
สหกิจศึกษา   
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่ เนนการปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการ    โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการที่ใหความรวมมือ   ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการไปปฏิบัติงานและทําให
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด เปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวาง
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยฯ   

 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวที่จะตองลงมือ
ปฏิบัติงานจริง โดยนักศกึษาจะไดรับการพัฒนาตนเองทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห
และประเมินผลอยางเปนรูปแบบ รวมทั้งการจัดเตรียมและนําเสนอรายงานจากประสบการณการทํางานจริง
ของตนเอง ท่ีสะทอนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน  รวมทั้งการมองเห็นแนวทาง
ดานงานอาชีพของตนเองไดชัดเจนขึ้น การผสมผสานภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติเชนน้ีจะสงผลใหนักศึกษา
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน  และกระบวนการสหกิจศึกษา  จะทําใหเกิด
การประสานงานอยางใกลชิดกับสถานประกอบการ ทําใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรไดตลอดเวลา  
สวนสถานประกอบการจะไดแรงงานนักศึกษารวมงานไดตลอดทั้งป ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่
เก่ียวของ 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ฝกฝนใหเกิดการทํางานเปน
ทีมและเพิ่มเติมประสบการณทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาการ
ฝกงาน 

2.2 เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
2.3 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
2.4 เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผาน 

นักศึกษาผูไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ  
 
3. หลักสูตรสหกิจศึกษาของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

หลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้ คือ 
3.1 เปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และเปนหลักสูตร 

ที่เลือกไดสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  และสาขาวิชาเทคโนโลยี  
วัสดุและบรรจุภัณฑ โดยคณะฯ จัดชวงเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไวในภาคการศึกษาที่ 2 
ของชั้นปที่ 4 

3.2 กําหนดใหนักศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห  โดยเร่ิมปฏิบัติงาน
ตั้งแตปดภาคการศกึษาที่ 1  ของชั้นปที่ 4 
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3.3 รายวิชาสหกิจศึกษา มีจํานวนหนวยกิตจําแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
 -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 6 หนวยกิต 
 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ 6 หนวยกิต 
 -  สาขาวิชาการจัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 6 หนวยกิต 

3.4 นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะตองมีคุณสมบัติครบถวนเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษาที่ 4    

3.5 นักศึกษาตองมีการทําโครงงานหรือปญหาพิเศษ ซึ่งเปนหัวขอปญหาจากสถานประกอบการ   โดย
นักศึกษาตองทําการศึกษาคนควา  สรุปและวิจารณผล  แลวรวบรวมเปนรูปเลมรายงาน พรอม
นําเสนอตอสถานประกอบการและอาจารยที่ปรกึษา 

 

4. หนวยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ไดจัดใหมีคณาจารยและบุคลากรเพ่ือทําหนาที่พัฒนารูปแบบระบบ
การศึกษาและสหกิจศึกษาใหเหมาะสม  และเพื่อรับผิดชอบการประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารยและ
สถานประกอบการ  รวมถึงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

4.1 คณะกรรมการฝกงานและสหกิจศึกษา  ทําหนาที่     
- กํากับดูแลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ  ใหเปนไปตามนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
- สรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ ใหบุคลากรและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
- จัดหาสถานประกอบการ รวมถึงพิจารณาสถานประกอบการ และลักษณะงานให

เหมาะสมกับนักศึกษาแตละสาขาวิชา 
4.2 ผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา  ทําหนาที่เปนผูประสานงานดานสหกิจศึกษาภายในสาขาวิชา ดังนี้ 

- ประสานงานและใหขอมูลสหกิจศึกษากับคณาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชา  
- ใหคําปรึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติงานแกนักศึกษาในสาขาวิชา 
- รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา 

4.3 อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา   โดยอาจารยท่ีปรึกษา
สหกิจศึกษา จะเปนผูดูแล  ใหคําแนะนําในการทําโครงงาน พรอมทั้งติดตามความกาวหนา นิเทศ
งานสหกิจศึกษา  และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

4.4 เจาหนาที่สหกิจศึกษา  ทําหนาที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการ อาจารย 
และนักศึกษาในสวนที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา 

 

5. ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

5.1 นักศึกษาปฏิบัติงานเตม็เวลา  เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ 
5.2 นักศึกษาไดรับการกําหนดตําแหนงงานที่ชัดเจน  มีการมอบหมายหนาที่รบัผิดชอบที่แนนอน  ผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
5.3 ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 16 สัปดาห  
5.4 มีคาตอบแทนตามสมควร   
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บทบาทและหนาที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
   1.1.1 จะตองมีเงื่อนไขและสอบผานรายวิชาพื้นฐานที่คณะฯ กําหนดเปนวิชาบังคับกอนของ   
    สหกิจศึกษา  
     วิชาสหกิจศึกษา 1 (850-491)       
      - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเทานักศึกษาชั้นปที่ 4  
      - รายวิชาบังคับกอน :  850- 391 
     วิชาสหกิจศึกษา 2 (850-492)        
      - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเทานักศึกษาชั้นปที่ 4 และผานการเรียน  
       ครบทุกวิชาตามหลักสูตร    
  ในกรณทีี่นักศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเงื่อนไขขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชา  ซึ่งตองมี
เกณฑการพิจารณาที่เหมาะสมเปนราย ๆ ไป 
   1.1.2  มีผลการเรียนสะสม  2.50  ขึ้นไป 
   1.1.3 ผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบตามท่ีคณะกรรมการ
    สหกิจศึกษากําหนดซึ่งไดแก 
    -  ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา1 (850-491) และไดผลการเรียนไมต่ํากวา C 
    -  เขารวมอบรมในหัวขออื่นที่กําหนด 
    -  เขารวมการปฐมนิเทศกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   1.1.4  มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูในระหวางการถูกลงโทษทางวินัย 
   1.1.5  มีวุฒภิาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี 
   1.1.6 นักศึกษาผานการสัมภาษณจากกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ  และไดคะแนนการ
    สัมภาษณไมต่ํากวา  75  คะแนน 

1.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ 
 1.2.1 จะตองมีเงื่อนไขและสอบผานรายวิชาพื้นฐานท่ีคณะฯ กําหนดเปนวิชาบังคับกอนของ  
  สหกิจศึกษา  
    วิชาสหกิจศกึษา 1 (855-494)      
     - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเทานักศึกษาชั้นปที่ 4  
     - รายวิชาบังคับกอน :  855 - 391 
    วิชาสหกิจศกึษา 2 (855-495)        
     - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเทานักศึกษาชั้นปที่ 4 และผานการเรียนครบ

ทุกวิชาตามหลักสูตร  
  ในกรณท่ีีนักศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเงื่อนไขขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาซึ่งตอง
มีเกณฑการพิจารณาที่เหมาะสมเปนราย ๆ ไป 
 1.2.2  มีผลการเรียนสะสม  2.50  ขึ้นไป 
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 1.2.3 ผานการสอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณตามที่กรรมการสหกิจศึกษาของภาควิชา

เทคโนโลยีวัสดุภัณฑจัดทําข้ึน เพ่ือทดสอบความรูความสามารถรวมถึงวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน โดยผูที่มี

คะแนนสูงจะมีโอกาสในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษากอน 

 1.2.4 ผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ครบตามที่

คณะกรรมการสหกิจศึกษากําหนดซึ่งไดแก 

  -  ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา 1 (855-494)  และไดผลการเรียน 

   ไมต่ํากวา C 

  -  เขารวมอบรมในหัวขออื่นท่ีกําหนด 

  -  เขารวมการปฐมนิเทศกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 1.2.5 มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูในระหวางการถูกลงโทษทางวินัย 

