E-mail………………………………………………………………………………………. 

ส าหรับนักศกึษา 

คทก.ฝ-2 



 

 

 

 

 

 

ขอแจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหวํางการฝกึงาน ดังนี้ 

สถานที่พัก 

  หนวํยงานมีบริการ 

  ไมํม ี (โปรดระบุ) 

  นักศึกษาติดตอํที่พักเอง 

  หนวํยงานตดิตํอหาที่พักไว๎ให๎  นักศึกษารับผิดชอบคําใช๎จํายเอง 

 

ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณฉีุกเฉิน 

 

ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................................... 

เลขที่.................................ถนน...........................................................ซอย........................................... 

ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.................................................................... 

จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................... 

โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................มือถอื......................................... 

E-mail………………………………………………………………………………………. 

 

 

แผนที่แสดงต าแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงานที่อาจารย์นิเทศสามารถเข้าไปนเิทศนักศกึษา 

 เพื่อความสะดวกในการนเิทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่ส าคัญใกล๎เคียงที่

สามารถเข๎าใจโดยงําย (หรือแนบแผนที่ที่ชัดเจนของสถานที่ปฏิบัติงานในระหวํางการฝึกงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            (................................................) 

       วันที่.................................................. 

 

โปรดกรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ คืนผู้ประสานงานการฝึกงานของคณะฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เลขที่ 156 ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

เบอร์โทรศัพท์ 055-267-080 เบอร์โทรสาร 055-267-081 

ภายในสัปดาห์ท่ี 1 ของการฝึกงาน ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
 

 

 

 

 
 

บันทึกการนเิทศนักศึกษาฝึกงาน 

 

1.  ชื่อ – สกุล..........................................................รหัส.................................................................                                                   

บุคคล/หัวหน้างานในสถานท่ีฝึกงานที่สามารถติดต่อได้ ............................................................... 

ที่อยู่สถานที่ฝึกงาน  .......................................................................................................................                                                                         

โทรศัพท.์...............................................................โทรสาร .............................................................                   

ลักษณะของงานที่ฝึก (ข้อมูลโดยสังเขป) 
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……........................................................................................................................................................

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

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

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

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

เริ่มฝึกงานวันที่.................................................สิ้นสุดวันท่ี……….………………………………………………………. 

ระยะเวลาที่นักศกึษาฝึกงาน.............................................................................................................. 
 

รายละเอียดอาจารยน์ิเทศ 

ชื่ออาจารย์นิเทศ ……………………............................................................................................................ 

นิเทศเมื่อ..........……………………............................................................................................................... 

ข้อมูลอื่นๆ………………………….…………….…………………………………….……………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

บันทึกการตรวจเยี่ยม 

 

ครั้งที่

ตรวจ

เยี่ยม 

วันที่ตรวจ

เยี่ยม 

รายละเอียดการตรวจเยี่ยม ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข/ข้อเสนอแนะ 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

แบบประเมินผลนักศกึษาฝึกงาน 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

 

ค าชี้แจง 

 1.  ผู๎ให๎ข๎อมูลในแบบประเมินนี้ ต๎องเป็นพนักงานพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลที่ได๎รับ

มอบหมายใหท๎ าหนา๎ที่แทน 

 2.  แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข๎อ โปรดให๎ข๎อมูลครบทุกข๎อ  เพื่อความสมบูรณ์ของการ

ประเมินผล 

 3.  โปรดให๎คะแนนในชํอง  ในแตํละหัวข๎อการประเมิน หากไมํมีข๎อมูลให๎ใสํเครื่องหมาย – 

และโปรดให๎ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ (ถ๎ามี) 

 4.  เมื่อประเมินผลเรียบร๎อยแล๎ว โปรดน าเอกสารนี้ใสํซองประทับตรา “ลับ” ปิดผนึกและ

สํงกลับมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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ส าหรับผู้ควบคุม/

หน่วยงาน 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป / Work Term Information 

ชื่อ-นามสกุลนักศกึษา................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา...................................... 

สาขาวิชา................................................................ คณะ ................................................................... 

ชื่อสถานประกอบการ/หนวํยงาน.......................................................................................................... 

ชื่อ – นามสกุลผูป๎ระเมิน ..................................................................................................................... 

ต าแหนํง ................................................................. แผนก ................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลส าเร็จของงาน / Work Achievement 

 

หัวข้อประเมิน / Items คะแนน 

1. ปริมาณงาน (Quantity of work) 

   ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามหนา๎ที่หรอืตามที่ได๎รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่

ก าหนด (ในระดับที่นักศกึษาจะปฏิบัติได๎) และเทียบกับนักศึกษาทั่วไป 

20 

2.  คุณภาพงาน (Quality  of work) 

   ท างานได๎ถูกต๎องครบถ๎วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร๎อย มีความรอบคอบ  ไมํเกิด

ปัญหาติดตามมา  งานไมํค๎างคา  ท างานเสร็จทันเวลาหรอืกํอนเวลาที่ก าหนด 

20 

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability 

หัวข้อประเมิน / Items คะแนน 

3.  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) 

    นักศึกษามีความรูท๎างวิชาการเพียงพอ ที่จะท างานตามที่ได๎รับมอบหมาย 

10 



 

 

 

 

 

 

หัวข้อประเมิน / Items คะแนน 

   (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได๎) 

4.  ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to learn and apply 

knowledge) 

     ความรวดเร็วในการเรียนรู ๎ เข๎าใจข๎อมูล ขําวสาร และวิธีการท างาน ตลอดจนน า

ความรูไ๎ปประยุกต์ใชใ๎นงานได๎ 

10 

5.  ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ (Practical ability) 

     เชนํการปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบัติงานในห๎องปฏิบัติการ 

10 

6.  วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and decision making) 

     ตัดสินใจได๎ดี ถูกต๎อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข๎อมูลและปัญหาตํางๆ อยํางรอบคอบ

กํอนการตัดสินใจ สามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า สามารถไว๎วางใจให๎ตัดสินใจได๎ด๎วย

ตนเอง 

10 

7.  การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 

     สามารถควบคุมและจัดการท างานให๎ส าเร็จตามแบบแผน ปรับปรุงและพัฒนา เสนอ

ปรับเปลี่ยนแผนงานให๎สอดคล๎องกับสถานการณไ์ด๎ดแีละเหมาะสม      

10 

8.  ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) 

     ความสามารถในการตดิตํอสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) 

สามารถสื่อให๎เข๎าใจได๎งําย เรียบร๎อย ชัดเจน ถูกต๎อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ด ี 

ไมํกํอให๎เกิดความสับสนตํอการท างาน รู๎จักสอบถาม รู๎จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและ

ข๎อขัดขอ๎งให๎ทราบ 

10 

 

9.  การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign Language and 

Cultural development) 

    เชนํ ภาษาอังกฤษ การท างานกับชาวตํางประเทศ เป็นต๎น 

10 

10. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for job 

position) 

    สามารถพัฒนาตนเองให๎ปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่

มอบหมายได๎อยํางเหมาะสมหรอืต าแหนงํงานนีเ้หมาะสมกับนักศึกษาคนนีห้รอืไมํเพียงใด 

10 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ / Responsibility  

หัวข้อประเมิน/Items คะแนน 

11.  ความรับผิดชอบและเป็นผู้ไว้วางใจได้ (Responsibility and dependability) 10 



 

 

 

 

 

 

หัวข้อประเมิน / Items คะแนน 

    ด าเนินงานให๎ส าเร็จลุลํวงโดยค านึงถึงเปูาหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลัก 

ยอมรับผลที่เกิดจากการท างานอยํางมเีหตุผล สามารถปลํอยให๎ท างาน (กรณีงานประจ า) 

ได๎โดยไมํต๎องควบคุมมากเกินไป ความจ า เป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงาน

ตลอดเวลา สามารถไว๎วางใจให๎รับผิดชอบงานที่มากกวําเวลางานประจ า สามารถ

ไว๎วางใจได๎แทบทุกสถานการณ ์หรอืในสถานการณป์กติเทํานั้น      

12.  ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (Interest in work) 

    ความสนใจ และความกระตือรือร๎นในการท างาน มีความอุตสาหะ  ความพยายาม

ความตัง้ใจที่จะท างานได๎ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไมํยํอท๎อตํออุปสรรคและปัญหา 

10 

13. ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self starter) 

    เมื่อได๎รับค าแนะน า สามารถเริ่มท างานได๎เอง โดยไมํต๎องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) 

เสนอตัวเข๎าชํวยงานแทบทุกอยําง มาขอรับงานใหมํๆ ไปท า ไมํปลํอยเวลาวํางให๎ลํวงเลย

ไปโดยเปลําประโยชน์ 

10 

14.  การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to supervision) 

    ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไมํแสดงความอึดอัดใจ เมื่อได๎รับค าติเตือนและ

วิจารณ์ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่ง  การปรับตัวปฏิบัติตามค าแนะน า 

ข๎อเสนอแนะและวิจารณ ์

10 

 

ลักษณะส่วนบุคคล/Personality 

หัวข้อประเมิน/Items คะแนน 

15.  บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 

     มีบุคลิกภาพและการวางตัวได๎เหมาะสม เชํน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอํอน

น๎อมถํอมตน การแตํงกาย กิริยาวาจา การตรงตํอเวลา และอื่นๆ  

10 

16.  มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) 

     สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น การท างานเป็นทีม สร๎างมนุษยสัมพันธ์ได๎ดี เป็น

ที่รักใครํชอบพอของผ๎ูรวํมงาน เป็นผ๎ูที่ชํวยกํอให๎เกิดความรวํมมอืประสาน 

10 

17.  ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 

 (Discipline and adaptability to formal organization) 

     ความสนใจเรียนรู๎ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตํางๆ และปฏิบัติตามโดยเต็ม

ใจการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข๎างาน การลางาน) ปฏิบัติตาม

10 



 

 

 

 

 

 

กฎการรักษาความปลอดภัยในโรงงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่นๆ 

18.  คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 

     มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู๎จักเสียละ ไมํเห็นแกํตัว เอื้อเฟื้อ

ชํวยเหลือผ๎ูอื่น 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดให้ขอ้คดิเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา / Please give comments on the student 

 

จุดเด่นของนักศกึษา/Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 

  

  

  

  

  

  

หากนักศึกษาผู้น้ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการน้ีหรอืไม่(หากมี

โอกาสเลือก) 



 

 

 

 

 

 

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

                 รับ/Yes               ไม่แน่ใจ / Not sure                ไม่รับ / No 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / Other comments 

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ / Evalutor’s Signature ………………………………. 

           (.......................................) 

 ต าแหนํง/Position  …………………………………… 

         วันที่ / Date ……………………………………  

 

 

หมายเหตุ : เมื่อประเมนิผลเรียบร๎อยแล๎ว โปรดน าเอกสารนี้ใสํซองประทับตรา “ลับ” และใหน๎ักศกึษาน าสงํกลับมายัง

สาขาวิชาด๎วยตนเองทันทีท่ีนักศึกษากลับมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกประจ าวันการฝกึประสบการณ์ภาคสนามของนักศกึษา 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝึกงาน/Staff only 
คะแนนรวมข้อ 1-2     =……………÷ 1 = ………….คะแนน 
คะแนนรวมข้อ 3-10   =…………...÷ 4 = ………….คะแนน 
คะแนนรวมข้อ 11-14 =………..….÷ 2 = ………....คะแนน 
คะแนนรวมข้อ 15-18 =………..….÷ 2 = ………....คะแนน 
       รวมทั้งสิ้น  =  …………คะแนน 
                                             100 
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รูปถําย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝกึงาน   สหกิจศึกษา 
ชื่อ.....................................................สกุล......................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา................. 
 

สาขาวิชา...............................คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 

เบอร์โทรศัพท์..............................................................E-mail………………………..……………….………..……… 
 

สถานที่ฝกึงาน ................................................................................................................................. 
 

ต าแหนํง / แผนก .............................................................................................................................. 
 

ชื่อผูค๎วบคุมนักศกึษาฝกึงาน.............................................................................................................. 

ต าแหนํง / แผนก .............................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์...........................................โทรสาร...................................E-mail…….…………………….... 

 

 

 

1.  ตารางสรุปการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

 

วันท่ี หัวข้อสรุปงานที่ปฏิบัติ ลงชื่อผู้ควบคุม 

   

   

   

   

   

   

   

   

ชื่ออาจารย์ผู้นเิทศ..........................................นามสกุล...........................เบอร์โทรศพัท์........................... 

ชื่ออาจารย์ผู้นิเทศ..........................................นามสกุล...........................เบอร์โทรศพัท์........................... 

ชื่ออาจารย์ผู้นิเทศ..........................................นามสกุล...........................เบอร์โทรศพัท์........................... 

 



 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

บันทึกผลการปฏิบัติงานโดยละเอยีด 
วันท่ี .................เดอืน...................พ.ศ................. 
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(ส าหรับผู้ควบคุมการปฏิบัตงิาน) 

ผลงานวันนี้    ด ี    พอใช๎   ควรปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

ลงชื่อ......................................................ผ๎ูควบคุมการปฏิบัตงิาน 

                                      (                                             )    

 

สรุประยะเวลาปฏิบัตงิาน 

(นักศึกษาเป็นผู้สรุป) 
 

 

 มา...................................วัน    สาย...................................วัน 

 ขาด.................................วัน    ลา......................................วัน 

 ป่วย.................................วัน 
 

 

    (ลงช่ือ)........................................................................นักศึกษา 
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                                วันที่..........เดอืน............................พ.ศ. ................. 

 

 คดิเป็นเวลา 

      รวมร๎อยละ 80 ขึน้ไป 

      น๎อยกวําร๎อยละ 80 
 

 

  (ลงช่ือ).............................................ผ๎ูควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน๎าหนวํยงาน 

                           (............................................) 