      1.2.6 มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี  

1.3  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
   1.3.1   จะตองมีเงื่อนไขและสอบผานรายวิชาพ้ืนฐานที่คณะฯ กําหนดเปนวิชาบังคับกอนของ     

     สหกิจศึกษา  

     วิชาสหกิจศึกษา 1 (857-498)       

      - เงื่อนไข :  มีสถานภาพเทียบเทานักศึกษาชั้นปท่ี 4  

      - รายวิชาบังคบักอน :  857- 391 

     วิชาสหกิจศึกษา 2 (857-499)        

      - เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเทานักศึกษาชั้นปที่ 4 และผานการเรียนครบทุกวิชา

       ตามหลักสูตร    

  ในกรณทีี่นักศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเงื่อนไขขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชา  ซึ่งตอง    

มีเกณฑการพิจารณาที่เหมาะสมเปนราย ๆ ไป 

   1.3.2 มีผลการเรียนสะสม  2.00  ขึ้นไป 

   1.3.3 ผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบตามที่

คณะกรรมการสหกิจศึกษากําหนดซึ่งไดแก 

      -  ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา 1 (857-498)  และไดผลการเรียน

       ไมต่ํากวา C 

      -  เขารวมอบรมในหัวขออื่นที่กําหนด 

      -  เขารวมการปฐมนิเทศกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   1.3.4 มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูในระหวางการถูกลงโทษทางวินัย 

   1.3.5 มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี     
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2. หนาท่ีของนักศึกษาสหกิจศึกษาและขอแนะนําในการปฏิบัติงาน 

- ตองผานการปฐมนิเทศ ฝกอบรมครบถวนตามที่โครงการสหกิจศึกษากําหนด 

- ติดตามขาวสารการจัดหาสถานประกอบการและประสานกับเจาหนาที่สหกิจศกึษาสม่ําเสมอ 

- ฝกฝนและเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการอยางตอเนื่องกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางเต็มกําลังความสามารถ 

- ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยหรือขอบังคับของสถานประกอบการ ไมฝาฝนหรือละเลย 

- หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงในสถานประกอบการทุกกรณี 

- ติดตอสงเอกสารที่กําหนด และใหขาวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับเจาหนาที่สหกิจศึกษา  

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

- หากมีปญหาในการปฏิบัติงาน จะตองรีบติดตออาจารยผู จัดการโครงการสหกิจศึกษา หรือ

เจาหนาที่สหกิจศึกษาโดยทันที 

 

3. ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ไดรบัประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรยีน  นอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรยีน 

- เกิดการเรยีนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรบัผิดชอบ และมีความมั่นใจใน 

 ตนเองมากขึ้น  

- เกิดทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 

- ไดพบกับปญหาจริงในการทํางาน ทําใหไดพัฒนาทักษะการแกปญหา 

- สามารถเลือกสายอาชีพไดอยางถูกตองเน่ืองจากไดรบัทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 

- สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานที่มากกวา และมีโอกาสไดรับการเสนอ 

 งานกอนที่จะสําเร็จการศึกษา 
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บทบาทและหนาที่ของอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
 

    อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชวยใหการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

ลุลวงไปไดดวยดี   โดยการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรกําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษา

สหกิจศึกษามีบทบาทและหนาที่ ตอไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา 

- เปนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

- มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

- มีความรู/ความเขาใจ  เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

- ผานการอบรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 

2. บทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

- ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษาที่นักศึกษาไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ  

- เปนผูประสานงานระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และอาจารยผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา 

- รับรองคุณภาพงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ 

- ใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุก ๆ ดาน 

- ใหคําแนะนําปรึกษา  หัวขอโครงงานที่ไดรับมอบหมายในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- นิเทศงานสหกิจศกึษาระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 

- รับฟงการนําเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา และใหขอเสนอแนะ 

- รวบรวมและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่อยูในความดูแล 
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บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา 
 

 สถานประกอบการเปนองคประกอบสําคัญในการจัดโครงการสหกิจศึกษา   ซึ่งคณะฯ ไดมุงหวังที่จะ
พัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษาใหเกิดผลทางรูปธรรม  ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและ
ขั้นตอนที่จําเปนจะตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดจากสถานประกอบการ  โดยเฉพาะพนักงานท่ีปรึกษา  
ซึ่งจะเปนผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหกํากับและดูแลนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อเปน
ขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับบุคลากรดังกลาวไดรับทราบบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและสงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาประสบความสําเร็จสูงสุด   และนักศึกษาไดปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสถาน
ประกอบการมากท่ีสุด   จึงใครขอความรวมมือจากสถานประกอบการไดโปรดชี้แจงและกําหนดบุคลากรที่
เก่ียวของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ดังนี้ 
 

1. ฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

ฝายบุคคลหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  จะทําหนาที่ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน  
ณ สถานประกอบการ เปนผูใหคําแนะนําและอธิบายแนวความคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษาแกผูบริหารของสถาน
ประกอบการ บุคลากรหรือพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา  และทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในหัวขอ
ตอไปนี้ 

- ดานระเบียบวินัย  ฝายบริหารงานบุคคลจะกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บรหิารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว  เชน กําหนดเวลา
เขาทํางาน การลางาน การแตงกาย ฯลฯ 

- การปฐมนิเทศ  การเขาปฏิบัติงานในวันแรกและชวงสัปดาหแรก  จะเปนชวงเวลาที่นักศึกษามี
ความวิตกกังวลหลายเร่ือง  จึงใครขอความกรุณาใหความชวยเหลือแนะนาํแกนักศึกษาในเร่ืองที่พัก
อาศัย การเดินทาง การเขาออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองคกรและสถานประกอบการ ที่
นักศึกษาจะตองปฏิบัติ   

 
2. พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 

  พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)  หมายถึง บุคลากรหรือเจาหนาท่ีที่สถานประกอบการ
มอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา  อาจจะเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนหัวหนา
งานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จึงเปรียบเสมือนอาจารยของนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ  เปนผูที่ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาทั้งทางดานการปฏิบัติงานและการปรับตัวเขากับการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา   จึงใครขอความกรุณาจากพนักงานที่ปรึกษาไดโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดี  ดังนี้ 

- กําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน  
 (Co-op Work Plan) 
 ในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน  คณะฯ ขอความกรุณาพนักงานที่ปรึกษากําหนดตําแหนงงาน

ของนักศึกษาและขอบขายหนาท่ีที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติ  และแจงใหนักศึกษาไดรับทราบ  ซึ่งควรมีลักษณะ
งานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา  ประเภทงานที่ปฏิบัติอาจจะเปนงานประจําที่ตองการใหนักศึกษาชวย  
หรือโครงการ(Project)  หรืองานวิจัย  ซ่ึงจะเนนการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนแกสถานประกอบการใหมาก
ที่สุด  โดยไมใชการเวียนไปฝกงานหรือดูงานในแผนกตาง ๆ โดยไมมีภาระงานที่จะตองรับผิดชอบโดยตรง  และ
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ใครขอใหกําหนดแผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาหรวมกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  เพ่ือให
เห็นโดยชัดเจนวานักศึกษาจะตองดําเนินการอะไรเมื่อใด  ในแผนงานควรระบุข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจจะมีการอบรมตามดวยการทดลองฝกหัดและดําเนินการจริง  นอกจากน้ีขอใหกําหนดระยะเวลาในการ
เสนอรายงานและการประเมินผล   โดยยึดเวลาตามแผนการดําเนินงานตามที่คณะไดกําหนดไวดวย 

- การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา   
 คณะฯ ไดกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะดานการสื่อสาร โดยกําหนดใหจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 

1 ฉบับ เสนอตอสถานประกอบการ  โดยรายงานฉบับนี้จะเปนรายงานเก่ียวกับโครงงานนักศึกษา หรือ ปญหา
พิเศษท่ีนักศึกษาไดศึกษาในชวงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  รายงานจะประกอบดวยเนื้อหาที่สถาน
ประกอบการจะสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได  ทางคณะฯ จึงใครขอใหพนักงานท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา
เก่ียวกับรายงาน   และรวมตรวจประเมินผลรายงานสหกิจศึกษารวมกับอาจารยที่ปรึกษา 

- การนิเทศงาน (Student Visiting) 
 ระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เจาหนาที่สหกิจศึกษาจะนัดหมายเพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษา  

สหกิจศึกษาเขามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการ  จํานวน 3 คร้ัง  โดยจะมีหัวขอการหารือกับพนักงานที่
ปรึกษาในระหวางการนิเทศงาน ดังนี้ 

ครั้งท่ี  1  
- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของคณะฯ 
- ลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ 
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการนําเสนอโครงรางโครงงานนักศึกษา (Proposal) 

ครั้งท่ี  2 
- ประเมินผลการนําเสนอความกาวหนาโครงงานนักศึกษา 
- ปญหาตางๆ ที่สถานประกอบการพบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ครั้งท่ี  3 
- ประเมินผลการนําเสนอผลสําเร็จของโครงงานนักศึกษา 
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- การประเมินผลนักศึกษา 
 การประเมินผลรายงาน  ขอใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจแกไขรายงานใหนักศึกษา และประเมินผล

เนื้อหาและการเขียนรายงาน ภายในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พนักงานที่ปรึกษาจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

รวมกับอาจารยที่ปรึกษา  ตามเกณฑและระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด  อยางชาที่สุดภายในสัปดาหสุดทายของ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยอาจจะชี้แจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ และนําสงใหกับคณะฯ 
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3. การจัดสวัสดิการและคาตอบแทนจากสถานประกอบการ 

ใหขึ้นอยูกับนโยบายของสถานประกอบการในการพิจารณาจายคาเบี้ยเลี้ยงใหกับนักศึกษา รวมทั้ง

เร่ืองการจัดที่พัก  คณะฯ ถือวาเปนสวัสดิการเพิ่มเติม  สถานประกอบการอาจจัดที่พักใหนักศึกษา  หรือใหพัก

รวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักในละแวกที่พนักงานพักอยูและมีรถของสถานประกอบการรับสง

โดยสะดวก   หากนักศึกษาไมสะดวกในเร่ืองที่พักที่จัดให หรือสถานประกอบการไมจัดที่พักให  นักศึกษา

จะตองรับผิดชอบจัดหาที่พักเอง  แตจะนํามาเปนขออางในการไมไปปฏิบัติงานหรืองดปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยน

สถานท่ีไมได  

 

4. การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ 

- กําหนดตําแหนงงาน พรอมระบุคุณสมบัติของนักศึกษาที่ตองการรับเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- กําหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  และพนักงานที่ปรึกษา 
- จัดสถานที่ปฏิบัติงาน และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามสมควร 
- แนะนําหรือจัดหาที่พักใหนักศึกษา ในกรณีที่บานพักอาศัยของนักศึกษาอยู ไกลจากสถาน

ประกอบการ 
- พรอมที่จะดูแลนักศึกษา ใหคําแนะนํา และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูงานใหเต็มศักยภาพ     

ท่ีสถานประกอบการจะพึงใหได 
 

5. ประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับ 

- เกิดความรวมมือทางวิชาการและสรางความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการศึกษา 
- เปนการสรางภาพพจนที่ดีขององคกร ในดานการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และชวยพัฒนา

บัณฑติของชาติ 
- มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือรนและมีความพรอมทางวิชาการระดับหนึ่งมาชวยปฏิบัติงานตลอด

ท้ังป 
- พนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหนาที่อื่นที่มีความสําคัญกวา 
- เปนวิธีการชวยคัดเลือกนักศึกษาเขาเปนพนักงานประจําในอนาคตโดยไมจําเปนตองมีการทดลอง

งานกอน 
 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา 
 

1. กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 

  เพ่ือใหการเตรียมการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

และนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมที่จะไปปฏิบัติงาน คณะฯ จึงไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมดานตางๆ  

ดังนี้ 

1.1 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน   สงใบสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พรอมประวัติยอ และรูปถาย 

1 น้ิว จํานวน 2 รูป  ที่เจาหนาที่สหกิจศึกษา  ภายในวัน-เวลาที่กําหนด 

1.2 อาจารยผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา และตัวแทนคณาจารยในสาขาวิชา คัดเลือกนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา โดยการสัมภาษณ และ/หรือ สอบขอเขียน   

1.3 อาจารยผูจัดการโครงการสหกิจศึกษา และเจาหนาที่สหกิจศึกษา  จัดหาสถานประกอบการที่

สนใจเขารวมโครงการ เพ่ือจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานใหนักศึกษา    

1.4 ประสานงานจับคูระหวางสถานประกอบการและนักศึกษา  โดยเปดโอกาสใหสถานประกอบการ

มาทําการคัดเลือกนักศึกษาเอง 

1.5 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตามกําหนดการลงทะเบียนของ

ปฏิทินการศกึษา 

  หมายเหตุ  กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาจะดําเนินการภายในเดือนมิถุนายน 

 

2. การเตรียมความพรอมนกัศึกษากอนออกปฏิบัติงาน 

2.1 การลงทะเบียนเรียนวิชา สหกิจศกึษา 1 

  คณะฯ กําหนดใหนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1 ซึ่งเปนวิชาการ

เตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมใหนักศึกษา

มีความพรอมสูงสุดกอนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยมีหัวขอท่ีจะใหความรูเร่ืองตาง ๆ 

ดังตอไปนี ้

1. การเขียนโครงราง (proposal) 

2. การสืบคนขอมูล 

3. การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตรและเอกสารอางอิง 

4. การวิเคราะหและแกไขปญหา 

5. การวางแผนการทดลองและสถิติที่เก่ียวของ 

6. ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 

7. เนื้อหาอื่น ๆ ที่จําเปนตามสาขาวิชา 

 นักศึกษาที่ขาดหรือไมผานการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 1 จะไมไดรับการพิจารณาใหไปปฏิบัติงาน     
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2.2 การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 

 ในระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาหกอนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน  คณะฯ จะจัดใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยนักศึกษารับฟงโอวาทจากทานผูบริหารจากคณะฯ  พบอาจารยผูประสานงานวิชา

ของแตละสาขา  ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา  ซึ่งจะมีการแนะนําการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ  

ชี้แจงขอของใจตาง ๆ แกนักศึกษา  ซึ่งในวันดังกลาวจะถือวานักศึกษามีความพรอมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ

ทางดานวิชาการ ระเบียบวินัยและบุคลิกภาพ  หากนักศึกษาผูใดไมเหมาะสมที่จะไปปฏิบัติงาน  อาจารยที่

ปรึกษาสหกิจศึกษาจะแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อระงับการปฏิบัติงานทันที เชน กรณีนักศึกษากระทําผิดวินัย 

ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 

  

3. การเตรียมตัวและการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

นักศึกษาจะตองเดนิทางถึงสถานประกอบการในวันที่กําหนด  ท้ังน้ีคณะฯ จะประสานงานใหสถาน