                     วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................. 
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     คู่มือสหกิจศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 

สหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการแขํงขันในตลาดแรงงานคํอนข๎างสูง มีการเพิ่มการผลิตบัณฑิตทั้งจ านวนบัณฑิตและ

การเพิ่มสถาบันการศึกษามากขึ้น ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต๎องการเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นสิ่ง

ที่สถาบันผู๎ผลิตและตัวบัณฑิตพึงค านึงถึง คือ การได๎มีโอกาสสร๎างความเข๎าใจ คุ๎นเคย และเรียนรู๎

เกี่ยวกับตลาดแรงงาน เพื่อให๎ได๎มาซึ่งทักษะของงาน และทักษะด๎านการพัฒนาตนเอง  นอกเหนือจาก

ด๎านวิชาการที่เลําเรียนมาตลอด 4 ปี ทักษะที่สถานประกอบการต๎องการให๎มีในตัวนักศึกษาได๎แกํ การ

เป็นผู๎ที่ไว๎วางใจได๎ด๎านการงาน  การพัฒนาตนเอง  การจัดการ  ความสามารถในการรับรู๎  การ

แก๎ปัญหา  มนุษยสัมพันธ์  แรงบันดาลใจ  แรงจูงใจ  ความคิดริเริ่ม  ระเบียบวินัย  จริยธรรม  การ

สื่อสารข๎อมูลการเป็นผู๎น า และเป็นผู๎ตามที่ดี  เป็นต๎น   ดังนั้นสิ่งที่ท๎าทายส าหรับบัณฑิตใน

ปัจจุบันคือ  การได๎มีโอกาสสร๎างความเข๎าใจและคุ๎นเคยกับโลกแหํงความเป็นจริงของการท างานและ

การเรียนรู๎เพื่อให๎ได๎มาซึ่งทักษะของงาน  อาชีพและทักษะด๎านการพัฒนาตนเอง  นอกเหนือไปจาก

ทักษะด๎านวิชาการ  ทักษะเหลํานี้จะเรียนรู๎และพัฒนาได๎โดยเร็วเมื่อนักศึกษาได๎มีโอกาสไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการจริง  ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิจารณาแล๎วเห็นวําสหกิจศึกษานี้จะกํอให๎เกิดประโยชน์รํวม ระหวํางสถานประกอบการ ตัวนักศึกษา

และคณะ  อีกทั้งนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารในสถาน

ประกอบการจริง  จะเป็นตัวแทนของคณะ  ที่จะสะท๎อนและบํงชี้ให๎เห็นคุณภาพของบัณฑิตที่คณะผลิต

เพื่อรับใช๎สังคมซึ่งเป็นการพัฒนาความพรอ๎มในการท างานสืบตํอไป 

 

1.2 ความหมาย 

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง  ระบบการจัดการศึกษาที่จัดให๎มีการเรียนการ

สอนนักศึกษาในสถานศกึษา  การไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ

อยํางมีระบบ  ด๎วยความรํวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง  เป็นระบบการศึกษาที่

ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพื่อให๎นักศึกษามีโอกาสได๎เรียนรู๎สภาพการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพจริงกํอนส าเร็จ

การศกึษา 

1.3.2 เพื่อเตรียมความพร๎อมและเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด๎านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแกํ

นักศึกษา 

1.3.3 เพื่อเปิดโอกาสใหห๎นวํยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได๎มสีํวนรวํมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

1.3.4 เพื่อให๎เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา 

1.3.5 เพื่อพัฒนาบัณฑติให๎มคีุณลักษณะเดํนที่พึงประสงค์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

1.3.6 เพื่อเป็นการสํงเสริมและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และ

สถานประกอบการ  โดยผาํนนักศึกษาผูไ๎ปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนัน้ๆ  

 

1.4 ลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.4.1 เสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว 

1.4.2 มีหน๎าที่รับผดิชอบที่แนํนอน (งานมคีุณภาพ) 

1.4.3 ปฏิบัติงานในต าแหนํงผู๎ชํวยสํงเสริม/ผู๎ชํวยนักวิชาการ/ผู๎ชํวยนักวิจัย/พนักงานควบคุม-คุณภาพ/

พนักงานฝุายผลิต/พนักงานฝุายวิจัยและพัฒนา หรอือื่นๆที่เกี่ยวข๎อง 

1.4.4 ท างานเต็มเวลา  

1.4.5 ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็มเวลาไมํนอ๎ยกวํา 1 ภาคการศกึษาปกติ (16 สัปดาห์ หรอื 4 เดือน) 

 

1.5 รายวิชาสหกิจศึกษา 

1.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

รหัสวิชา กอ.วอ. 495  ชื่อวชิาสหกิจศึกษา 

1.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   

รหัสวิชา กอ.สศ.499 ชื่อวชิาสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์ 

1.5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

รหัสวิชา กอ.รก.499  ช่ือวชิาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

1.5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอ์ุตสหากรรมเกษตร  

รหัสวิชา กอ.พอ.499 ชื่อวชิาสหกิจศึกษาด๎านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

1.5.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   

รหสัวิชา กอ.วศ.499 ชื่อวชิาสหกิจศึกษาทางดา๎นวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 



 

 

 

 

 

 

1.6 มาตรฐานสหกิจศึกษา 

 การด าเนินงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ด าเนินการโดยใช๎มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

หน่วยงานและบุคลากร  

สหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได๎จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการสหกิจศึกษาขึ้น 

ซึ่งประกอบไปด๎วยคณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ เพื่อด าเนินโครงการสหกิจศึกษาและติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอยํางตอํเนื่อง 

 

2.1  คณะกรรมการด าเนินโครงการสหกิจศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการสหกิจศึกษา

ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีอ านาจหน๎าที่ดังนีค้ือ 

 2.1.1  ก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปี 

 2.1.2 ก าหนดแนวทางแสวงหาความรํวมมือและเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับสถาน

ประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และประสานงานในการจัดหาสถานประกอบการ 

 2.1.3  พิจารณากลั่นกรองนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.1.4  พิจารณาเกี่ยวกับก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน หรอืแผนการศึกษาของนักศึกษาที่ได๎รับการ

คัดเลือกไปปฏิบัติงาน 

 2.1.5  พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 2.1.6  ด า เนินการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี และการประกัน

คุณภาพ ตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

 

2.2  คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศงานมีดังน้ี 

 2.2.1  เป็นคณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 2.2.2  มีประสบการณก์ารสอนไมํนอ๎ยกวํา 1 ภาคการศึกษา และผํานการอบรมนิเทศงานสหกิจ

ศกึษาจากหนํวยงานที่ได๎รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา 

 2.2.3  ตดิตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให๎ข๎อเสนอแนะแกํนักศึกษา 

 2.2.4  มีแผนการนิเทศนักศึกษาและไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอยํางน๎อย 1 ครั้งโดย

เป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และใช๎เวลาในการนเิทศไมํนอ๎ยกวํา 1 ช่ัวโมงตํอครัง้ 

 2.2.5  ประเมนิผลการปฏิบัติงานจากการนเิทศงาน  

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 

 เจ๎าหนา๎ที่สหกิจศกึษาเป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดเก็บข๎อมูลประสานงานและอ านวยความสะดวก

ในการด าเนินการแกํ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ สถานประกอบการ ผู๎นิเทศงาน หรือพนักงานที่

ปรึกษา และนักศกึษาในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

บทบาทของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 

 

 สถานประกอบการเป็นหนํวยงานที่ส าคัญที่จะท าให๎การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประสบ

ความส าเร็จ ดังนั้น นโยบายสนับสนุนความรํวมมือ  ความเข๎าใจหลักการและการปฏิบัติงานของสหกิจ

ศกึษาของสถานประกอบการจงึมคีวามส าคัญยิ่ง 

 

3.1  คุณสมบัติของสถานประกอบการ 

3.1.1 เป็นสถานประกอบการที่มีนโยบายสนับสนุนและผู๎บริหารให๎ความส าคัญตํอการ

ด าเนนิงานสหกิจศึกษาทางด๎านเกษตรและเล็งเห็นความส าคัญในการให๎ความรํวมมือใน

รูปแบบของสหกิจศกึษาทางการเกษตร 

3.1.2 เป็นสถานประกอบการที่มีการประกอบการที่สอดคล๎องกับวิชาชีพและวิชาเอกของ

นักศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ  

3.1.3 เป็นสถานประกอบการที่สามารถจัดหาบุคลากรหรือเจ๎าหน๎าที่เพื่อท าหน๎าที่เป็นผู๎นิเทศ

งานหรือพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตาม

สาขาวิชาชีพของนักศกึษา 

3.1.4 เป็นสถานประกอบการที่ยินดีและสามารถจํายคําตอบแทนหรือให๎การสนับสนุนในด๎าน

อื่นๆ แกํนักศึกษาตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร 

3.1.5 เป็นสถานประกอบการที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใ ช๎ที่ เหมาะสมส าหรับการ

ปฏิบัติงานของนักศกึษา 

3.1.6 เป็นสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยตํอการปฏิบัติงานของนักศกึษา 

 

3.2  บทบาทของสถานประกอบการ 

 สถานประกอบการซึ่งได๎รับการติดตํอจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม และตอบรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะได๎รับทราบกรอบและ

ก าหนดการสหกิจศึกษาและใบสมัครพร๎อมประวัติและผลการศึกษา (Ags-101)  ของนักศึกษาที่มีความ

ประสงค์จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการไมํน๎อยกวํา 1 เดือนกํอนนักศึกษาเดินทาง  เพื่อให๎การ

ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ตํอสถานประกอบการมากที่สุด  และเพื่อให๎การด าเนินงานติดตํอประสานงาน

กับสถานประกอบการเป็นไปได๎ด๎วยความเรียบร๎อย สถานประกอบการต๎องแจ๎งและก าหนดบุคลากรที่

เกี่ยวข๎องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศกึษา คือ ฝุายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ และ

พนักงานที่ปรึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  การเตรยีมความพร้อมของสถานประกอบการ 

3.3.1 ก าหนดกรอบงานและจัดโปรแกรมการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3.3.2 ก าหนดหนํวยงานที่รับผดิชอบและพนักงานที่ปรึกษา 

3.3.3 ก าหนดคุณสมบัติของนักศกึษาที่ตอ๎งการรับเข๎าปฏิบัติสหกิจศกึษา 

3.3.4 แนะน าหรอืจัดหาที่พักใหน๎ักศึกษาในกรณีที่บ๎านพักอาศัยของนักศึกษาอยูํไกลจากสถาน

ประกอบการ 

3.3.5 พร๎อมที่จะดูแลนักศึกษาให๎ค าแนะน า และเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎งานให๎เต็ม

ศักยภาพที่สถานประกอบการจะพึงใหไ๎ด๎ 

 

3.4  ฝ่ายบริหารบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 โดยทั่วไปฝุายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ จะท าหน๎าที่ประสานงานการรับนักศึกษา

เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งเป็นผ๎ูให๎ค าแนะน าปรึกษาแกํนักศึกษาในหัวข๎อตํอไปนี้ 

3.4.1 ด๎านระเบียบวินัย  ฝุายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ควรก าหนดให๎นักศึกษา

ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือนหนึ่ง

เป็นพนักงานช่ัวคราว เชนํ ก าหนดเวลาเข๎าท างาน การลางาน การแตํงกาย เป็นต๎น 

3.4.2 การปฐมนิเทศ  ฝุายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ควรจัดปฐมนิเทศเพื่อให๎

ความชํวยเหลือและแนะน านักศึกษาในเรื่องที่พักอาศัยที่ปลอดภัย การเดินทางมายังที่

ท างาน การเข๎าออกงาน ระเบียบวินัย  วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการที่

นักศึกษาจะต๎องปฏิบัติ  การรักษาความปลอดภัยในการท างาน  ตลอดจนการให๎ความรู๎

เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสรา๎งการบริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 

3.5  คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้นิเทศงานหรอืพนักงานท่ีปรกึษา (Job Supervisor) 

3.5.1 เป็นผ๎ูมคีุณวุฒิไมํต่ ากวําระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล๎เคียง  

หรอืเป็นผ๎ูมคีวามช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 

3.5.2 ให๎ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสานงาน

กับหนวํยงานตาํงๆ ภายในสถานประกอบการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.5.3 ตรวจสาระรายงานและให๎ข๎อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

3.5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข๎อมูลเพื่อน าเสนอตํอสถาน

ประกอบการและองค์กรของตนเอง 



 

 

 

 

 

 

 

3.6  บทบาทของผู้นเิทศงานหรอืพนักงานท่ีปรกึษา (Job Supervisor) 

 พนักงานที่ปรึกษาหมายถึงบุคลากรหรือเจ๎าหน๎าที่ที่สถานประกอบการมอบหมายให๎ท าหน๎าที่

ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู๎บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน๎างานในการ

ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็มจึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

เป็นผ๎ูที่ให๎ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางดา๎นการปฏิบัติงานและการปรับตัวเข๎ากับการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา  ดังนัน้พนักงานที่ปรึกษาจงึเป็นผู๎ที่มคีวามส าคัญที่สุดที่จะท าให๎การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทาง

การเกษตรของนักศึกษาส าเร็จไปได๎ด๎วยดี  ดังนั้น  พนักงานที่ปรึกษาจึงควรพิจารณาด าเนินการในสํวน

ที่เกี่ยวข๎อง อันจะท าให๎การปฏิบัติงานส าเร็จลงได๎ด๎วยดี ดังนี้ 

 

3.6.1  ก าหนดลักษณะงาน (Job Description)  และแผนงานการปฏิบัติงาน  (Co-op Work  Plan) 

ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ควรก าหนด ต าแหนํงงาน

ของนักศึกษาและขอบขํายหน๎าที่นักศึกษาจะต๎องปฏิบัติและแจ๎งให๎นักศึกษาได๎ทราบ ซึ่งควรมีลักษณะ

งานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ประเภทงานที่ปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจ าที่ต๎องการให๎นักศึกษา

ชํวย หรือโครงการ (Project) หรอืงานวิจัย  ซึ่งจะเน๎นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แกํสถานประกอบการ

ให๎มากที่สุด  โดยมิใชํการเวียนไปฝึกงานหรือดูแลงานแผนกตํางๆ ที่ไมํมีภาระงานที่จะต๎องรับผิดชอบ

โดยตรง และขอให๎ก าหนดแผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให๎แกํนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน 

เพื่อให๎เห็นโดยชัดเจนวํานักศึกษาจะต๎องด าเนินการอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมีการอบรมตามด๎วย  การทดลองฝึกหัดและด าเนินการจริงในที่สุดรวมทั้งก าหนด

ระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผลตามที่ก าหนดด๎วย 

 

3.6.2 การจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 ตามหลักสูตรได๎ก าหนดให๎นักศึกษาได๎ฝึกฝนทักษะด๎านการสื่อสาร โดยก าหนดให๎จัดท ารายงาน

วิชาการ 1 ฉบับ เสนอตํอสถานประกอบการ ซึ่งรายงานนี้อาจจะประกอบด๎วยเนื้อหาที่สถาน

ประกอบการสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ตอํไปได๎โดยรายงานอาจมีลักษณะดังนี้ 

1) โครงการหรืองานวิจัย  หากงานที่นักศึกษาได๎รับมอบหมายเป็นโครงการหรือ

งานวิจัยนักศกึษาจะต๎องท ารายงานในหัวข๎อของโครงการและงานวิจัยดังกลําว 

2) ในกรณีที่งานที่ได๎รับมอบหมายเป็นงานประจ า (Routine) เชํน งานในสายการผลิต 

รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังนี้ 

- รายงานวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าที่ได๎รับมอบหมายทั้งหมด หรือ

เพียงบางสวํน 



 

 

 

 

 

 

- รายงานหัวข๎อพิเศษ เป็นหัวข๎อที่สถานประกอบการสนใจในลักษณะ

โครงการหรอืปัญหาพเิศษให๎แกํนักศึกษา ค๎นคว๎าสรุปและวิจารณ์ รวบรวม

เป็นเลํมเพื่อใช๎ประโยชน์ซึ่งหัวข๎อรายงานอาจจะสัมพันธ์กับงานประจ าของ

นักศึกษาก็ได๎ 

 เมื่อพนักงานที่ปรึกษาก าหนดหัวข๎อรายงานแล๎ว นักศึกษาจะต๎องจัดท า   โครงรํางรายงานสห