ประกอบการทราบลวงหนา  หากนักศึกษาตองการเขาปฏิบัติงานกอนกําหนดหรือเกิดเหตุขัดของใน

ระหวางเดินทางทําใหไมสามารถเดินทางไปถึงไดตามกําหนดเวลา  โปรดติดตอสถานประกอบการทาง

โทรศัพทโดยดวนที่สุด  เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ  นักศึกษาจะมีพนักงานที่

ปรึกษา คอยใหการดูแลและชี้แนะนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟงและใหความเคารพ

พนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีในระหวางปฏิบัติงาน 
 

4. กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหการประสานงานระหวางนักศึกษาและเจาหนาที่สหกิจศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

นักศึกษาจะตองจัดสงเอกสารที่จําเปนใหกับโครงการสหกิจศึกษาฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังน้ี 

4.1 ในระหวางสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน   นักศึกษาจะตองสงแบบแจงรายละเอียดที่พัก

ระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน ชื่อและ

ตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษา  หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท โทรสารที่จะ

ติดตอกับพนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา   รวมทั้งจะตองสงแบบแจงแผนการปฏิบัติงาน      

สหกิจศึกษา ตออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา 

4.2 ในระหวางสัปดาหที่ 3 ของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาจะตองจัดสงแบบแจงโครงรางรายงาน

การปฏิบัติงาน เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนํานักศึกษา  

ทั้งนี้อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะใหคําแนะนําเพิ่มเติมระหวางการไปนิเทศงานก็ได

หากมีเหตุขัดของประการใดที่ทําใหไมสามารถจัดสงเอกสารไดตามกําหนด จะตองแจงให

อาจารยที่ปรึกษาและผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา ทางโทรสารหรือจดหมายทันที 

4.3 นักศึกษาจะตองสงรายงานที่เสร็จสมบูรณใหแกพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 2 สัปดาหกอน

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะตองแกไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนําใหเสร็จเรียบรอย 

ระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคล

ของสถานประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ เชน การแตงกาย กําหนดเวลาการเขา-ออก

งาน วันหยุดและวันลา เปนตน 
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5.  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

คณะฯ จะนัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  อยางนอย  3  คร้ัง ระหวางที่มี
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงคของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

- เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักศกึษา 
- เพ่ือดู ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
- เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน 
- เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูแทนของสถานประกอบการเก่ียวกับ

แนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความกาวหนาทางวิชาการซ่ึงกันและกัน   

- เพ่ือประเมินผลการดําเนินการและรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอคณะฯ 

 5.1 รายละเอียดของการนิเทศงาน   

 การนิเทศงานสหกิจศึกษา  3 คร้ัง มีรายละเอียดดังน้ี 

คร้ังที่  1  - รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของคณะฯ 
 - ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ 
 - แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 - ประเมินผลการนําเสนอโครงรางโครงงานนักศึกษา (Proposal) 
 

คร้ังที่  2 - ประเมินผลการนําเสนอความกาวหนาโครงงานนักศกึษา  
 - ปญหาตาง ๆ ที่สถานประกอบการพบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

คร้ังที่  3 - ประเมินผลการนําเสนอผลสําเร็จของโครงงานนักศึกษา 
 - ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
 - การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

 5.2  ข้ันตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

- คณะฯ กําหนดแผนการนิเทศงานทั้งภาคการศึกษา โดยประสานงานกับคณาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา  ซึ่งนักศึกษาทุกคนท่ีไปปฏิบัติงานจะตองไดรับการนิเทศงานอยางนอย 3 คร้ังในระหวางที่
ปฏิบัติงาน 

- นักศึกษาประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา เพ่ือกําหนดวันนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา และแจงเขาหนาที่สหกิจศึกษาดําเนินการเร่ืองเอกสารตอไป 

- เจาหนาที่สหกิจศึกษา เตรียมเอกสารในการนิเทศงานสหกิจศึกษาสงมอบใหอาจารยที่ปรึกษากอน
วันเดินทาง 1-2 วันทําการ 

- อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย โดยมีหัวขอการนิเทศงาน
ดังกลาวขางตน คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวขอรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และความกาวหนาในการจัดทํารายงานของนักศึกษา ใหคําปรึกษาและ
ชวยแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งดานวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารยท่ีปรึกษาประเมินผลการนิเทศงานทั้งสถานประกอบการ และ
นักศึกษา ตามแบบประเมินผลและสงมอบคนืผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา 
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6.   กิจกรรมภายหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

6.1 เขารับการสัมภาษณโดยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา โดยอาจารยจะ
สัมภาษณนักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพ่ือสอบถามปญหาใหคําปรึกษาหารือ 
ขอเสนอแนะแกนักศึกษา พรอมท้ังสงรายงานทางวิชาการแกอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
และทําการแกไขใหสมบูรณตามระยะเวลาที่อาจารยท่ีปรกึษากําหนด 

6.2 รวมกิจกรรม COOP experience sharing เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น
ระหวางนักศึกษา  ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูประสานงาน และอาจารยที่ปรึกษา    
สหกิจศึกษา 
 

7.  การประเมินผล 

  วิชาสหกิจศึกษา  มีการประเมินผลโดยใชหลักเกณฑ  ดังนี้  

 
 

เกณฑการประเมินผลสหกิจศึกษา 
 
สัดสวนการใหคะแนนเพ่ือประเมินผลสหกิจศกึษา 
 

หัวขอที่พจิารณา สัดสวนคะแนน (รอยละ) 
1.  การประเมินผลทางดานวิชาการ 75 
   1.1  คะแนนประเมินผลการนิเทศสหกิจศึกษา 

-  คะแนนสอบโครงรางสหกิจศึกษา                            
-  คะแนนสอบความกาวหนาสหกิจศึกษา                      
-  คะแนนนําเสนอผลสําเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา        

40 
10 
10 
20 

   1.2  คะแนนรายงานฉบับสมบูรณ 
      - สถานประกอบการ          
         - อาจารยที่ปรึกษา   

20 
5 
15 

   1.3  คะแนนการนําเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา coop sharing   10 
   1.4  คะแนนการเขียนบทความทางวิชา และโปสเตอรสหกิจศึกษา 5 
2.  การประเมินผลดานความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ทักษะสวนบุคคล 

25 

   2.1  คะแนนการประเมินผลความรูความสามารถ ความรบัผิดชอบ
และทักษะสวนบุคคล 
      - สถานประกอบการ          
         - อาจารยที่ปรึกษา 

20 
 
15 
5 

   2.2  คะแนนประเมินผลดานความรับผิดชอบจากผูจัดการวิชา 5 
รวม 100 
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การจัดระดับข้ัน จะทําตามเกณฑ ดังนี้ 
 

ระดับข้ัน ชวงคะแนนรวม 
A 80 ขึ้นไป 
B+ 75 –79 
B 70 – 74 
C+ 65 – 69 
C 60 – 64 
D+ 55 – 59 
D 50  - 54 
E ต่ํากวา 50 
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ประเมิน 01 

แบบประเมินผลการสอบโครงรางสหกิจศึกษา 
 
สถานประกอบการ...................................................................................................................................... 