กิจศึกษา โดยหารือกับ ผู๎นิเทศงานหรือพนักงานที่ปรึกษา แล๎วจัดสํงให๎คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร  เพื่อสํงมอบให๎อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชาให๎ความเห็นชอบกํอน  จึงจะจัดสํงคืนให๎แกํ

นักศึกษาตํอไป  ลักษณะรายงานจะเป็นรายงานที่มีรูปแบบตามรายงานวิชาการ  สํวนภาคผนวก

สามารถเพิ่มข๎อมูลได๎ตามความจ าเป็นนักศึกษาจะต๎องจัดพิมพ์รายงานดังกลําวให๎เรียบร๎อยและสํงให๎

พนักงานที่ปรึกษา เพื่อตรวจและประเมินผลอยํางน๎อย 2 สัปดาห์กํอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ 
 

 

3.7  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 ระหวํางปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ๎าหน๎าที่สหกิจศึกษาจะขอนัดหมายเพื่อให๎อาจารย์ที่ปรึกษา

ประจ าสาขาวิชาเข๎านิเทศงาน  ณ สถานประกอบการ  โดยจะมีหัวข๎อหารือกับเจ๎าหน๎าที่ฝุายบุคคลหรือ

พนักงานที่ปรึกษาในระหวาํงการนิเทศงานดังนี้ 

3.7.1 รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา  การด าเนนิการของโครงการฯ หลักสูตร 

3.7.2 ลักษณะงานที่มอบหมายให๎นักศึกษาปฏิบัติ 

3.7.3 แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

3.7.4 หัวข๎อรายงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรและความก๎าวหนา๎ 

3.7.5 การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

3.7.6 ผลการปฏิบัติงานของนักศกึษาและความประพฤติ 

3.7.7 ปัญหาตํางๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศกึษา 
 

 

3.8  การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศกึษาสหกิจศึกษา 

 3.8.1   พนักงานที่ปรึกษาต๎องการตรวจแก๎ไขรายงานให๎นักศึกษา และประเมินผลเนื้อหาการ

           เขียนรายงานภายในสัปดาห์สุดท๎ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา  และให๎ 

             นักศึกษาแก๎ไขรายงานให๎สมบูรณ์กํอนกลับ 

3.8.2   แจ๎งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ๎งให๎นักศึกษาทราบและ

 มอบผลการประเมนิให๎นักศึกษาน าสํง  หรอืจัดสํงไปยังคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม โดยตรง 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.9  ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ 

3.9.1 เกิดความรํวมมือทางวิชาการและสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา 

3.9.2 เป็นการสรา๎งภาพพจน์ที่ดีขององค์กร  ในด๎านการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษา และชํวย

พัฒนาบัณฑิตของชาติ 

3.9.3 มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร๎นและมีความพร๎อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาชํวย

ปฏิบัติงาน 

3.9.4 เป็นวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข๎าเป็นพนักงานประจ าในอนาคตโดยไมํจ าเป็นต๎องมีการ

ทดลองงานกํอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต๎องมีคุณสมบัติหน๎าที่ และปฏิบัติงานตามข๎อ

ปฏิบัติที่ก าหนดไว๎ดังนี ้

4.1 คุณสมบัติของนักศกึษาสหกิจศึกษา มีดังน้ี 

4.1.1 เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

4.1.2 มีความประพฤติเรียบร๎อย ไมํอยูํในระหวํางการถูกท าโทษทางวินัย 

4.1.3 มีวุฒภิาวะทางอารมณแ์ละสามารถพัฒนาตนเองได๎ 

4.1.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 2.00 ณ วันที่เลือกสถานประกอบการ 

4.1.5 ต๎องผํานการอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจ หรือผําน

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 

4.1.6 ต๎องสามารถเข๎ารํวมการปฏิบัติงานได๎ตลอดระยะเวลาตํอเนื่อง 

4.1.7 ต๎องมีสุขภาพแข็งแรง ไมํมีโรคติดตํอหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่ เป็น

 อุปสรรคตํอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนัน้ๆ  

4.1.8 สามารถรับผดิชอบในคําใช๎จํายตํางๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติงานในสถาน  

ประกอบการ 

4.1.9 ได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองและจะต๎องท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกํอนเข๎า  

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.1.10 คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม เชํน ไมํเคยต๎องโทษวินัยขั้นร๎ายแรงถึงขั้นถูกพักการศึกษาในกรณี

ที่มีหลักฐานชัดเจนวํานักศึกษามีความประพฤติไมํเหมาะสม  นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ให๎ออกจากการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

4.2  หน้าที่ของนักศกึษาสหกิจศึกษา 

 4.2.1  ตดิตามขําวสารและประสานกับเจา๎หน๎าที่สหกิจศกึษาตลอดเวลา 

 4.2.2  เข๎ารํวมกิจกรรมเตรียมความพรอ๎มปฐมนเิทศอบรมกํอนไปปฏิบัติสหกิจศกึษา 

 4.2.3  ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่ก าหนด พร๎อมด๎วยหนังสือสํงตัวบัตรประจ าตัว

นักศึกษาค าแนะน าของสถานประกอบการและคูํมอืส าหรับนักศกึษาสหกิจศึกษา 

 4.2.4  ตัง้ใจปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยํางเต็มก าลังความสามารถ 

 4.2.5  ปฏิบัติตนอยูํในระเบียบวินัยหรือข๎อบังคับของสถานประกอบการหลีกเลี่ ยงการทะเลาะ

เบาะแว๎งในสถานประกอบการทุกกรณี 



 

 

 

 

 

 

 4.2.6  บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน  หรอืประจ าสัปดาห์ 

 4.2.7  สํงรายงานความก๎าวหน๎าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตํอผู๎นิเทศงาน และอาจารย์นิเทศไมํ

ช๎ากวําสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 4.2.8  สํงรายงานฉบับสมบูรณ์ให๎คณาจารย์นิเทศ  และผู๎นิเทศงานกํอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา และต๎องแก๎ไขตามที่คณาจารย์นเิทศ และผูน๎ิเทศงานแนะน าให๎เรียบร๎อย 

 4.2.9  สํงรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได๎รับอนุญาตให๎เผยแพรํได๎จากสถานประกอบการให๎

คณาจารย์นเิทศ  และผูน๎ิเทศงาน 

 4.2.10 ในชํวงสัปดาห์สุดท๎ายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรน าเสนอ ผลการปฏิบัติงานตํอผู๎

นิเทศงาน และผูบ๎ริหารสถานประกอบการ 

 4.2.11 นักศึกษาต๎องน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหวําง

คณาจารย์นิเทศ  นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาของแตํละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจ

ศกึษา 

 

4.3  ข้อปฏิบัติและบทก าหนดโทษของนักศกึษาสหกิจศึกษา 

 4.3.1  นักศกึษาต๎องไปรายงานตัวที่สถานประกอบการตามก าหนดของสถานประกอบการ 

 4.3.2  นักศึกษาจะต๎องเข๎าปฏิบัติงานในสถานประกอบเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราวเต็ม

เวลาของสถานประกอบการ และต๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับของสถานประกอบการนั้นอยําง

เครํงครัด 

 4.3.3  ในระหวํางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต๎องประพฤติตนสุภาพเรียบร๎อย ไมํประพฤติผิด

ทางช๎ูสาว ไมํเลํนการพนัน ไมํเสพของมึนเมาและยาเสพติด ไมํสร๎างหนี้สินผูกพัน ไมํเที่ยวเตรํ ไมํกํอการ

ทุจริต หากประพฤติตนไมํเหมาะสมจะท าให๎เกิดความเสียหายแกํมหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ 

นักศึกษาผูน๎ั้นจะถูกเรียกตัวกลับและถือวําไมํผํานการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 

 4.3.4  กรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต๎องลากิจ จะต๎องได๎รับอนุญาตจากสถานประกอบการนั้น  

ให๎ส าเนาใบลาและค าอนุญาตสํงมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อแจ๎งให๎สาขาวิชา

รับทราบตํอไป 

 4.3.5  ในกรณีลาปุวยติดตํอกันมากกวํา 2 วัน จะต๎องมีใบรับรองแพทย์สํงให๎สถานประกอบการ

ให๎ส าเนาใบลาปุวยและใบรับรองแพทย์สํงมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อแจ๎งให๎

สาขาวิชารับทราบตํอไป 

 4.3.6  วันลากิจและลาปุวยรวมกันแลว๎ต๎องไมํเกินร๎อยละ10 ของระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ

ศกึษาทั้งหมด 



 

 

 

 

 

 

 4.3.7  ในกรณีที่มคีวามผิดพลาดจากการท างานจนเกิดความเสียหายหากมีการชดใช๎คําเสียหาย

อันเนื่องมาจากนักศึกษาไมํได๎ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู๎นิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษา หรือผู๎ดูแล

นักศกึษาจะต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายสํวนนี้ 

 4.3.8  ในกรณีที่นักศึกษาไมํสามารถจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได๎ครบตามก าหนดของโครงการ 

หรอืแผนงาน หรอืเกิดปัญหาอยํางใดอยํางหนึ่งจนไมํสามารถปฏิบัติงานตํอไปได๎ นักศึกษาต๎องแจ๎งมายัง

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสูอําชีพโดยทันที 

 4.3.9  ถ๎ามีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ปรากฏในโครงการหรือแผนงานที่

ได๎รับอนุมัต ิให๎นักศึกษาแจ๎งแผนปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนใหมํมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 4.3.10 ในกรณีที่นักศึกษาละทิ้งการปฏิบัติงานกํอนก าหนดให๎ถือวําไมํผํานการปฏิบัติงานสหกิจ

ศกึษาครั้งนีแ้ละถูกตัดสิทธิ์ออกจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 4.3.11 นักศึกษาต๎องไมํเกี่ยวข๎องกับการเรียกร๎องสิทธิใดๆ ของพนักงานหรือบุคลากรในสถาน

ประกอบการ 

 

4.4  การเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 4.4.1  การขอเลื่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  นักศึกษาที่ยืนยันการไปปฏิบัติงานแล๎ว  จะขอ

เลื่อนไปปฏิบัติงานไมํได๎ยกเว๎นกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยเทํานั้น  ทั้งนี้โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินโครงการสหกิจศกึษาประจ าคณะ 

 4.4.2  การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สามารถกระท าได๎ ดังนี้ 

  1)  กํอนประกาศผลการคัดเลือกไปปฏิบัติงานสถานประกอบการนักศึกษาที่เลือกเข๎า

ศึกษาแผนสหกิจศึกษา  แล๎วจะขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไปเป็นแผนอื่นๆ  จะต๎องยื่นค าร๎องตํอคณบดี

ผาํนความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ 

  2)  หลังจากนักศึกษายืนยันไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือระหวํางการ

ปฏิบัติงาน  ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเป็นเหตุให๎นักศึกษาอาจจะหรือได๎รับอันตรายแกํรํางกายหรือ

จติใจ  หรอืมีเหตุสุดวิสัยจนท าให๎ไมํสามารถไปปฏิบัติงานได๎หรอืปฏิบัติงานให๎ครบตามก าหนด นักศึกษา

ต๎องยื่นค าร๎องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาตํอคณบดี      โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสหกิจศึกษา

ประจ าคณะ  อยํางนอ๎ย 1 สัปดาห์กํอนวันสุดท๎ายของการถอนวิชาได๎รับสัญลักษณ์ F 

 

4.5  บทก าหนดโทษ 

 นักศึกษาผู๎ใดที่ฝุาฝืนแนวปฏิบัติตามข๎อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วําด๎วยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2551 จะได๎รับการพิจารณาโทษวํากลําวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์ หรือประเมินผลไมํผําน



 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว๎ในข๎อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม วําด๎วยวินัยนักศกึษาอีกสํวนหนึ่งดว๎ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา  และขั้นตอนการด าเนินการสหกิจศึกษา 

 

 ลักษณะงานสหกิจศึกษา ต๎องเป็นงานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่ตรงสาขา

วิชาชีพและเน๎นประสบการณ์การท างาน ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีกระบวนการในการ

ด าเนนิการเพื่อให๎นักศึกษาเข๎าสูํกระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามขั้นตอนตํอไปนี้ 

 

5.1  กระบวนการและขั้นตอนการเข้าศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 5.1.1  การแสดงความจ านง  ให๎นักศึกษาแจ๎งความจ านงสมัครเข๎าศึกษาแผนการปฏิบัติงานสห

กิจศกึษา ในชํวงระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 

 5.1.2  การสมัครและการเลือกสถานประกอบการ ให๎นักศึกษายื่นค าร๎องสมัครไปปฏิบัติงานสห

กิจศกึษาและเลือกสถานประกอบการตามความสนใจได๎คนละไมํเกิน 3 แหงํ 

 5.1.3  การคัดเลือกนักศึกษาเข๎าสถานประกอบการ  คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  จะเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข๎าสถานประกอบการ และแจ๎ง

ผลการพิจารณาให๎คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ด าเนนิการสงํใบสมัครและประวัตินักศึกษาไป

ให๎สถานประกอบการคัดเลือก ซึ่งอาจจะต๎องเข๎ารับการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการตามระยะเวลา

ที่สถานประกอบการก าหนด 

 5.1.4  การประกาศผลและการยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ให๎คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหารประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการกํอนวันเริ่มไปปฏิบัติงานสห

กิจศึกษาอยํางน๎อย 30 วัน และนักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกจะต๎องยืนยันการไปปฏิบัติงานภายใน

ระยะเวลาที่คณะก าหนด นักศึกษาที่ไมํแจ๎งการยืนยันถือวําสละสิทธิ์การเข๎าศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

และจะต๎องเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 

 โดยภายหลังการยืนยัน  นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานตามก าหนดจะขอสละสิทธิ์ หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนแผนการศึกษาไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นป่วยอย่าง

รุนแรง  

 5.1.5  นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต๎องเข๎ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมหรือ

ผาํนรายวิชาเตรียมความพรอ๎มสหกิจศกึษาตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 

 5.1.6  การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 



 

 

 

 

 

 

  1)  ต๎องเป็นนักศึกษาที่ได๎ยืนยันการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผํานการ

อบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมหรือผํานรายวิชาเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษาตามที่ก าหนดไว๎ใน

หลักสูตร  

  2)  นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการและไมํสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นใดได๎ในชวํงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  3)  รหัสและชื่อวชิาให๎เป็นไปตามแตลํะสาขาวิชาที่นักศกึษาเลือกศึกษาสาขาวิชานั้นๆ  

  4)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาแล๎วจะขอถอนรายวิชาสหกิจศึกษาได๎ก็

ตํอเมื่อได๎รับอนุมัตใิห๎เปลี่ยนแผนการศึกษากํอน มิฉะนั้นใหถ๎ือเป็นโมฆะ 

 5.1.7  การเสนอโครงงานและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะจัดอบรมนักศึกษากํอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกปี

การศึกษา เพื่อเตรียมให๎นักศึกษามีทักษะพร๎อมในการท างานกํอนออกไปสหกิจศึกษาเป็นการเตรียมให๎