นักศึกษา (1). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวขอประเมิน แฟกเตอร 
คะแนน 

   

1.  รายงานโครงรางสหกิจ : โครงรางมีความสมบูรณ 
เรยีบรอย เชน มีรายละเอียดครบทุกหัวขอ   มีการเขียน
อางอิงที่ถูกตอง 

 

2.5 
   

2.  ความสมบูรณของเน้ือหา :  
     -  แนวความคิด  หลักการและเหตุผล  สมมติฐาน
  ของการทดลอง 

 
5 

   

 -  ขั้นตอนการดําเนนิงาน  การวางแผนการทดลองมี
  เน้ือหาครอบคลุมปญหาที่สนใจ 

5 
   

3.  การไปใชประโยชนในโรงงาน : โครงงานสามารถ
นําไปประยุกตใชกับโรงงานไดจรงิ 

 

5 
   

4.  การบริหารจัดการดานเวลา : การวางแผนการใชเวลา
ในการดําเนินการทดลอง 

 

2.5 
   

5.  การนําเสนอและการตอบคําถาม : มีสื่อและวิธีการ
นําเสนอที่เหมาะสม  มีความรูความเขาใจในเนื้อหา และ
สามารถตอบคําถามไดถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร  

5  
  

รวม 25    
 
วิธีการใหคะแนน : ผูประเมินใหคะแนนเปนตัวอักษรตั้งแต  A-E โดยมีคาคะแนน ดังนี้ 
 
 A = 4.0 B+ = 3.5  B = 3.0  C+ = 2.5 
 C = 2.0  D+ = 1.5  D = 1.0 E   = 0 
 
 

 ลงชื่อ..................................................... 
 (.............................................................) 
 วันที่.........................................เวลา...................... 
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ประเมิน 02 

แบบประเมินผลการสอบความกาวหนาสหกิจศึกษา 
 
สถานประกอบการ....................................................................................................................................... 

นักศึกษา (1). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวขอประเมิน แฟกเตอร 
คะแนน 

นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นักศึกษา (3) 

1. ความกาวหนาของงานเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานที่วางไว (ไมต่ํากวารอยละ 50 ของงาน
ท้ังหมด) 

5    

2. ความถูกตองของการดําเนินการทดลองและการสรปุ
ขอมลู 

7.5    

3.  ทักษะในการแกปญหาและการจัดการอุปสรรคท่ีพบ
ในการดําเนินการทดลอง 

5    

4. การนําเสนอและการตอบคําถาม : มีสื่อและวิธีการ
นําเสนอที่เหมาะสม มีการใชความคิด มีความเขาใจ ตอบ
คําถามไดถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร 

 
5 

   

5.  รายงานความกาวหนา :  รายงานมีความสมบูรณ 
เรยีบรอย เชน มีรายละเอียดครบทุกหัวขอที่กําหนด   
(สําหรับผูไดอานรายงาน)  ** 

2.5    

รวม 25    
 
วิธีการใหคะแนน : ผูประเมินใหคะแนนเปนตัวอักษรตั้งแต  A-E โดยมีคาคะแนน ดังนี้ 
 
 A = 4.0 B+ = 3.5  B = 3.0  C+ = 2.5 
 C = 2.0  D+ = 1.5  D = 1.0 E   = 0 
 
 
 ลงชื่อ..................................................... 
 (.............................................................) 
 วันที่.........................................เวลา...................... 
 
** หมายเหตุ  หากทานไมไดอานรายงานความกาวหนา ไมตองประเมินในขอ 5 
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ประเมิน 03 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลสําเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
 
สถานประกอบการ....................................................................................................................................... 

นักศึกษา (1). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวขอประเมิน แฟกเตอร 
คะแนน 

นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นักศึกษา (3) 

1.  ปริมาณงาน ครบถวนสมบูรณตามที่เสนอไวใน 
โครงรางสหกิจ 

5 
   

2.  ความสมบูรณของงาน :   
     -  ความถูกตองของการทดลอง การเก็บขอมูล และ
การวิเคราะห ตามวิธีการหรือเคร่ืองมือที่เลือกใช 

 
 

5 

   

 -  ความถูกตองของการสรุปผลการทดลอง 5    

3.  การนําไปใชประโยชนในโรงงาน : โครงงานสามารถ
นําไปประยุกตใชกับโรงงานไดจรงิ 

5 
   

4.  การนําเสนอและการตอบคําถาม  :  มีสื่อและวิธีการ
นําเสนอที่เหมาะสม มีการใชความคิด มีความเขาใจ ตอบ
คําถามไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

5 
   

รวม 25    
 
วิธีการใหคะแนน : ผูประเมินใหคะแนนเปนตัวอักษรตั้งแต  A-E โดยมีคาคะแนน ดังนี้ 
 
 A = 4.0 B+ = 3.5  B = 3.0  C+ = 2.5 
 C = 2.0  D+ = 1.5  D = 1.0 E   = 0 
 
 
 ลงชื่อ..................................................... 
 (.............................................................) 
 วันที่.........................................เวลา...................... 
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ประเมิน 04 

แบบประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ 
(สําหรับอาจารยที่ปรึกษา) 

 

สถานประกอบการ....................................................................................................................................... 

นักศึกษา (1). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวขอประเมิน แฟกเตอร 
คะแนน 

นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นักศึกษา (3) 

1.  ความถูกตองสมบูรณขององคประกอบและรูปแบบ
การเขียนรายงาน เชน การใชภาษา การเรียงลําดบัหัวขอ 
และหรือองคประกอบตาง ๆ การเขียนคําอธิบายตาราง 
รูปภาพ การเขียนอางอิงในสวนของเนื้อหาและสวน
รายการอางอิง 

5 

   

2.  ความสามารถในการสื่อสาร โดยการเขียนและการ
เรยีบเรยีงที่เหมาะสม รวมถึงการนําเสนอผลการทดลอง
ในรูปแบบที่กระชับ เขาใจงาย 

 
5 

   

3.  ความสามารถในการวิเคราะห/แปลผล การวิจารณ
อยางมีหลักการทางวิชาการ และสรุปผลการทดลองที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค รวมถึงขอเสนอการพัฒนา
การศึกษา และ/หรือการนําไปใชประโยชนตอไป 

 
 

10 

   

4.  ความรบัผิดชอบในการสงรายงาน : การตรงตอเวลา
ในการสงรายงานโครงรางสหกิจศึกษา  รายงาน
ความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ 

5 
   

รวม 25    
 

วิธีการใหคะแนน : ผูประเมินใหคะแนนเปนตัวอักษรตั้งแต  A-E โดยมีคาคะแนน ดังนี้ 
 

 A = 4.0 B+ = 3.5  B = 3.0  C+ = 2.5 
 C = 2.0  D+ = 1.5  D = 1.0 E   = 0 
 
 

 ลงชื่อ..................................................... 
 (.............................................................) 
 อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 วันที่.........................................เวลา...................... 
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ประเมิน 05 

แบบประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ 
(สําหรับพนักงานท่ีปรึกษา) 

 

สถานประกอบการ....................................................................................................................................... 

นักศึกษา (1). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ช่ือโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวขอประเมิน แฟกเตอร 
คะแนน 

นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นกัศึกษา (3) 

1.  ความถูกตองสมบูรณของขอมูล  :  วิธีการเก็บขอมูล 
ชนิดของขอมูล จํานวนขอมูล ความนาเช่ือถือของขอมูล 
การวิเคราะหขอมลูและแปลผล 

10    

2.  แนวความคิดในการแกปญหา ขอเสนอแนะในการ
พัฒนา และการนําไปใชประโยชนในโรงงาน 

5    

3. ความสามารถในการสื่อสาร โดยการเขียนและการ
เรยีบเรยีงที่เหมาะสม รวมถึงการนําเสนอผลการทดลอง
ในรูปแบบที่กระชับเขาใจงาย 

5    

4.  ความรบัผิดชอบในการสงรายงาน : การตรงตอเวลา
ในการสงรายงานโครงรางสหกิจศึกษา  รายงาน
ความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ 

5    

รวม 25    
 
วิธีการใหคะแนน : ผูประเมินใหคะแนนเปนตัวอักษรตั้งแต  A-E โดยมีคาคะแนน ดังนี้ 
 
 A = 4.0 B+ = 3.5  B = 3.0  C+ = 2.5 
 C = 2.0  D+ = 1.5  D = 1.0 E   = 0 
 
 
 ลงชื่อ..................................................... 
 (.............................................................) 
 วันที่.........................................เวลา...................... 
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ประเมิน 06 
แบบประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการ 

 

ชื่อ – สกุล  นักศึกษา   ..................................................................... 
 

คําช้ีแจง  ประเมินนักศึกษาทั้งในสวนความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ประจํา และความรับผิดชอบตามภาระหนาที่การทําโครงงาน 
 

หัวขอประเมิน น้ําหนัก คะแนน (10 คะแนน) 

1. ความรูความสามารถ 40  

1.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ 

(นักศึกษามีความรูความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

ในระดับที่นักศึกษาปฏิบัติงานได) 

10 

 

1.2 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 

(นักศึกษามีความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูลขาวสารและวิธีการทํางาน ตลอดจน

การนําความรูไปประยุกตใชงาน) 

10 

 

1.3 การจัดการและวางแผนดําเนินงาน 

(นักศกึษาวางแผนงานและดําเนินงานตามแผนงาน) 
10 

 

1.4 ทักษะสื่อสาร 

(นักศึกษามีความสามารถในการติดตอส่ือสาร การพูด การเขียน การนําเสนอ สามารถส่ือ

ใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนที่ดีไมกอใหเกิดความ

สับสนตอการทํางาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ) 

10 

 

2. ความรบัผิดชอบตอหนาที่  30  

2.1 ความรบัผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได 

(ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงเปาหมายและความสําเร็จของงานเปนหลัก ยอมรับผล

ที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางานไดโดยไมตองควบคุมมาก

จนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลา สามารถไววางใจ

ใหรับผิดชอบงานที่มากกวาเวลาประจํา สามารถไววางใจไดแทบทุกสถานการณหรือใน

สถานการณปกตเิทาน้ัน) 

10 

 

2.2 ความสนใจ อุตสาหะในการทาํงาน 

(ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความ

ต้ังใจที่จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา) 

10 

 

2.3 ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง 

(เม่ือไดรับคําช้ีแนะ สามารถเร่ิมทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง เสนอตัวเขาชวยงาน

แทบทุกอยาง มาขอรับงานใหมๆ ไปทํา ไมปลอยเวลาวางใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน) 

5 

 

2.4 การตอบสนองตอส่ังการ 

(ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เม่ือไดรับคําติเตือนและ

วิจารณ ความรวดเ ร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง  การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะและวิจารณ) 

5 

 

  

มีตอหนา 2 ---> 
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หัวขอประเมิน น้ําหนัก คะแนน (10 คะแนน) 

3. ลักษณะสวนบุคคล 30  

3.1 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร 

(ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตางๆ และปฏิบัติตามโดยเตม็ใจ การ

ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา ความ

ปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5ส และอ่ืนๆ) 

10  

3.2 บุคลิกภาพและการวางตัว 

(มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคต ิวุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน การ

แตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืนๆ) 

10  

3.3 มนุษยสัมพันธ  

(สามารถรวมงานกับผูอ่ืน การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รกัใคร ชอบ

พอของผูรวมงาน เปนผูท่ีชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน) 

5  

3.4 คณุธรรมและจริยธรรม 

(มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอ่ืน) 

5  

 

โปรดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 

จุดเดนของนักศึกษา ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากนักศึกษาผูน้ีสําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการน้ีหรอืไม (หากมีโอกาสเลือก) 

  รับ                                            ไมแนใจ                                  ไมรับ 
 
 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
        

  

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

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

 ตําแหนง  ............................................................. 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ 

ประจําปการศึกษา .............. 
 

บริษัท …………………………………………………………….. 

 

หัวขอประเมิน 
คะแนนประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเขาใจในหลักการของโครงการสหกิจศึกษา       

2. การจัดการและการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

2.1 มีการติดตอประสานงานที่รวดเร็ว 

      

2.2 อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน       

2.3 ผูประสานงานมีความชัดเจนในการใหขอมูล       

2.4 ผูประสานงานมีจิตบริการในการใหขอมูล       

3. รูปแบบสหกิจศกึษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3.1 การปฏิบัติงานท่ีเนนการทําโครงงาน 

      

3.2 การนิเทศงานสหกิจศึกษาจํานวน 3 คร้ัง 

(คร้ังท่ี 1 การพิจารณาโครงราง, คร้ังท่ี 2 การติดตาม

ความกาวหนา, ครั้งท่ี 3 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ) 

      

4. ความพึงพอใจในผลสําเร็จของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4.1 สามารถนําไปประยุกตใชในสถานประกอบการตอได 

      

4.2 ปริมาณงานหรือขอบเขตงานมีความเหมาะสมกับเวลา 

(ปริมาณงานที่ปฏิบัติสาํเร็จตามที่ไดรับมอบหมายภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด) 

      

4.3 คณุภาพของงาน 

(งานที่ปฏิบัติถูกตอง สมบูรณ ครบถวน มีความประณีต 

เรียบรอย มีความรอบคอบ ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคาง

คา) 

      

5. ระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

5.1 ชวงเวลามีความเหมาะสม  (กลางเดือนมกราคมถึงสิ้น

เดือนเมษายน) 

      

5.2 ระยะเวลา (16 สัปดาห) มีความเหมาะสม       

6. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

6.1 มีความรูความสามารถ 

      

6.2 ใหความเอาใจใสและติดตามงาน 

(ความสนใจและกระตือรืนรนในการติดตามงาน) 

      

ระดับคะแนน   5 =  ดีมาก    4  =  ดี   3 =  ปานกลาง     2  =  พอใช     1 =  ตองปรับปรุง 

ประเมิน 07 

มีตอหนา 2 ---> 
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7. การรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศกึษาในปการศึกษาถัดไป 
 

7.1 ทานยินดีรับนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปตอไป หรอืไม 

  ยินดีเขารวม                                           ตองพิจารณา                                  ไมยินดีเขารวม 

หากทานยินดีเขารวม กรุณาตอบขอ 7.2 และ 7.3 
 

7.2 ทานตองการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาใดบาง (โปรดระบุ) 

  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร                                           

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร                                 

  เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ 

 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)____________________________________________________________________________ 
 

 

7.3 ทานยินดีสนับสนุนคาตอบแทนหรือสวัสดิการแกนักศึกษาในดานใดบาง (โปรดระบุ) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.4 ทานตองการใหทางคณะฯ จัดเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในเรื่องใดบาง (โปรดระบุ) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

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

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

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

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

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

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

 

      

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

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

               ตําแหนง ............................................................... 
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แบบประเมินนักศึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 
ช่ือ – สกุล  นักศึกษา ............................................................................................................... 