นักศึกษาเข๎าใจถึงบทบาทและหน๎าที่ของตนในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาชํวยให๎นั กศึกษาประสบ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การอบรมประกอบด๎วยหัวข๎อเรื่องดังเชํน การพัฒนา

บุคลิกภาพ  วัฒนธรรมองคก์รมาตรฐานการผลติทางเกษตรที่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้ หัวข๎อเรื่องการอบรม

เพื่อเตรียมความพรอ๎มส าหรับนักศกึษาสหกิจศึกษา อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม 

 

5.2 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

  นักศึกษาต๎องเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่ก าหนด ทั้งนี้ส านักงานสหกิจศึกษา

และพัฒนาสูํอาชีพ จะประสานงานให๎สถานประกอบการทราบลํวงหน๎า หากนักศึกษาต๎องการเข๎าไป

ปฏิบัติงานกํอนก าหนด หรอืเกิดเหตุขัดขอ๎งในระหวํางการเดินทาง  ท าให๎ไมํสามารถเดินทางไปถึงได๎ตาม

ก าหนด นักศึกษาต๎องแจ๎งให๎สถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทราบโดยดํวน

ที่สุด 

 

5.3  กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 

  เพื่อให๎การประสานงานระหวํางนักศึกษาและเจ๎าหน๎าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด๎วยความ

เรียบร๎อย นักศึกษาต๎องจัดสํงเอกสารที่จ าเป็นให๎กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

  5.3.1  ในระหวาํงสัปดาหแ์รกของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต๎องสํงแบบแจ๎งรายละเอียด

ที่พักสถานที่ปฏิบัติงาน (ชื่อสถานประกอบการที่อยูํ) ชื่อพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หน๎าที่ที่

ได๎รับรอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารที่สามารถติดตํอกับนักศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา 



 

 

 

 

 

 

(Job Supervisor) หน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่สามารถติดตํอกับนักศึกษา

และพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)  

  5.3.2  ในระหวํางสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาต๎องสํงแบบแจ๎งแผนปฏิบัติ

งานสหกิจศึกษา (Work plan) มายังส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสูอําชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษา   

  5.3.3  ในระหวํางสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาต๎องจัดสํงแบบแจ๎งเค๎าโครง

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให๎อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได๎ตรวจสอบและให๎

ค าแนะน าทั้งนี้นักศึกษาต๎องเริ่มเขียนรายงานได๎ทันที  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจให๎

ค าแนะน าเพิ่มเติมระหวํางการไปนิเทศงานในกรณีพี่เลี้ยงไมํมีเวลาเขียนข๎อมูลในแบบฟอร์มตํางๆ 

นักศึกษาอาจแก๎ไขปัญหา โดยการสอบถามข๎อมูลด๎วยวาจา แล๎วเป็นผู๎เขียนข๎อมูลที่รับด๎วยตนเอง 

จากนั้นน าไปให๎พนักงานพี่เลี้ยงตรวจ และลงนามรับทราบหากมีข๎อขัดข๎องประการใดที่ท าให๎ไมํสามารถ

จัดสํงเอกสารได๎ตามก าหนด ต๎องแจ๎งให๎เจ๎าหนา๎ที่สหกิจศกึษาทราบทันที 

  5.3.4  นักศึกษาต๎องสํงรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให๎แกํพนักงานที่ปรึกษาอยํางน๎อย 2 

สัปดาห์  กํอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและน าเสนอรายงานตํอสถานประกอบการกํอนเดินทางกลับ 

  5.3.5  นักศึกษาต๎องน าเสนอรายงานการปฏิบัติงานในการสัมมนาสหกิจศึกษาที่คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จัดขึน้และสํงรายงานฉบับสมบูรณ์ตํออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

 

5.4  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต๎องเดินทางไปเยี่ยมให๎ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการท างานแกํ

นักศึกษา ทั้งทางด๎านวิชาการและทักษะการท างาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตามความก๎าวหน๎า

ในการท างานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา ในการนิเทศงานแตํละครั้งควรใช๎เวลาไมํต่ า

กวํา 1 ช่ัวโมง และไปอยํางน๎อย 1 ครั้ง โดยควรเป็นชํวงในสัปดาห์ที่ 5-8 ซึ่งเป็นเวลาที่นักศึกษาได๎

ปรับตัวในการเข๎าสังคม ทักษะการสื่อสารและสร๎างความคุ๎นเคยกับพนักงานในสถานประกอบการแล๎ว

หากไปนิเทศชา๎กวํานี ้อาจไมํสามารถชวํยเหลอืนักศึกษาได๎ในกรณีที่นักศกึษามีปัญหาในการท างาน และ

ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ดว๎ยตัวเองซึ่งจะท าให๎นักศึกษาไมํประสบความส าเร็จในการท างาน  การนิเทศ

งานมวีัตถุประสงค์ดังนี ้

  5.4.1 เพื่อดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของสหกิจศึกษา 

  5.4.2  เพื่อชํวยเหลือนักศึกษาในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวํางการ

ปฏิบัติงาน  ทั้งปัญหาดา๎นวิชาการ และปัญหาในการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจรงิ 

  5.4.3 เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความก๎าวหน๎าทางวิชาการกับสถานประกอบการ 



 

 

 

 

 

 

  5.4.4  เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน และรวบรวมข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอคณะและ

มหาวิทยาลัย ขั้นตอนการนเิทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด๎วย 

  1)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จัดก าหนดการการนิเทศงานรํวมกับอาจารย์

ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานก าหนดการกับสถานประกอบการ 

  2)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สํงเอกสารประกอบการนิเทศให๎กับ

คณาจารย์นเิทศที่จะออกไปนิเทศลํวงหน๎าอยํางนอ๎ย 5 วัน ท าการ 

  3)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประสานกับสถานประกอบการให๎ด าเนินการ

ดังนี้ 

   3.1) จัดให๎ประชุมโดยล าพังระหวํางคณาจารย์นิเทศกับผู๎นิเทศงานและ

คณาจารย์นเิทศกับนักศึกษา 

   3.2)  จัดให๎มีการประชุมรํวมกันระหวํางผู๎นิเทศงาน (พนักงานที่ปรึกษา) และ

อาจารย์นเิทศ (อาจารย์ที่ปรึกษา) และนักศึกษา 

  4)  ในการนิเทศงาน คณาจารย์นิเทศงานต๎องประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติ

ของนักศึกษา ตามแบบประเมินพรอ๎มน าสํงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารหลังกลับจากการนเิทศ 

  5)  การนิเทศงานมีหัวข๎อที่ควรหารือกับเจ๎าหน๎าที่ฝุายบุคคลหรือพนักงานที่ปรึกษาใน

ระหวํางการนิเทศงานดังนี้ 

   5.1)  รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การด าเนินการของโครงการฯ  

          หลักสูตร 

   5.2)  ลักษณะงานที่มอบหมายให๎นักศึกษาปฏิบัติ 

   5.3)  แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

   5.4)  หัวข๎อรายงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรและความก๎าวหน๎า 

   5.5)  การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

   5.6)  ผลการปฏิบัติงานของนักศกึษาและความประพฤติ 

   5.7)  ปัญหาตาํงๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของ 

          นักศึกษา 

 
 

5.5  การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

 5.5.1  การพิจารณาผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ด าเนินการโดย

คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   

 5.5.2  นักศึกษาจะได๎รับการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตรต๎อง

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 



 

 

 

 

 

 

 5.5.3  การประเมินผลการศกึษารายวิชาสหกิจศกึษาทางการเกษตรประกอบด๎วย 

   1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ 

หรอืผูน๎ิเทศงาน หรอืพนักงานที่ปรึกษา ร๎อยละ 60 

   2)  ประเมินผลจากการนเิทศงานของอาจารย์นเิทศงานรอ๎ยละ 10 

   3)  ประเมินผลจากการรายงานการปฏิบัติงานอยํางตอํเนื่องและรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ร๎อยละ 20 

   4)  ประเมินผลการน าเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการ

สัมมนาสหกิจศึกษา หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร๎อยละ 10 

  5.5.4  การประเมินผลใหใ๎ช๎ระดับคะแนนตามระเบียบและข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพบิูลสงคราม 
 

5.6  กิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจ 

  5.6.1  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จัดสัมมนาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่กลับจากการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

รํวมกันกับคณาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษารุํนน๎อง 

  5.6.2  คณาจารย์นิเทศแจ๎งผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ จุดเดํน 

และข๎อควรปรับปรุงของนักศึกษาที่ประเมินโดยผู๎นิเทศงาน หรือพนักงานที่ปรึกษา เพื่อให๎นักศึกษาได๎

พิจารณาและน าข๎อแนะน าไปพัฒนาตนเอง 
 

5.7  ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 

  5.7.1  พนักงานที่ปรึกษาหรอืผูท๎ี่สถานประกอบการมอบหมายใหท๎ าหน๎าที่ 

  5.7.2  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

  5.7.3  คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

5.8  สถานที่ติดต่อประสานงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ต าบลพลายชุมพล   

 อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 โทร. 055 – 267 – 080 โทรสาร 055-267-081   

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

5.9 รายชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

หลักสูตร ชื่ออาจารย์นิเทศ เบอร์โทรศัพท์ 

เกษตรศาสตร์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรพนิ เสละคร 

อาจารย์ขนษิฐา ไชยแก๎ว 

086-929-0030 

081-888-7178 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกษตร 

อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 

อาจารย์เปรมนภา  สีโสภา 

อาจารย์กนกวรรณ  พรมจีน 

085-487-5196 

089-267-2202 

084-622-7720 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแกว๎ 

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 

อาจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา 

ผู๎ชวํยศาสตราจารย์พมิพช์นก พริกบุญจันทร์ 

อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง 

088-282-0008 

081-021-9590 

086-179-7207 

081-971-7679 

081-632-0217 

สัตวศาสตร์ ผู๎ชวํยศาสตราจารย์ประภาศริิ ใจผํอง 

ผู๎ชวํยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ มูลสาร 

081-961-7190 

082-947-0899 

วศิวกรรมเกษตรและอาหาร อาจารย์รัฎฐชัย สายรวมญาติ 087-665-6409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 

การรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

  รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาจะต๎องเขียนในระหวํางการ

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต๎การก ากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจ

ศกึษาที่ดจีะต๎องมีความถูกต๎องชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนือ้หาที่จะน าเสนอ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถือเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication skill)  และจัดท าข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับ

สถานประกอบการ นักศึกษาจะต๎องขอรับค าปรึกษาจากพนัก งานที่ปรึกษา / ผู๎นิเทศงาน (Job 

Supervisor) เพื่อก าหนดหัวข๎อรายงานที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความต๎องการของสถานประกอบการเป็น

หลัก ตัวอยํางของรายงานได๎แกํ  ผลการวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่นําสนใจ การสรุป

ข๎อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข๎อมูลเป็นต๎น  ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดท าเป็น

รายบุคคล  หรอืรายกลุํมของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเดียว 

  ในกรณีที่สถานประกอบการไมํก าหนดหัวข๎อรายงานตามความต๎องการของสถาน

ประกอบการ  นักศึกษาสามารถพิจารณาจัดท ารายงานในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ปฏิบัติสหกิจที่ตน

สนใจ  โดยที่ปรึกษากับพนักงานและอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งตัวอยํางหัวข๎อรายงาน  ได๎แกํ รายงาน

วิชาการที่นักศึกษาสนใจ  รายงานการปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมาย  หรือแผนวิธีการปฏิบัติงานที่จะท า

ให๎บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ที่นักศึกษาวางเปูาหมายไว๎จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี ้

(Learning Objectives) โดยให๎นักศึกษาจัดท าโครงรํางของเนื้อหารายงานพอสังเขปและเมื่อผํานความ

เห็นชอบของพนักงานที่ปรึกษาแล๎วให๎นักศึกษาสํงโครงรํางมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ภายในเวลาสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เก็บรวบรวมเพื่อน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาใน

สาขาวิชาเพื่อพิจารณา หากอาจารย์ที่ปรึกษาฯ มีข๎อเสนอแนะใดๆ จะจัดสํงกลับให๎นักศึกษาทราบ

ภายใน 2 สัปดาห ์เพื่อด าเนนิการปรับปรุงและเขยีนรายงานโดยทันที 

  1.  สํวนน า  เป็นสํวนประกอบกํอนที่จะเข๎าถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อท าให๎งํายตํอ

การเข๎าสูํเนื้อหาของรายงาน  จะประกอบด๎วย 

   ปกนอก 

   ปกใน 

   กิตติกรรมประกาศ 

   สารบัญเรื่อง 

   สารบัญตาราง 



 

 

 

 

 

 

   สารบัญภาพ 

   ภาคผนวก 

  2.  สํวนเนือ้เรื่อง  เป็นสํวนส าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด๎วย 

   บทที่ 1 สถานประกอบการ 

    การบริหารจัดการขององค์กร (สถานประกอบการ) 

    การมสีํวนรวํมของนักศึกษาในองค์กร (สถานประกอบการ) 

   บทที่ 2  การวิจัย/กรณีศึกษา 

    บทคัดยํอ (ภาษาไทย) 

    บทคัดยํอ (ภาษาอังกฤษ) 

    บทน า 

    การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 

    วิธีการทดลองวิจัย/กรณีศึกษา 

    ผลการทดลอง 

    สรุปและวิจารณ์ 

    เอกสารอ๎างองิ 

   บทที่ 3  ผลส าเร็จในการศกึษา ปัญหาและขอ๎เสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

   บทที่ 4  ภาคผนวก 

    4.1  สถานประกอบการ 

     ชื่อและสถานที่ตัง้ (พร๎อมแผนที่) 

     ประวัติขององค์กร (ถ๎ามี) 

     รูปแบบ รายละเอียดและโครงสรา๎งองค์กร   

     บันทึกการปฏิบัติของนักศกึษาตลอดการปฏิบัติงาน 

     สหกิจศึกษา 

    4.2  การวิจัย/กรณีศึกษา 

 

รูปแบบการจัดท ารูปเล่มรายงาน 

 ให๎นักศึกษาใช๎รูปแบบการจัดท ารายงานดังตอํไปนี้ 

  จัดพิมพ์บนกระดาษมาตรฐาน A 4 ขนาด 70 หรอื 80 แกรม สีขาวสุภาพ พิมพ์หน๎าเดียว 

  จัดพิมพด์๎วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด 16 

  จัดพิมพ์หัวข๎อเรื่องด๎วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด 18 (ตามแบบฟอร์ม

  ที่ก าหนดให๎) 



 

 

 

 

 

 

  จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได๎ตาม

  ความจ าเป็นของขอ๎มูลที่น าเสนอ 

  การเว๎นขอบกระดาษก าหนดให๎ 

   ขอบบน  1.5 นิว้   

   ขอบลําง   1.0  นิว้ 

   ขอบซ๎าย   1.2  นิว้  (ส าหรับเข๎าเลํมรายงาน) 

   ขอบขวา 1.0  นิว้ 

รายละเอียดของรายงาน 
 

หัวข้อ (สารบัญ) ลักษณะ/เน้ือหา 

ปกนอก ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี ้

กิติกรรมประกาศ เขียนขอบคุณผูท๎ี่เกี่ยวข๎องทั้งองค์กรและบุคคลที่ให๎การสนับสนุนและติดตาม 

 นิเทศการฝึกสหกิจ 

สารบัญเรื่อง เป็นสํวนที่ให๎ขอ๎มูลรายการสํวนตาํงๆ ที่ปรากฏในรายงานพร๎อมทั้งระบุเลข 

 หนา๎ที่ปรากฏของรายงาน 

สารบัญภาพ เป็นสํวนที่แสดงถึงรายการภาพ (รูปแบบ แผนภูมิ แผนที่กราฟ ฯลฯ)ทั้งหมดที่ 

 อยูํในรายงาน ชื่อหรอืค าอธิบายภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพตอ๎งตรงกับที่ 

 ปรากฏในเนือ้เรื่อง 

บทที่ 1 สถานประกอบการ  

1.1  การบริหารจัดการของ

องค์กร 

อธิบายข๎อมูลเกี่ยวกับองค์กรและการบริหารจัดการขององค์กร (สถาน

ประกอบการ) 

1 .2   การมีสํ วนรํวมของ

นักศึกษาในองค์กร 

นักศึกษามีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยํางไรบ๎าง เชนํ 

-สถานประกอบการใช๎เทคนิคอะไร  เชํน การให๎ปุ๋ยการให๎อาหารไกํและมีการ

จัดการในลักษณะใด 

-นักศึกษามีบทบาทอะไร/อยํางไรบ๎าง ในการเพิ่มเทคนิคในการท างาน/การ

จัดการ 

บทที่ 2 การวิจัย/กรณีศึกษา  

2.1 บทคัดยํอ บทคัดยํอมีความยาวประมาณ 1 หน๎า A 4 ระบุสาเหตุที่ท าการศึกษา

วัตถุประสงค์การศึกษา วิธีการเก็บข๎อมูลสรุปผลการศึกษา (เรียงล าดับตาม

วัตถุประสงค์ 



 

 

 

 

 

 

หัวข้อ (สารบัญ) ลักษณะ/เน้ือหา 

2.2 บทน า ความส าคัญ ที่มาและปัญหาของการวจิัยหรอืกรณีศกึษา 

2.3 การตรวจเอกสารที่

เกี่ยวข๎อง 

สรุปข๎อมูลจากการค๎นคว๎าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา / กรณีศึกษา / การ

วิจัยทั้งทฤษฎี หลักการ วิธีการและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ  

2.4 วิธีการทดลองวิจัย /

กรณีศกึษา 

2.5 ผลการทดลอง 

อธิบายขั้นตอนและวิธีรวบรวมข๎อมูลที่นักศึกษาใช๎ในการวิจัยหรือกรณีศึกษาระบุ

ถึงผลการศึกษาหรือการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง/กรณีศึกษา

อาจจะแสดงผลในรูปของตารางหรอืภาคหรอืการบรรยาย 

2.6 สรุปและวจิารณ์ รายชื่อหนังสือ และ/หรือวารสารที่ได๎ใชป๎ระกอบการเขียนในสํวนที่ 2 กรณี 

2.7 เอกสารอ๎างองิ 

 

 

 

บ ท ที่  3  ผ ล ส า เ ร็ จ ใ น

ก า ร ศึ ก ษ า  ปัญห า แล ะ

ข๎ อ เ สนอแนะ ใ นการฝึ ก

ปฏิบัติงาน 

วิจัย/กรณีศึกษา ให๎เรียงรายชื่อตามล าดับอักษร โดยเริ่มจากอักษรไทย ตํอด๎วย

อักษรภาษาอังกฤษ โดยใช๎รูปแบบการเขียนเอกสารอ๎างอิงตามแบบการเขียน

ผลงานวิจัย 

 

วิเคราะหแ์ละวิจารณ์ขอ๎มูลที่ได๎โดยมีขอ๎เสนอแนะและแนวทางในการแก๎ไขปัญหา

หรอืข๎อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเน๎นในแงํการน าไปใช๎ประโยชน์ในอนาคต 

 

 

บทที่ 4 ภาคผนวก เป็นสํวนที่ประกอบด๎วยรายละเอยีดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการอํานให๎เข๎าใจเนื้อหา

รายงานได๎ดยีิ่งขึ้น 

4.1 สถานประกอบการ -ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ พร๎อมแผนที่และประวัติขององค์กร

หรอืสถานประกอบการอยํางยํอหรอืโดยสรุป (ถ๎ามี) 

 -การจัดรูปแบบองค์กรหรือโครงสร๎างขององค์กร (สถานประกอบการ) รวมถึง

รายละเอียดขององค์กร (สถานประกอบการนั้นๆ หรือสาขา / หนํวยงานที่

นักศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อให๎เข๎าใจองค์กร (สถานประกอบการ) ที่นักศึกษาไป

ปฏิบัติงานได๎ดียิ่งขึ้น     บันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแตํละวันหรือในแตํละ

สัปดาห์ตามแบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยมีลายเซ็นของพนักงานที่

ปรึกษารับทราบทุกครั้ง 

4.2 การวิจัย/กรณีศึกษา ข๎อมูลหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่นักศึกษาต๎องการแนบในเลํมเพื่อให๎เข๎าใจข๎อมูล

อยํางชัดเจนได๎ดยีิ่งขึ้น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- ตัวอยํางปกนอก – 

รายงานสหกิจศึกษา 
(TH SarabunPSK 36) 

 

 

 

ปฏบิัติงาน ณ (ชื่อสถานประกอบการทีป่ฏบิัติงาน) (TH SarabunPSK20) 

 

 

 

โดย 

 

 

ชื่อผู้รายงาน (TH SarabunPSK 20) 

 

 

 

ชื่อเรื่องงานวิจัย/กรณีศกึษา (TH SarabunPSK 20) 

 

 

 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา xxx 

หลักสูตร.............................. 

สาขาวชิา...................................... 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วันท่ี ................ เดือน.....................พ.ศ..................... 



 

 

 

 

 

 

 

- ตัวอยํางปกใน – 

รายงานสหกิจศกึษา (TH SarabubnPSK24) 

ประจ าปีการศึกษา  (TH SarabubnPSK18) 

 

ชื่อเรื่องงานวิจัย/กรณีศกึษา .....................(ภาษาไทย).....(TH SarabubnPSK18)…………………. 

ชื่อผู้จัดท ารายงาน .......................................... .(TH Sarabun PSK18)……..…………………………. 

ชื่อสถานประกอบการ .......................................(TH Sarabun PSK18).................................. 

ที่อยู่..............................................(TH Sarabun PSK16).......................................................... 

ชื่อผู้นิเทศงาน/พนักงานที่ปรกึษา ............(TH Sarabun PSK16)................................................. 

 

................(TH Sarabun PSK16)............อาจารย์ที่ปรึกษา 

(..........................(TH Sarabun PSK16).........................) 

คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 

.............(TH Sarabun PSK16)......กรรมการ 

(................................................) 

.............(TH Sarabun PSK16)......กรรมการ 

(................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

(Acknowledgment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย/นางสาว....................... 

ผูจ๎ัดท ารายงาน 

วันที่.......เดอืน..........พ.ศ.......... 

 



 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

         หน้า 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญชื่อ 

สารบัญตาราง 

สารบัญรูป 

บทที่ 1  สถานประกอบการ 

 1.1  การบริหารจัดการองค์กร 

 1.2   

 1.3 

บทที่ 2  เรื่อง............................................. 

 2.1  บทคัดยํอ 

 2.2  บทน า 

 2.3  วัตถุประสงค์ 

 2.4  ตรวจเอกสาร 

 2.4.1 

 2.4.2 

 2.5  วิธีการด าเนินการศึกษา หรอื (วิธีด าเนนิการทดลอง) 

  2.5.1 

  2.5.2 

 2.6  ผลการศกึษาโครงการทดลอง 

 2.7  สรุปผลการทดลอง 

 2.8  เอกสารอ๎างองิ 

บทที่ 3 ผลส าเร็จทางการศกึษา ปัญหาและขอ๎เสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 3.1 

 3.2 

บทที่ 4 ภาคผนวก 

 4.1  ช่ือ/ประวัติของสถานประกอบการ 

 4.2 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 7 

แบบพิมพ์สหกิจศึกษาทางการเกษตร 

(Cooperative Education in Agriculture) 

 ในการด าเนินงานสหกิจศกึษามีแบบฟอร์มส าหรับนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ปรึกษา  

และสถานประกอบการ ดังนี้ 

7.1  แบบพิมพ์ส าหรับนักศกึษา 

 คทก.ส-101  ใบสมัครสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 คทก.ส-102 แบบเลือกสถานประกอบการเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 คทก.ส-103 ใบตอบรับยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 คทก.ส-104 หนังสือยินยอมของผูป๎กครอง 

 คทก.ส-105 แบบแจ๎งรายละเอียดที่พักระหวํางการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา  

 คทก.ส-106 แบบแจ๎งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 คทก.ส-107 แบบแจ๎งโครงราํงรายงานการปฏิบัติงาน 

 คทก.ส-108 แบบแจ๎งยืนยันสํงบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 คทก.ส-109 แบบสํงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

 คทก.ฝ-5 แบบบันทึกประจ าวันการปฏิบัติงานประสบการณ์วชิาชีพภาคสนาม 

7.2  แบบพิมพ์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิทศสหกิจ 

 คทก.ส-201 แบบแจ๎งก าหนดการการนิเทศงานนักศึกษา 

 คทก.ส-202 แบบรายงานและประเมินผลปฏิบัติงานจากการนเิทศงานสหกิจศึกษา  

 คทก.ส-203 แบบประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงานประสบการณ์วชิาชีพภาคสนาม 

7.3  แบบพิมพ์ส าหรับสถานประกอบการ 

 คทก.ส-301 แบบตอบรับเข๎ารํวมสหกิจศกึษาทางการเกษตร 

 คทก.ส-302 แบบเสนองานสหกิจศึกษา 

 คทก.ส-303 แบบแจ๎งรายละเอียดงาน ต าแหนํงงาน พนักงานที่ปรึกษา 

 คทก.ส-304 แบบรายงานตัวเข๎าปฏิบัติงานและแจ๎งที่พักระหวํางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 คทก.ส-305 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

7.4  แบบพิมพ์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ 

 คทก.ส-401 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ใบสมัครสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ข๎อมูลนักศกึษา 

1.  ข้อมูลส่วนตัวนักศกึษา (Student Personal Data) 

ชื่อ-นามสกุล ไทย (นาย/นางสาว)……………………………………….………………………………………………………………… 
Name&Surname Thai 

  อังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  English (Mr./Miss) 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา (Student identification no.)……………………..……………………….……………..……………………………………. 

สาขาวิชา/วชิาเอก...............................................................................ช้ันปีท่ี.............................................................. 
Field of Study/major 

ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา.......................................................เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผํานมา......................................... 
Name Advisor                                                              GPA  for the most recently completed academic yeat 

เกรดเฉลี่ยสะสม.................................................... 
GPA for all courses completed to date 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................ออกให๎ ณ ........................................................ 
Identification card no.            issued at 

เมื่อวันท่ี...................................................................... หมดอายุวันที่........................................................................... 
Lssued date                      Expiry date 

เชื้อชาติ..............................................สัญชาติ...................................................ศาสนา............................................... 
Race             Natopmaloty                     Religion 

วัน เดอืน ปีเกิด...............................................สถานที่เกิด.............................อายุ...........ปี  เพศ.................................. 
Date of birth                        Place of birth                       Age  Sex 

สํวนสูง.............................ซม.  น้ าหนัก......................กก. 
Height                                                       Weight                                Kg. 

โรคเร้ือรัง โรคประจ าตัว  ระบุ...................................................................................................................................... 
Chronical disease : specify 

 

คทก.ส-101 



 

 

 

 

 

 

ท่ีอยูใํนภาคการศึกษานี ้............................................................................................................................................... 
Address this semester 

 

โทรศัพท์............................................โทรสาร......................................E-mail………………………………………………………. 
Tel.                Fax. 

อื่นๆ

............................................................................................................................................................................... 
Other 

ท่ีอยูถําวร

....................................................................................................................................................................... 
Permanent address 

โทรศัพท์.............................................. โทรสาร................................................ E-mail ……………………………………….. 
Tel.   Fax. 

2.  ข้อมูลครอบครัว (Family Details) 
ชื่อบิดา..............................................................................อายุ.................................ปี อาชีพ...................................... 
Faher’s name            Age Year    Occupation 

ชื่อมารดา..........................................................................อายุ.................................ปี อาชพี...................................... 
Mother’s name               Age Year    Occupation 

ท่ีอยู ํ..................................................................................................................โทรศัพท์............................................ 
Address                   Tel. 

จ านวนพี่นอ๎ง............................คน  เป็นบุตรคนท่ี.....................................ตามรายละเอยีดขา๎งลํางนี้ 
No. of relatives  Persons You are the    as Follows: 

 

ล าดับที ่
No. 

ชื่อ-นามสกุล 
Name&surname 

อายุ 
Age 

อาชีพ 
Occupation 

ต าแหน่ง 
Position 

ที่อยู ่
Address 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  ประวัตกิารศกึษา (Education Background) 

 

ระดับ 
Level 

สถานศึกษา 
School/College/ 

University 

ปีที่เริ่ม 
Year 

attended 

ปีที่จบ 
Year 

graduated 

วุฒิ

การศึกษา 
Certificate 

วิชา 
Major 

ประถม 
Primary 

     

มัธยมต้น 
Secondary 

     

มัธยมปลาย 
High School 

     

 

4.  ข้อมูลประสบการณ์ และกจิกรรม 

 4.1  กจิกรรมนอกหลักสูตร (Student Activities) 

ระยะเวลา (Years) …………………………ต าแหนงํและหนา๎ที่ (Position/Responsibility)……………………………………….. 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………… 
  

4.2  ประวัตกิารฝึกอบรม (Previous Trainning) 

  แนบเอกสารเพิ่มเตมิมาพร๎อมนี้ (Additional pages are attached) 

ระยะเวลาการฝึก 
Year Trained 

สถานที่ฝึก/ที่อยู ่
Organization /Address 

ต าแหน่ง/หัวข้ออบรม/หนา้ที ่
Position/Topics/ 

Job title/Job description จาก 
From 

ถึง 
To 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 4.3  ความสามารถทางภาษา (Language Ability) 
 

ภาษา ฟัง(Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading) เขียน (Writing) 

(Language) Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor 

อังกฤษ 

(English) 

            

จีน 

(Chinese) 

            

อื่นๆ  

ระบุ

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

(Other) 

            

 4.4  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Computer Skills) 
 

คอมพิวเตอร ์ Excellent Good Fair Poor 

Word     

Excel     

Power point     

Internet     

 4.5  ความสามารถพิเศษ รางวัล หรือเกียรติคุณที่ได้รับ (Special Ability Reward or Honor 

Received) 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.6  ความสามารถด้านพาหนะ 

ใบขับขี ่        รถยนต์  ใบอนุญาตเลขท่ี ............................................................................ 
Computerized ability          Car  Driver license no. 