 
หัวขอประเมิน น้ําหนัก คะแนน (10คะแนน) 

1.  ความรูความสามารถ 40  
 1.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ 
 (นักศึกษามีความรูความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะทํางานตามที่
 ไดรับมอบหมายในระดับที่นักศึกษาปฏิบัติงานได) 

10 
 

 1.2 ความสามารถในการเรยีนรูและประยุกตวิชาการ 
 (นักศึกษามีความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสารและวิธีการ
 ทํางาน ตลอดจนการนําความรูไปประยุกตใชงาน) 

10 
 

 1.3 การจัดการและวางแผนดําเนินงาน 
 (นักศึกษาวางแผนงานและดําเนินงานตามแผนงาน) 

10 
 

 1.4 ทักษะสื่อสาร 
 (นักศึกษามีความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน การ
 นําเสนอ สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มี
 ลําดับขั้นตอนที่ดี ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจักสอบถาม รูจัด
 ชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 

10 

 

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 30  
 2.1 ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได 
 (ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงเปาหมายและความสําเร็จของงานเปน
 หลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทาํงาน
 ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบขั้นตอนและ
 ผลงานตลอดเวลา สามารถไววางใจใหรับผิดชอบงานท่ีมากกวาเวลาประจํา 
 สามารถไววางใจไดแทบทุกสถานการณหรือในสถานการณปกติเทานั้น 

10 

 

 2.2 ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน 
 (ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความ
 พยายาม ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตอ
 อุปสรรคและปญหา) 

10 

 

 2.3 ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง 
 (เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเร่ิมทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง เสนอตัว
 เขาชวยงานแทบทุกอยาง มาขอรบังานใหม ๆ ไปทํา ไมปลอยเวลาวางให
 ลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน) 

5 

 

 2.4 การตอบสนองตอการส่ังการ 
 (ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติ
 เตือนและวิจารณ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรบัตัวปฏิบัติ
 ตามคาํแนะนําขอเสนอและวิจารณ) 

5 

 

ประเมิน 08 

มีตอหนา 2 ---> 
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หัวขอประเมิน น้ําหนัก คะแนน (10คะแนน) 
3. ลักษณะสวนบุคคล 30  

3.1 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร 

(ความสนใจเรยีนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตางๆ และปฏิบัติตามโดยเต็ม

ใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตาม

กฎการรกัษา ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5ส และอื่นๆ) 

10 

 

3.2 บุคลิกภาพและการวางตัว 

(มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอม

ถอมตน การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืนๆ) 

10 

 

3.3 มนุษยสัมพันธ  

(สามารถรวมงานกับผูอ่ืน การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รัก

ใคร ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน) 

5 

 

3.4 คุณธรรมและจรยิธรรม 

(มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอ้ือเฟอ

ชวยเหลือผูอ่ืน) 

5 

 

 
โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา 

จุดเดนของนักศึกษา ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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



- 26 - 
 

แบบประเมินสถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศกึษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
ประจําปการศึกษา ........................ 

 

บริษัท …………………………………………………………….. 

หัวขอประเมิน 
คะแนนประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา 
 1.1  ผูบริหารมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา 

      

 1.2  พนักงานที่ปรึกษามีความเขาใจในหลักการของสหกิจ 
      ศึกษา และ บทบาทของพนักงานท่ีปรึกษา 

      

2. ความพรอมและความรวมมือของสถานประกอบการ 
 2.1 มีการประสานงานระหวางสถานประกอบการกับ 
  โครงการสหกิจศึกษาเปนอยางดี 

      

 2.2 มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ 
  ปฏิบัติงาน  (ความพรอมดานสถานที่ เครื่องมือ 
  อุปกรณ) 

      

      2.3  ใหการสนับสนนุดานสวัสดิการ  (ที่พัก เบ้ียเล้ียง  
  คาตอบแทน รถรับสง ยูนิฟอรม) 

      

      2.4  มีการมอบหมายพนักงานที่ปรึกษาท่ีชัดเจนในการ
  ดูแลนักศึกษา 

      

      2.5  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน       
      2.6  ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุนโครงการสหกิจ 
            ศึกษา 

      

3. หัวขอปญหาพิเศษ 
      3.1  คณุลักษณะงานตรงตามสาขาวิชา 

      

      3.2  คณุลักษณะงานตรงตามความตองการของสถาน 
    ประกอบการ 

      

      3.3  ปริมาณงานหรือขอบเขตงานท่ีไดรับมีความ 
  เหมาะสมกับระยะเวลาและระดับการศึกษา 

      

4. พนักงานท่ีปรึกษา 
      4.1  มีความรูและประสบการณในวิชาชีพ 

      

      4.2  มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน       
      4.3  ใหความสนใจและใสใจในการสอนงานและส่ังงาน       

ระดบัคะแนน   5 =  ดีมาก    4  =  ดี   3 =  ปานกลาง     2  =  พอใช     1 =  ตองปรับปรุง 
 

ขอคดิเห็นเพ่ิมเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ประเมิน 09 
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แบบประเมินสถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาโดยนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา .......... 

 

บริษัท …………………………………………………………….. 

หัวขอประเมิน 
คะแนนประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา 
 1.1 ผูบริหารมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา 

      

 1.2 พนักงานท่ีปรึกษามีความเขาใจในหลักการของ 
  สหกิจศึกษา และ บทบาทของพนักงานท่ีปรึกษา 

      

2. ความพรอมและความรวมมือของสถานประกอบการ 
      2.1 มีการประสานงานระหวางสถานประกอบการกับ 
        โครงการสหกิจศึกษาเปนอยางดี 

      

      2.2 มีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
  ปฏิบัติงาน  (ความพรอมดานสถานท่ี  เครื่องมือ 
  อุปกรณ) 

      

      2.3 ใหการสนับสนุนดานสวัสดิการ  (ที่พัก เบี้ยเล้ียง  
        คาตอบแทน รถรบัสง ยูนิฟอรม) 

      

      2.4 มีการมอบหมายพนักงานที่ปรึกษาที่ชัดเจนในการ
  ดูแลนักศึกษา 

      

      2.5 มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน       
      2.6 ผูบรหิารใหความสนใจและสนับสนุนโครงการสหกิจ 
            ศึกษา 

      

3. หัวขอปญหาพิเศษ 
      3.1 คณุลักษณะงานตรงตามสาขาวิชา 

      

      3.2 คณุลักษณะงานตรงตามความตองการของสถาน 
            ประกอบการ 

      

      3.3 ปริมาณงานหรือขอบเขตงานท่ีไดรับมีความ 
  เหมาะสมกับระยะเวลาและระดับการศึกษา 

      

4. พนักงานท่ีปรึกษา 
      4.1 มีความรูและประสบการณในวิชาชีพ 

      

      4.2 มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน       
      4.3 ใหความสนใจและใสใจในการสอนงานและสั่งงาน       

ระดบัคะแนน   5 =  ดีมาก    4  =  ดี   3 =  ปานกลาง     2  =  พอใช     1 =  ตองปรับปรุง 
ขอคดิเห็นเพ่ิมเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ประเมิน 10 
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ประเมิน 11 

แบบประเมินผลการนําเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา 
 

หัวขอประเมิน แฟกเตอร 
คะแนน 

ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. 
1. ความสมบูรณและความถูกตองของบทคัดยอ 2       
2. ความสมบูรณของความถูกตองของเน้ือหา 
    2.1 หลักการและเหตุผลหรือที่มาของปญหา 2       
    2.2 สาระสําคัญและความเขาใจในเน้ือหา   การวิเคราะห 
         และการสังเคราะหขอมูล 5 

      

    2.3 สรุป 2       
3. ความสามารถในการเสนอสัมมนา 
    3.1 ลักษณะการพูดท่ีไมเรงหรือชาเกินไป รูจักเนนสวนท่ี  
         สําคัญ และใชภาษาที่ถูกตอง 3 

      

    3.2 ความตอเน่ืองของเนื้อหา 2       
4. การเตรียมอุปกรณประกอบการสัมมนา เชนขนาดตัวอักษร  
   สี และการสะกดคํา 2 

      

5. บุคลิก การแตงกาย การแสดงทาทาง ความคลองแคลวและ 
   ไมประหมา 2 

      

6. การตรงตอเวลาและรักษาเวลาตามที่กําหนด 2   ผูจัดการวิชาจะใหคะแนนตามการประเมินผลวิชาสัมมนา 
7. การตอบคําถาม 5       
8. การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ (ถามี) 3       

รวม 30       
หมายเหตุ : วิธีการใหคะแนนในแตละหัวขอคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