Driver License 

   จักรยานยนต์ ใบอนุญาตเลขท่ี ............................................................................ 

   Motor Cycle  Driver license no. 

 4.7  ความสามารถดา้นกีฬา 

  กีฬา .............................................................................................................................................. 

  Sposrt 

 4.8  งานอดเิรก.......................................................................................................................................... 

  Hobbies 



 

 

 

 

 

 

5.  จุดมุ่งหมายงานอาชีพ (Career Objectives) 
ระบุสายงานและลักษณะงานอาชพีท่ีนักศกึษาสนใจ (Indicate your career objectives, fields of interest and job 

preference) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.โปรดอธิบายให๎ผู๎อ่ืนร๎ูจักตัวทํานดขีึน้ (Please explain about yourself to make other people understand you better) 

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

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

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

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อความท้ังหมดเป็นความจริงและถูกตอ๎งทุกประการ 

I hereby confirm that at the answers and statements given by me in the applications are true and correct in 

every asect. 

        ลงช่ือผู๎สมัคร_____________________ 

              Applicant signature 

               (____________________) 

         วันท่ี _____________________ 

        Date 

หมายเหตุ : นักศกึษาโปรดแนบเอกสารดังตอํไปน้ีอยํางละ 1 ชุด 

ใบรับรองแพทย ์ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ส าเนาทะเบียนบ๎าน ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับลําสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบเลือกสถานประกอบการเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

ค าชี้แจง 

 ให๎นักศึกษากรอกแบบเลือกสถานประกอบการ  โดยนักศึกษาจะเลือกสถานประกอบการที่จะไป

ปฏิบัติงานได๎ไมํเกิน 3 แหํง  และสํงส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ภายในวัน เวลา ที่

ก าหนด 

 

วันที่......................................... 

 

เรียน หัวหนา๎ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสูํอาชีพ 

 ข๎าพเจ๎า (นาย/นางสาว).............................................. รหัสประจ าตัว……………………………… 

สาขาวิชา/วิชาเอก.................................................... GPA ………………………………………………………… 

 ขอเลือกสถานประกอบการเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

1.  ชื่อสถานประกอบการ 

 1.  ....................................................................................................... 

 2.  ....................................................................................................... 

 3.  ....................................................................................................... 

2.  สายงานและลักษณะงานอาชีพที่นักศึกษาสนใจ 

 1.  ....................................................................................................... 

 2.  ....................................................................................................... 

 3.  ....................................................................................................... 

3.  ความรูแ๎ละทักษะที่ตอ๎งการกํอนออกไปปฏิบัติสหกิจศกึษา 

 1.  ....................................................................................................... 

 2.  ....................................................................................................... 

 3.  ....................................................................................................... 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................(ผู๎สมัคร) 

 หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ..................................... 

คทก.ส-102 

 



 

 

 

 

 

 

 

ใบตอบรับยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ค าชี้แจง 

 ขอให๎นักศึกษาเขียนใบตอบรับยืนยันไปปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา สํ งส านักงานคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนดพร๎อมแนบหนังสือยินยอมผู๎ปกครอง 

(คทก.ส-104) 

 

เรยีน   หัวหน้าส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ 

  

 ข๎าพเจ๎า (นาย,นางสาว)................................................นามสกุล............................................. 

รหัสประจ าตัว.....................................นักศึกษาสาขาวิชา/วิชาเอก....................................................... 

  ยินดีที่จะฝกึปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับ บริษัท .................................................................. 

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

  ไมํยินดีที่จะฝกึงานสหกิจศกึษา กับ บริษัท ........................................................................ 

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

      และมีความประสงคจ์ะฝกึงานกับ บริษัท ........................................................................... 

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

 

 

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

                     (.........................................) 

       วันที่ .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คทก.ส-103 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
ท่ี ศธ  ๐๕๓๘.๓ / ว................               คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

               มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

               อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก  ๖๕๐๐๐ 
 

        วันท่ี ................เดอืน...................พ.ศ.................... 

เรื่อง   ขออนุญาตผู๎ปกครอง 

เรียน    ผู๎ปกครองของ................................................. 
 

  มีความประสงค์จะให๎นักศึกษาในปกครองของทํานไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหวํางวันท่ี 

....................เดือน.....................พ.ศ....................... ถึงวันที่ .................เดือน.................พ.ศ................... ณ บริษัท/

หนวํยงาน ......................................................  จงัหวัด......................................... ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนั้นทางคณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให๎

นักศกึษาท่ีอยูใํนความปกครองของทํานเข๎ารวํมการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาํว 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และใครํขอความกรุณากรอกข๎อความในแบบตอบรับฯ สํงคืนมายัง

ส านักงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร ภายในวันท่ี...........เดอืน......................พ.ศ............... ด๎วย จักขอบคุณ

ยิ่ง 

   

     ขอแสดงความนับถือ 

 

                (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวทิิตพัฒนา) 

             คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

ส านักงานสหกจิศึกษาทางการเกษตรคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

โทรศัพท์  ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๘๐  ตํอ ๒๐๒ 

โทรสาร   ๐ - ๕๕ ๒๖ – ๗๐๘๑  E - mail : kaset@live.psru.ac.th 

 

โปรดกรอกแบบฟอร์มและขีดเคร่ืองหมาย ในชอํง (  )  ข๎างลํางนีแ้ล๎วสงํกลับคืนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ข๎าพเจ๎า....................................................................................ผ๎ูปกครองของ

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

(     )  อนุญาต     (      )  ไมํอนุญาตให๎..................................................................................เข๎ารับการปฏิบัติงานสหกิจศกึษาทาง

การเกษตร  ระหวํางวันที่.........................เดอืน...............................พ.ศ........................... ถึง วันที่.....................เดือน...........................

พ.ศ..................................       ณ บริษัท/หนํวยงาน............................................................................. 

 

      ลงชื่อ..............................................ผ๎ูปกครอง 

                     (                                       ) 

   

โปรดส่งคืน  ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                 ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 โทรศัพท์. 055-267-080  โทรสาร. 055-267-081 

คทก.ส-104 

 

ส าหรับนักศึกษา 

mailto:kaset@live.psru.ac.th


 

 

 

 

 

 

 

  

แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 

ค าชี้แจง  ขอให๎นักศึกษาสํงแบบแจ๎งรายละเอียดที่พักระหวํางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คืนที่

ส านักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทันทีที่ได๎ที่พัก

อาศัยเรียบร๎อยแลว๎ หรอือยํางนอ๎ยภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน 

 

เรยีน  หัวหนา๎ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสูํอาชีพ 

  ข๎าพเจ๎า นาย / น.ส. ...........................................................รหัสประจ าตัว............................... 

สาขาวิชา/วิชาเอก.................................................................................................................................. 

ได๎เข๎าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  (ชื่อสถานประกอบการ) 

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

(อังกฤษ)    .......................................................................................................................................... 

โดยมี (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................... 

ต าแหนํง .........................................................................เป็นผู๎นิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษา 

ใครํขอแจง๎รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหวํางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ดังนี้ 

1.  ลักษณะของสถานที่พัก  (     )  บ๎าน    (     )  หอพัก ชื่อ.............................................................. 

ที่อยูํเลขที่.....................ถนน........................................................ซอย................................................... 

ต าบล.......................................อ าเภอ.............................................จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...........................................โทรสาร..................................... 

2.  ชื่อที่อยูํ  ผ๎ูที่สามารถติดตํอได๎ในกรณีฉุกเฉิน (ที่สถานประกอบการ) ............................................... 

ต าแหนํง...............................................ความสัมพันธ์กับนักศึกษา........................................................ 

ที่อยูํ  (สถานที่ท างาน) เลขที่........................................ถนน..........................ซอย.................................. 

ต าบล.....................................อ าเภอ..............................................จังหวัด............................................ 

รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร.................................... 

E-mail…………………………………………………………….มอืถือ...................................................................... 

ที่อยูํ (ที่บ๎าน) ที่อยูํเลขที่...........................ถนน...................................ซอย............................................. 

ต าบล..........................................อ าเภอ............................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................. 

คทก.ส-105 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงต าแหน่งท่ีพักอาศัยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์  โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่ส าคัญใกล๎เคียงที่

สามารถเข๎าใจได๎โดยงาํย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     (                              )       (                                 ) 

  พนักงานที่ปรึกษา/ผ๎ูนเิทศงาน                    นักศึกษา 

วันที่............................................  วันที่.............................................. 



 

 

 

 

 

 

แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ค าชี้แจง 

 ให๎นักศึกษาสํงแบบแจ๎งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให๎คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน 

 ข๎าพเจ๎านาย/นางสาว..............................................รหัสประจ าตัว............................................. 

สาขาวิชา/วิชาเอก....................................ซึ่งได๎ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

................................................................................................ ......ขอแจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

ที่ หัวข้องาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

                                                                            .                            

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ลงช่ือ........................................พนักงานที่ปรึกษา/ผู๎นเิทศงาน  ลงช่ือ........................................ 

     (                            )      (                             ) 

ต าแหนงํ...................................                 นักศกึษา 

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

คทก.ส-106 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 

 

ค าชี้แจง 

 ให๎นักศึกษาจัดท าโครงรํางของเนือ้หารายงานพอสังเขป     โดยผํานความเห็นชอบจากพนักงาน

ที่ปรึกษา  และสํงกลับมายังส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารภายในเวลาสัปดาห์ที่ 4 ของ

การปฏิบัติงาน 

 ส านักคณะฯ เก็บรวบรวมเพื่อน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาเพื่อพิจารณา  หากอาจารย์

ที่ปรึกษาฯ มีข๎อเสนอแนะใดๆ จะจัดสํงกลับให๎นักศึกษาทราบภายใน 4 สัปดาห์ และนักศึกษาควร

ด าเนนิการเขียนรายงานโดยทันที 

 

เรยีน  หัวหน้าส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ 

 

 ข๎าพเจ๎านาย/นางสาว..................................................รหัสประจ าตัวนักศกึษา......................... 

สาขาวิชา/วิชาเอก................................................................................................................................. 

ขอแจ๎งโครงราํงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา ดังนี้ 

1.  หัวข๎อรายงาน (Report Title) (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) 

ภาษาไทย 

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

ภาษาอังกฤษ

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

2.  รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง) 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ.............................................นักศึกษา  ลงช่ือ.................................พนักงานที่ปรึกษา 

      (............................................)              (.......................................) 

วันที่...............................................   ต าแหนํง................................... 

       วันที่......................................... 

คทก.ส-107 

 



 

 

 

 

 

 

แบบแจ้งยืนยันส่งบันทกึการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

ค าชี้แจง 

 ให๎นักศึกษากรอกแบบแจ๎งยืนยันสํงบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให๎อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ

ศึกษาลงนามเพื่อรับรองวํานักศึกษาได๎สํงบันทึกการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วและสํงให๎ส านักงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลังจากกลับจากปฏิบัติงานภายใน 3 วัน 

 

เรยีน  หัวหน้าส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ 

 ข๎าพเจ๎านาย/นางสาว.........................................................รหัสประจ าตัว................................. 

สาขาวิชา/วิชาเอก................................................................................................................................. 

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ชื่อ..................................................................................................... 

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

 ใครํขอเรยีนแจง๎วําได๎สงํ  บันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรใหก๎ับอาจารย์ที่

ปรึกษาสหกิจศึกษาเรียบร๎อยแล๎ว 

 

 

 

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

          (......................................) 

           นักศึกษา 

     วันที่........................................ 

 

 

 

ขอรับรองวํานกัศึกษาได๎สงํบันทึกการปฏิบัติงานเรียบร๎อยแล๎ว 

(ลงช่ือ)........................................    

       (.......................................) 

     อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศกึษา 

    วันที่....................................... 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 
.................................................................... 
วันท่ี............................................................. 

คทก.ส-108 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

 

ค าชี้แจง 

 ขอให๎นักศึกษากรอกแบบสํงรายการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์  ที่ส านักงานสหกิจ

ศกึษาและพัฒนาสูอําชีพ ภายใน  7  วัน หลังจากน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 

เรยีน หัวหน้าส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ 

 ข๎าพเจ๎านาย/นางสาว........................................................รหัสประจ าตัว.................................. 

สาขาวิชา/วิชาเอก.........................................................มอืถือ............................................................... 

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ชื่อ..................................................................................................... 

ขอสํงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work Term Report) หัวข๎อเรื่อง 

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

(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................... 

จ านวน 2 เลํม พร๎อมแผนํบันทึกข๎อมูลรายงานและการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน (CD จ านวน 1 แผนํ) 

 

 

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

          (......................................) 

           นักศึกษา 

     วันที่........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา 
ได้รับเรียบร้อยแล้ว 

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

คทก.ส-109 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบบันทึกประจ าวันการฝกึประสบการณ์ภาคสนามของนักศกึษา 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

 

 ฝกึงาน   สหกิจศึกษา 
ชื่อ.....................................................สกุล......................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา................. 
 

สาขาวิชา...............................คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 

เบอร์โทรศัพท์..............................................................E-mail………………………..……………….………..……… 
 

สถานที่ฝกึงาน ................................................................................................................................. 
 

ต าแหนํง / แผนก .............................................................................................................................. 
 

ชื่อผูค๎วบคุมนักศกึษาฝกึงาน.............................................................................................................. 

ต าแหนํง / แผนก .............................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์...........................................โทรสาร...................................E-mail…….…………………….... 

 

 

 

 

 

 

คทก.ฝ-5 

รูปถําย 

ชื่ออาจารย์ผู้นิเทศ..........................................นามสกุล...........................เบอร์โทรศพัท์........................... 

ชื่ออาจารย์ผู้นิเทศ..........................................นามสกุล...........................เบอร์โทรศพัท์........................... 

ชื่ออาจารย์ผู้นิเทศ..........................................นามสกุล...........................เบอร์โทรศพัท์........................... 

 



 

 

 

 

 

 

1.  ตารางสรุปการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

 

วันท่ี หัวข้อสรุปงานที่ปฏิบัติ ลงชื่อผู้ควบคุม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 

 

 

 

บันทึกผลการปฏิบัติงานโดยละเอยีด 
วันท่ี .................เดอืน...................พ.ศ................. 

แผนก/ฝุาย.......................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลงานวันนี้  (ส าหรับผู้ควบคุมการปฏิบัตงิาน) 

  ด ี    พอใช๎   ควรปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

ลงชื่อ......................................................ผ๎ูควบคุมการปฏิบัตงิาน 

                                      (                                             )    

 



 

 

 

 

 

 

สรุประยะเวลาปฏิบัตงิาน 

(นักศึกษาเป็นผู้สรุป) 
 

 

 มา...................................วัน    สาย...................................วัน 

 ขาด.................................วัน    ลา......................................วัน 

 ป่วย.................................วัน 
 

 

    (ลงช่ือ)........................................................................นักศึกษา 

                                 (.......................................................................) 

                                วันที่..........เดอืน............................พ.ศ. ................. 

 

 คดิเป็นเวลา 

      รวมร๎อยละ 80 ขึน้ไป 

      น๎อยกวําร๎อยละ 80 
 

 

  (ลงช่ือ).............................................ผ๎ูควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน๎าหนวํยงาน 

                           (............................................) 

                     วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................. 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

  

แบบแจ้งก าหนดการการนิเทศงานนักศกึษา 

ค าชี้แจง 

 อาจารย์นิ เทศงานแจ๎งก าหนดการนิ เทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ให๎ส านักงานคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กํอนวันเดินทางอยํางนอ๎ย 1 เดือน  

1.  ชื่อ-นามสกุลของอาจารย์และคณะผูน๎ิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด๎วย 

 ................................................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ................................................................................................................ผู๎ติดตาม 

 ................................................................................................................ผ๎ูติดตาม 
 

2.  หัวข๎อที่จะหารอืในระหวาํงการนิเทศ  ได๎แกํ 

 2.1  หนา๎ที่ที่มอบหมายใหน๎ักศึกษาปฏิบัติ  และแผนการปฏิบัติงาน 

 2.2  การพัฒนาตนเองของนักศึกษา  และหัวข๎อรายงานและโครงราํงรายงาน 

 2.3  รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและแนวคิดของสหกิจศึกษา 

 2.4  ปัญหาตํางๆ  ที่เกิดขึ้นในชํวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผํานมา 
 

3.  ขัน้ตอนการนเิทศ 

 2.1  ขอพบนักศึกษาโดยล าพัง   เวลา....................................น. 

 2.2  ขอพบพนักงานที่ปรึกษาโดยล าพัง  เวลา....................................น. 

 2.3  ประชุมรวํมกันเพื่อสรุปผลการนเิทศงาน เวลา....................................น. 

 2.4  เยี่ยมประชมสถานประกอบการ  เวลา....................................น. 
 

4.  ก าหนดวันนิเทศงาน วันที่................................................................ 
 

5.  ช่ือนักศึกษาที่จะไปนิเทศงาน 

ชื่อนักศึกษา ชื่อสถานประกอบการ วันที่ 

   

   

   
       

      ลงช่ือ............................................ 
           (............................................) 
      ต าแหนงํ....................................... 

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

คทก.ส-201 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานและประเมินผลปฏิบัติงานจากการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 

ค าชี้แจง 

 ขอให๎อาจารย์นเิทศงานกรอกแบบรายงานนีแ้ละสํงคืนที่ส านักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม โดยทันทีที่เสร็จสิ้นการนิเทศงาน 

 

ส่วนที่ 1 รายงานผลการนิเทศงาน 

1.  ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................................................... 

2.  สถานที่ตั้ง........................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................... 

3.  รายนามนักศกึษาที่ได๎รับการนเิทศงานในสถานประกอบการแหํงนี้ 

 3.1 .....................................................................สาขาวิชา/วิชาเอก.......................................... 

 3.2 .....................................................................สาขาวิชา/วิชาเอก.......................................... 

 3.3 .....................................................................สาขาวิชา/วิชาเอก.......................................... 

 3.4 .....................................................................สาขาวิชา/วิชาเอก.......................................... 

4.  วันและเวลาที่นเิทศงาน................................................................................................................... 

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

           (.......................................) 

                อาจารย์นเิทศงาน 

      วันที่........................................ 

 

5.  รายนามคณาจารย์ผ๎ูรวํมนิเทศงาน 

 5.1 ......................................................  5.2 .................................................. 

 5.3 ......................................................  5.4 .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงแบบประเมิน 

โปรดเติมขอ๎ความลงในชํองวาํง/และกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอํงวํางท่ีตรงกับระดับความคดิเห็นของทําน  

โดยมีระดับความคดิเห็น  ดังนี ้

5  หมายถึง เห็นดว๎ย   หรือ เหมาะสม  มากทีสุ่ด 

4  หมายถงึ เห็นดว๎ย  หรือ เหมาะสม  มาก 

3  หมายถึง เห็นดว๎ย  หรือ เหมาะสม  ปานกลาง 

2  หมายถงึ เห็นดว๎ย  หรือ เหมาะสม  น้อย 

1  หมายถึง เห็นดว๎ย  หรือ เหมาะสม  น้อยที่สดุ 

คทก.ส-202 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผนํ ตอํสถานประกอบการ 1 แหงํ) 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................. 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดับความคิดเหน็การ

ประเมนิ 

1 2 3 4 5 

1. ความเข้าใจในแนวคิดของสหกจิศึกษา      

  1.1  ผู๎บริหาร      

  1.2  เจ๎าหนา๎ที่ฝาุยบุคคล      

  1.3  พนักงานท่ีปรึก/ผู๎นิเทศงาน      

2.  คุณลักษณะงานทีทมอบหมายให้นักศกึษาปฏิบัติ      

  2.1  ปริมาณงานมีความเหมาะสม      

  2.2  คุณภาพงานตรงตามลักษณะสาขาวชิาชีพ      

  2.3  ลักษณะงานมีความปลอดภัยไมเํสี่ยง หรอืกํอให๎เกิดอันตราย      

3.  การจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา      

  3.1  การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวํางฝุายบุคคลและพนักงานท่ีปรึกษา

เป็นไปอยาํงมีประสิทธิภาพ 

     

  3.2  ฝุายบุคคลและผู๎เกี่ยวข๎องมีการปฐมนิเทศ แนะน ากฎระเบียบตํางๆ ให๎นักศึกษา

ทราบ 

     

  3.3  มีพนักงานที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข๎างาน      

  3.4  พนักงานที่ปรึกษามีความร๎ูและประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาชพีของนักศึกษา      

  3.5  พนักงานท่ีปรึกษามีเวลาให๎แกนํักศกึษาดา๎นการปฏบัิตงิาน      

  3.6  พนักงานที่ปรึกษามอบหมายงาน สอนงาน และให๎ค าปรึกษาอยํางเหมาะสม      

  3.7  มกีารจ าท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏบัิตงิาน      

  3.8  มีคําตอบแทนให๎นักศึกษาอยํางเหมาะสม      

  3.9  จัดสวัสดกิาร (ท่ีพัก อาหาร รถรับสํง ฯลฯ) ให๎นักศกึษาอยํางเหมาะสม      

  3.10  มคีวามพร๎อมดา๎นอุปกรณ ์หรอืเครื่องมือส าหรับให๎นักศกึษาปฏบัิตงิาน      

  3.11  ให๎ความส าคัญตํอการประเมินผลการปฏบัิตงิานและรายงานของนักศึกษา      

4.  คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้      

 

 

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

     (................................................) 

    อาจารยน์เิทศผู๎ประเมิน 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  การประเมินนักศึกษา (1 แผ่น ส าหรับนักศึกษา 1 ราย) 

ชื่อนักศึกษา.....................................................สาขาวิชา/วิชาเอก........................................................ 

 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดับความคิดเหน็ 

การประเมิน 

1 2 3 4 5 

1.  ความรบัผดิชอบต่อหนา้ที ่      

  1.1  มีความรับผิดชอบตอํงานท่ีได๎รับมอบหมาย      

  1.2  ปฏบัิตงิานดว๎ยความกระตอืรือร๎น      

  1.3  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏบัิตอิยํูเสมอ      

  1.4  ใชเ๎วลาในการท างานให๎เกิดประโยชนส์ูงสุด      

  1.5  มีการรายงานผลการปฏบัิตงิาน      

2.  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิาน      

  2.1  ปฏบัิตงิานโดยใชค๎วามร๎ู ความสามารถท่ีมีอยูอํยํางเต็มท่ี      

  2.2  มคีวามสามารถในการประยุกตใ์ชค๎วามร๎ู      

  2.3  มคีวามช านาญในดา๎นปฏบัิตกิาร      

  2.4  มคีวามสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน      

  2.5  ใฝุร๎ู สนใจศึกษาหาความร๎ูใหมํๆ เพ่ิมเตมิ      

3.  คุณลักษณะสว่นบุคคล      

  3.1  ปฏบัิตติามกฎ ระเบียบหรือข๎อบังคับขององคก์รโดยเครงํครัด      

  3.2  เข๎างานตรงเวลา ไมเํคยขาด ไมเํคยสาย      

  3.3  ให๎ความเคารพเชื่อฟังผู๎บังคับบัญชา      

  3.4  มีความขยัน อดทน สู๎งาน        

  3.5  มคีุณธรรม จริยธรรม เชํน ซื่อสัตย ์สุจริต  รักษา ความลับองคก์ร      

  3.6  มีความคิดริเร่ิม สรา๎งสรรค์      

  3.7  มคีวามมั่นใจในตนเอง กล๎อสอบถาม และเสนอความคิดเห็น      

  3.8  มบุีคลกิภาพ และวางตัวเหมาะสม เชํน การแตํงกาย กิรยิาวาจา วุฒิภาวะ      

  3.9  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมรํวมกับผู๎อ่ืน      

  3.10  ใชท๎รัพยากรขององคก์รอยํางร๎ูคุณคํา เชํน ไฟฟาู วัสดุสิน้เปลอืงตํางๆ      

4.  สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศกึษาคนนี ้      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4  คะแนนผลการประเมินนักศกึษา (1 แผ่น ส าหรับนักศกึษา 1 ราย) 

 

หัวข้อการประเมิน คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

1. การพัฒนาตนเอง 60  

  1.1  บุคลิกภาพ 10  

  1.2  วุฒิภาวะ 10  

  1.3  การปรับตัว 10  

  1.4  การเรียนรู๎ 10  

  1.5  การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก 10  

  1.6  มนุษยสัมพันธ์ 10  

2.  การมีส่วนร่วมกับองค์กร 10  

3.  ความประพฤติ คุณธรรม จรยิธรรม 

    และการปฏิบัติ  ตามระเบียบวินัยขององค์กร 

10  

4.  ความรู้  ความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 10  

5.  ความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตาม

แผนการปฏิบัติงาน 

10  

 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมจากการนิเทศงาน 

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

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

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

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

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

 

 

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

     (.........................................) 

    อาจารย์นเิทศผูป๎ระเมิน 



 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้ม ี2 สวํน  ทั้งหมด  11  ขอ๎  โปรดให๎ข๎อมูลครบทุกข๎อเพื่อความสมบูรณ์ 

ของการประเมินผล 

2. โปรดให๎คะแนนในชอํง  คะแนนที่ได๎ ในแตํละหัวข๎อประเมิน 

3. เมื่อประเมนิผลแล๎วกรุณาสงํแบบประเมินนี้คนืที่ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสูํอาชีพ 

ส่วนที่ 1 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมสัมมนา 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ความเหมาะสมของวธิีการน าเสนอ 10   

2. ความเหมาะสมของสื่อ 10   

3. ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ 10   

4. บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือม่ัน 15   

5. ความรูพ๎ืน้ฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล 10   

6. ตอบตรงค าถาม 15  

7. ตอบค าถามสอดคล๎องกับข๎อมูลที่น าเสนอและสามารถให๎เหตุผลและ

อ๎างองิหลักฐานสนับสนุน 

15   

8. ความเข๎าใจในงานที่ท าและความสัมพันธ์ของผลงานตํอองค์ความรู๎ใน

สาขาวิชา/วิชาเอก 

15   

รวม 100   
 

 ส่วนที่ 2 การน าเสนอผลงานทางนิทรรศการ (Poster) 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ความชัดเจนและประเด็นของเนือ้หาที่น าเสนอ 15   

2.  รูปแบบและวิธีการน าเสนอข๎อมูล 15  

3.  ความนาํสนใจ 20   

รวม 50   
 

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

    (............................................) 

  ผูป๎ระเมิน 
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แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

ค าชี้แจง 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ขอความกรุณากรอกแบบตอบรับนี้ และกรุณาสํงคืน

พร๎อมแผนที่ของสถานประกอบการ  ภายในวันที่.............................................ด๎วย  จักขอบคุณยิ่ง 

 

1. ช่ือสถานประกอบการ........................................................................................................................ 

2. ที่อยูํเลขที่........ซอย..................................ถนน................................แขวง/ต าบล............................... 

3. เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์............................. 

4. โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................................ 

5. E-mail  : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………... 

6. Web Site : ………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

7. ประเภทธุรกิจ................................................................................................................................... 

8. มีความยินดีและรํวมมอืรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข๎าปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 สาขาวิชา/วิชาเอก.........................................................................จ านวน................คน 

 

 

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

   (.........................................) 

ต าแหนํง............................................. 

............/................/............. 
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แบบเสนองานสหกิจศึกษา 

 

เรยีน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 ด๎วยบริษัท................................................................มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

และใครํขอเสนองานให๎นักศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายละเอียดเกีย่วกับสถานประกอบการ 

ช่ือ........................................................................................................................................................ 

ที่อยูํเลขที่.....................................ถนน......................................แขวง/ต าบล......................................... 

เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์............................... 

โทรศัพท์....................................................................โทรสาร............................................................... 

E-mail  : ……………………………….……………..…………….…. Web Site …………….………….……………………………….. 

ประเภทธุรกิจ.........................................................จ านวนพนักงาน..................................................คน 

2.  ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ 

ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................................... 

ต าแหนํง........................................................................แผนก............................................................... 

หากมีความประสงค์จะติดตํอประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ ขอให๎ 

 (   )   ติดตํอโดยตรงกับผู๎จัดการ/หัวหน๎าหนํวยงาน 

 (   )   ติดตํอบุคคลที่สถานประกอบการมอบหมาย ดังนี้ 

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

  ต าแหนํง.................................................แผนก............................................ 

3. รายละเอียดงาน/สวัสดิการท่ีเสนอให้นักศึกษาและคุณสมบัตินักศกึษาที่ต้องการ 

สาขาวิชาที่ต๎องการ.............................................................จ านวน......................................................

ต าแหนํงความสามารถทางวิชาการหรอืทักษะที่นักศกึษาควรมี...................................................... 

4. ข้อก าหนดอื่นๆ (เชํน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต๎องน าไประหวํางการปฏิบัติงาน หรือสถานที่

ปฏิบัติงานจรงิ หรอือื่นๆ โปรดระบุ)....................................................................................................... 

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

5. ต าแหน่งงานท่ีเสนอให้นักศกึษาปฏิบัติ (Job Position) ................................................................... 

6. ลักษณะงานที่นักศกึษาต้องปฏิบัติ (Job Description) ……………………….…..…………………………………….. 

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

7. วัน-เวลาท างาน.....................................จ านวนชั่วโมงท างาน....................................ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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8. สวัสดิการที่ขอเสนอให้นักศกึษาในระหว่างปฏิบัติงาน 

 8.1 คําตอบแทน (   ) ไมํมี (   ) ม.ี...............บาท/วัน  หรอื...............บาท/เดือน 

 8.2 ที่พัก (   ) ไมํมี (   ) ม ี โดย   (   ) ไมํเสียคําใช๎จาํย 

     (   ) นักศึกษารับผดิชอบเอง....................บาท/เดือน/วัน 

9.  รถรับ-ส่ง ไป-กลับ ระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่พัก และชุมชนใกล้เคยีง 

   (   ) ไมํมี (   ) ม ี โดย (   ) ไมํเสียคําใช๎จาํย  

     (   ) นักศึกษารับผดิชอบเอง....................บาท/เดือน/วัน 

10. สวัสดิการอื่นๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)............................................................................................ 

11. การเลือกนักศกึษาเข้าปฏิบัติงาน 

 (   ) ตอ๎งการคัดเลือกนักศึกษาเอง  (   ) ให๎สถานศกึษาคัดเลือกนักศึกษาให๎ 

 

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

   (.........................................) 

ต าแหนํง............................................. 

         ............/................/............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา 

(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ) 

 

ค าชี้แจง 

 โปรดส่งกลับคนืส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรสาร 055 267 081 

 ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษาด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

ชื่อสถานประกอบการ 

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

(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................... 

เลขที่..............................ถนน.............................................แขวง/ต าบล................................................. 

เขต/อ าเภอ………………………..…………….จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................... 

โทรศัพท์...........................................โทรสาร.....................................E-mail : …………………………………….. 

  

 

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................... 

ที่อยูํเลขที่..............................ถนน.............................................แขวง/ต าบล.......................................... 

เขต/อ าเภอ…………………………………….จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................. 

โทรศัพท์......................................โทรสาร........................................E-mail : …………………………………….. 

ปฏิบัติงานในต าแหนํง............................................................................................................................ 

ต าแหนํงงานที่เสนอใหน๎ักศึกษาปฏิบัติ (Job Position) ............................................................................ 

ลักษณะงานที่นักศกึษาต๎องปฏิบัติ (Job Description) ………………..……….…………………………………………..…….. 

 

ลงชื่อ.......................................... 

   (.........................................) 

ต าแหนํง............................................. 

         ............/................/............. 
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แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ) 

ค าช้ีแจง 

 โปรดสํงกลับคืนส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสูํอาชีพ  โทรสาร 055 267 081 

 ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษาด๎วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

ชื่อสถานประกอบการ 

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

(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................... 

เลขที่..............................ถนน.............................................แขวง/ต าบล................................................. 

เขต/อ าเภอ…………………………………….จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์................................. 

โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................E-mail : ……………………..……………….. 

 ขอแจ๎งให๎ทราบวํานักศึกษา ชื่อ นาย/นางสาว............................................................................ 

รหัสประจ าตัว........................................................สาขาวิชา................................................................ 

ได๎รายงานตัวเพื่อเขา๎ปฏิบัติงานสหกิจศกึษาเรียบร๎อยแล๎วเมื่อวันที่.......เดอืน......................พ.ศ............ 

รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหวํางปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

ที่อยูํเลขที่..........................ถนน............................................แขวง/ต าบล............................................... 

เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

โทรศัพท์...........................................โทรสาร....................................E-mail : ……………………………………. 

ที่อยู่ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณฉีุกเฉิน 

ที่อยูํเลขที่..........................ถนน............................................แขวง/ต าบล............................................... 

เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..................................... 

โทรศัพท์...........................................โทรสาร....................................E-mail : …………..……………………….. 

ที่อยู่ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณฉีุกเฉิน 

ที่อยูํเลขที่..........................ถนน............................................แขวง/ต าบล............................................... 

เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..................................... 

โทรศัพท์...........................................โทรสาร...................................E-mail : ……….…………………………….. 
 

ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ...............................................(ผูใ๎ห๎ข๎อมูล) 

    (.................................................)      (.................................................) 

                  นักศึกษา    ต าแหนํง........................................... 

วันที่..................................................  วันที่................................................. 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศกึษาสหกิจศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ค าชี้แจง 

 1.  ผูใ๎ห๎ข๎อมูลในแบบประเมินนี้ตอ๎งเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor)   ของนักศึกษาสหกิจ

ศกึษาหรอืบุคคลที่มอบหมายใหท๎ าหนา๎ที่แทน 

 2.  แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข๎อ  โปรดให๎ข๎อมูลครบทุกข๎อเพื่อความสมบูรณ์ของการ

ประเมินผล 

 3.  โปรดให๎คะแนนในชํอง   ในแตํละหัวข๎อการประเมิน หากไมํมีข๎อมูลให๎ใสํเครื่องหมาย (-)  

และโปรดให๎ความคดิเป็นเพิ่มเติม (ถ๎ามี) 

 4.  เมื่อประเมินผลเรียบร๎อยแล๎ว  โปรดน าเอกสารนี้ใสํซองประทับตรา “ลับ” และฝากให๎

นักศึกษาน ากลับสํงที่ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสูํอาชีพทันทีที่นักศึกษาสหกิจศึกษากลับถึง

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

 

ข้อมูลทั่วไป (Work Term Information) 

ชื่อ – สกุล (นักศกึษา)..........................................................รหัสประจ าตัว............................................ 

สาขาวิชา/วิชาเอก..................................................คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม  

ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุลผูป๎ระเมิน......................................................................................................................... 

ต าแหนํง...............................................................................แผนก....................................................... 

E-mail : …………………………………………………..………….………….…………………………………………………………………... 

โทรศัพท์....................................................................โทรสาร............................................................... 
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ผลส าเร็จของงาน / Work Achievement 
 

หัวข้อประเมิน / Items คะแนน 

1. ปรมิาณงาน (Quantity of work) 

ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามหน๎าที่หรือตามที่ได๎รับมอบหมายภายในระยะเวลา ที่ก าหนด 

(ในระดับที่นักศกึษาจะปฏิบัติได๎) และเทียบกับนักศึกษาทั่วๆไป 

20 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

2. คุณภาพงาน (Quality of work) 

ท างานได๎ถูกต๎องครบถ๎วนสมบูรณ์มีความประณีตเรียบร๎อย มีความรอบคอบไมํเกิดปัญหา

ติดตามมา งานไมํค๎างคา ท างานเสร็จทันเวลาหรอืกํอนเวลาที่ก าหนด 

20 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

ความรู้ความสามารถ I Knowledge and ability  

3. ความรู้ความสามารถทางวชิาการ (Academic ability) 

นักศึกษามีความรู๎ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะท างานตามที่ได๎ รับมอบหมาย (ในระดับที่

นักศึกษาปฏิบัติได๎) 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to learn and apply 

knowledge) 

ความรวดเร็วในการเรียนรู๎ เข๎าใจข๎อมูล ขําวสาร และวิธีการท างานตลอดจนการน าความรู๎

ไปประยุกต์ใชง๎านที่นักศึกษาปฏิบัติ 

10 
 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ (Practical ability) 

เชนํ การปฏิบัติงานในภาคสนาม/ในห๎องปฏิบัติการ 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

6. วิจารณญาณและตัดสินใจ (Judgement and dicision making) 

ตัดสินใจได๎ดี ถูกต๎อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ์ ข๎อมูลและปัญหาตํางๆ อยํางรอบคอบกํอน

การตัดสินใจ สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหนา๎ สามารถไว๎วางใจให๎ตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

7. การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 

สามารถควบคุมและจัดการท างานให๎ส าเร็จตามแบบแผน  ปรับปรุงและพัฒนา เสนอ

ปรับเปลี่ยนแผนงานให๎สอดคล๎องกับสถานการณไ์ด๎ดแีละเหมาะสม 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ความสามารถในการตดิตํอสื่อสาร การพูด 

การเขียนและการน าเสนอ (Presentation) สามารถสื่อให๎เข๎าใจได๎งําย เรียบร๎อยชัดเจน 

ถูกต๎อง รัดกุม มีล าดับขั้นที่ดีไมกํํอใหเ๎กิดความสับสนตํอการท างาน รู๎จักสอบถาม รู๎จักชี้แจง

ผลการปฏิบัติงานและข๎อขัดขอ๎งให๎ทราบ 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 



 

 

 

 

 

 

หัวข้อประเมิน / Items คะแนน 

9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign language and cultural 

development) เชนํ ภาษาอังกฤษ การท างานกับชาวตํางชาติ (ถ๎าองค์กรผูใ๎ช๎บัณฑติไมํมี

งานในข๎อนีก้็ไมํต๎องประเมินฯ) 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

10. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย (Suitability for job position) 

สามารถพัฒนาตนเองให๎ปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description ที่มอบหมายได๎

อยํางเหมาะสมหรอืต าแหนํงนีเ้หมาะสมกับนักศึกษาคนนี ้หรอืไมํเพียงใด 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ / Responsibility 
 

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (Responsibility and depend ability) 

ด าเนินงานให๎ส าเร็จลุลํวงโดยค านึงถึงเปูาหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลัก ยอมรับ

ผลที่เกิดจากการท างานอยํางมีเหตุผล สามารถปลํอยให๎ท างาน (กรณีงานประจ า) ได๎โดยไมํ

ต๎องควบคุมมากจนเกินความจ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลา สามารถ

ไว๎วางใจให๎รับผิดชอบงานที่มากกวําเวลาประจ า สามารถไว๎วางใจได๎แทบทุกสถานการณ์

หรอืในสถานการณป์กติเทํานั้น  

10 

 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (Interest in work) 

ความสนใจและความกระตือรือร๎นในการท างานมีความอุตสาหะ มีความพยายามมีความ

ตั้งใจที่จะท างานได๎ส าเร็จ มีความมานะบากบั่น ไมํยํอท๎อตํออุปสรรคและปัญหา 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

13. ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง (Intiative or self starter) 

เมื่อได๎รับค าช้ีแนะ สามารถเริ่มท างานได๎เอง โดยไมํต๎องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) เสนอตัว

เข๎าชํวยงานแทบทุกอยําง มาขอรับงานใหมํๆ ไปปฏิบัติและไมํปลํอยเวลาวาํงให๎ลวํงเลยไปโดย

เปลําประโยชน์ 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to supervision) 

ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวจิารณ์ ไมํแสดงความอึดอัดใจ เมื่อได๎รับค าตเิตอืน   และ

วิจารณ์มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามค าแนะน าข๎อเสนอแนะ  

และวิจารณ์ 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล /Personality 

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) 

สามารถรํวมงานกับผูอ๎ื่น การท างานเป็นทีม  สร๎างมนุษยสัมพันธ์ได๎ดี เป็นที่รักใครํ ชอบพอ

ของผ๎ูรวํมงาน  เป็นผูท๎ี่ชํวยกํอใหเ๎กิดความรํวมมือประสานงาน 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 



 

 

 

 

 

 

หัวข้อประเมิน / Items คะแนน 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตามวัฒนธรรมขององค์กร (Discipline and 

adaptability to formal organization) 

ความสนใจเรียนรู๎ศึกษากฎระเบียบ นโยบายตํางๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจการปฏิบัติตาม

ระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข๎างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ การรักษาความ

ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 5 ส. และอื่นๆ เป็นต๎น 

10 

 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู๎จักเสียสละ ไมํเห็นแกํตัว เอื้อเฟื้อ เผื่อแผํ ชํวยเหลือ

ผูอ๎ื่น 

10 

………….. 
(ใสํคะแนน) 

 

โปรดให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (Please give comment on the student) 

จุดเด่นของนักศกึษา (Strength) ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 

(Improvement) 

  

  

  

  
 

หากนักศกึษาผูน๎ีส้ าเร็จการศกึษาแล๎ว ทํานจะรับเข๎าท างานในสถานประกอบการแหงํนี้หรอืไมํ (หากมี

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

(   ) รับ (Yes)  (   ) ไมํแนํใจ (Not sure)   (   ) ไมํรับ (No) 
 

ข๎อคิดเห็นเพิ่มเตมิ (Other comments) 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูประเมิน 

     (.............................................) 

ต าแหนํง........................................ 

วันที่............................................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศกึษา/Co-op staff only 
คะแนนรวม ข้อ 1-2   =  ………÷1 ………  คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 3-10 =  ………÷4 ………  คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ11-14 =  ………÷2 ………  คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ15-18 =  ………÷2 ………  คะแนน 
        รวม   = ………………………. คะแนน 
                                     100       คะแนน 



 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ค าชี้แจง 

 1. ผู๎ให๎ข๎อมูลในแบบประเมินนี้ต๎องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    และพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา

สหกิจศึกษา หรอืบุคคลที่สถานประกอบการมอบหมายใหท๎ าหนา๎ที่แทน 

 2.  แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ข๎อ โปรดให๎ข๎อมูลครบทุกข๎อ เพื่อความสมบูรณ์ของการ

ประเมินผล 

 3.  โปรดให๎คะแนนในชํอง  คะแนนที่ได๎ ในแตํละหัวข๎อการประเมิน หากไมํมีข๎อมูลให๎ใสํ

เครื่องหมาย – และโปรดให๎ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ (ถ๎ามี) 

 4.  เมื่อประเมินผลเรียบร๎อยแล๎ว โปรดน าเอกสารนี้ใสํของประทับตรา “ลับ”   และให๎นักศึกษา

สหกิจศึกษาน าสํงส านักงานสหกิจศึกษาทันทีที่กลับถึงมหาวิทยาลัย หรือให๎สถานประกอบการสํงถึง

ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารโดยตรง 

 5.  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาให๎สํงแบบประเมินที่ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

 

ข๎อมูลทั่วไป (Work Term Information) 

ชื่อ-สกุล (นักศึกษา) ................................................................. รหัสประจ าตัว .................................... 

สาขาวิชา/วิชาเอก..................................................................... คณะ ................................................... 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................ 

ชื่อ-นามสกุลผูป๎ระเมิน.......................................................................................................................... 

ต าแหนํง................................................................................. แผนก.................................................... 

E-mail : ………………………………………………………..…………………… โทรศัพท์ .................................................... 

 

หัวข้อรายงาน (Report title) 

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

ภาษาอังกฤษ (English) ………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางลงคะแนนการประเมินผล 

หัวข้อประเมิน คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

1.  กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement) 5   

2.  บทคัดยํอ (Abstract) 5   

3.  สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of contents) 5   

4.  วัตถุประสงค์ (Objectives) 5   

5.  วิธีการศกึษา (Method of education) 20   

6.  ผลการศกึษา (Result) 10   

7.  วเิคราะหผ์ลการศกึษา (Analysis) 10   

8.  สรุปผลการศกึษา (Conclusion) 5   

9.  ข๎อเสนอแนะ (Comment) 10   

10. ส าเนาการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and 

meaning) 

5   

11. ความถูกต๎องตัวสะกด (Spelling) 5   

12. รูปแบบความสวยงาม (Pattern) 5   

13. เอกสารอ๎างอิง (References) 5   

14. ภาคผนวก (Appendix) 5   

รวม 100   

 

 

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

    (..............................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษา/พนักงานที่ปรึกษา 

วันที่ ........................................................ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือสหกิจศึกษา 

 

ที่ปรึกษา  ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 

ผู้จัดท า  

  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ     ศุภวิทิตพัฒนา 

  อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ   ฉัตรธง  

  ผูชํ๎วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร 

  ผูชํ๎วยศาสตราจารย์พิมพช์นก  พริกบุญจันทร์    

  อาจารย์ ดร.เกตุการ   ดาจันทา    

  อาจารย์ ดร.พรดรัล   จุลกัลป์     

  อาจารย์ ดร.สุภาวดี   แหยมคง 

  อาจารย์ ดร.จักรกฤช   ศรลีะออ 

  อาจารย์จริาภรณ์   วงศส์ุวรรณ 

  อาจารย์นางขนิษฐา   ไชยแก๎ว     

  นางสาวกรวรรณ   ทองสอน 
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