    ลงชื่อ..................................................... 
          (.............................................................) 
                    วันที่............./............./............ 
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ประเมิน 12 

แบบประเมินผลบทความสหกิจศึกษา 
 

หัวขอประเมิน แฟกเตอร คะแนน 
ช่ือนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ช่ือนักศึกษา 

1.  ความถูกตองสมบูรณขององคประกอบและรูปแบบการเขียน
บทความ เชน การเรียงลําดับหัวขอ และหรือองคประกอบตาง ๆ 
การเขียนคําอธิบายตาราง รูปภาพ การเขียนอางอิง 

 
 

7.5 

      

2. ความสามารถในการวิเคราะหและ สรุปผล/แปลผล การ
วิจารณอยางมีหลักการทางวชิาการ  

 
10 

      

3.  ความสามารถในการสื่อสาร โดยการเขียนและการเรียบเรียง
ที่เหมาะสม รวมถึงการนําเสนอผลการทดลองในรูปแบบที่
กระชับ เขาใจงาย 

 
 

7.5 

      

รวม 25       
 

วิธีการใหคะแนน : ผูประเมินใหคะแนนเปนตัวอักษรตั้งแต  A-E โดยมีคาคะแนน ดังน้ี 
 
  A = 4.0 B+ = 3.5  B = 3.0  C+ = 2.5 
  C = 2.0  D+ = 1.5  D = 1.0 E   = 0 
 
    ลงชื่อ..................................................... 
       (.............................................................) 
     อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
           วันที่.........../................./.............
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ขอแนะนาํและแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

1. ขอแนะนาํในการติดตอเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

1.1 การรับสมัครเขาโครงการฯ  ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3  ยื่นคํารองเพื่อสมัครเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ตามระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด  การคัดเลือกนักศึกษาจะเปนหนาที่ของสาขาวิชา โดยยึดหลักการ

และเงื่อนไขตามที่แตละสาขาวิชากําหนด 

1.2 การอบรมกอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาปฏิบัติงาน  นักศึกษาสหกิจศึกษาทุก

คนตองผานการเรียนวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (สหกิจศึกษา 1) และเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ 

ตามที่คณะฯ กําหนด  หากเขารวมกิจกรรมใดไมไดตองลาลวงหนาและศึกษาวีดีโอเทป เปนการ

ชดเชยภายหลัง  ถานักศกึษาเขาอบรมไมครบถวนจะตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานทันที   

1.3 การแจงความจํานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  นักศึกษาสหกิจศึกษาตองกรอกแบบสํารวจความ

ตองการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใน 1 สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปการศกึษา   

1.4 การขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เม่ือนักศึกษาไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาแลว  ประสงคจะขอยกเลิก   ใหยื่นคํารองตอประธานคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

ภายในเวลาที่กําหนดในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 

2. การใหบริการของคณะฯ ในโครงการสหกิจศึกษา 
 

- ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษา ตามคุณสมบัติของ   

นักศึกษา คุณภาพงาน การจัดหางาน การจัดอบรมและกิจกรรมสหกิจศึกษาที่เก่ียวของ 

- รวมกับอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาจัดหางานใหเพียงพอกับนักศึกษา 

- ใหขอมูล คําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการหางาน แหลงงาน การสมคัรงาน ลักษณะธุรกิจของสถาน 

 ประกอบการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 

- ประสานงานการจัดอบรมนักศึกษา และกํากับดูแลใหนักศึกษาเขาอบรมโดยครบถวน 

- รับใบสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา 

 

หากมีขอสงสัยประการใด  กรุณาติดตอสอบถามไดที่ 

คุณภควดี  คงแจม  เจาหนาที่สหกิจศึกษา   

สํานักงานเลขานกุารคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ถ. กาญจนวนิช  ต. คอหงส  อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112 

โทรศัพท  0 7428 6303    โทรสาร. 0 7455 8866 

e-mail : , pakawadee.ko@psu.ac.th 
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3. ขอแนะนําในการลางาน ระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หากนักศึกษามีความจําเปนตองลางานในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การลาปวย  ใหปฏิบัติตามระเบียบการลาของสถานประกอบการ  

3.2 การลากิจ  นักศึกษาจะตองไดรับการอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา  โดยใหนักศึกษากรอกแบบฟอรม

การขอลากิจ (สหกิจ 11) แลวสงใหเจาหนาที่สหกิจศึกษา เพื่อสงตอใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ  

และจัดสงใหสถานประกอบการตอไป 

3.3 หากมีความจําเปนตองมาพบอาจารยที่ปรึกษา  มาทําการทดลองที่หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

หรือไปคนควาขอมูล  ใหมีข้ันตอนการลาเชนเดียวกับการลากิจ 

 

4. การขอใชบริการของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มอ. 

กรณีท่ีสถานประกอบการตองการใหนักศึกษาสหกิจศึกษามาใชบริการของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร   
ขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น  สามารถกระทําไดโดยมขีั้นตอนและเงื่อนไข ดังน้ี 

4.1 ขอใหสถานประกอบการทําหนังสือถึงคณะฯ ระบุชื่อนักศึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายใหเปน
ผูประสานงานการขอใชบริการ ประเภทของการขอบริการ  ชวงระยะเวลาที่ประสงคจะขอใชบริการ  
ทั้งนี้สามารถประสานงานกับเจาหนาที่คณะฯ โดยไมจําเปนตองเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยก็ได 

4.2 คณะฯ ประสานงานกับศูนยเคร่ืองมือฯ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จนไดรับการอนุมัติแลว  
คณะฯ จะแจงใหสถานประกอบการทราบ เพื่อใหนักศึกษาประสานงานกับเจาหนาท่ีของศูนย
เคร่ืองมือฯ ท่ีไดรบัมอบหมายโดยตรงตอไป 

4.3 สถานประกอบการจะตองจายคาบริการตามอัตราที่ศูนยเคร่ืองมือฯ กําหนด 
4.4 การขอใชบริการของศูนยเคร่ืองมือฯ จะตองไมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนและวิจัย 

 

5. การประกนัสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 คณะฯ จะจัดทําประกันอุบัติเหตุใหนักศึกษาสหกิจศกึษาทุกคนเพ่ือเปนสวัสดิการแกนักศึกษา ดังนี้ 
5.1 ใหความคุมครองแกนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อประสบอุบัติเหตุถึงแกกรรมหรือสูญเสียอวัยวะบางสวน

ที่สําคัญของรางกายรวมทั้งการทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวร หรือการเจ็บปวยท่ีตองนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมากกวา 6 ชั่วโมง  

5.2 อัตราความคุมครองที่ไดรับจะเปนไปตามบริษัทประกันภัย ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกันไว โดย
นักศึกษาจะไดรับคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามเปนจริงสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท, เสียชีวิต
ทุกกรณี ทุกสาเหตุ 100,000 บาท และสูญเสียอวัยวะ 50,000 บาท 
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ภาคผนวก ก 
การเขียนรายงานสหกิจศึษา 
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การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษาเปนกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกฝน
ทักษะการสื่อสารของนักศึกษา   เพ่ือรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สรุป และวิจารณสิ่งที่ไดทําการศึกษาในขณะ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   นักศึกษาจะตองเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามรูปแบบการเขียน
รายงานโครงงานนักศึกษาของคณะฯ   ดังนี้    
 

สวนประกอบของรายงาน 
 1. สวนนํา (Front Matter) 
 2. เนื้อเร่ือง (Text) 
 3. เอกสารอางอิง (Reference) 
 4. ภาคผนวก (Appendix) 
 

1. สวนนํา (Front Matter) 
 สวนนํานับตั้งแตปกนอกไปจนถึงสวนเนื้อความ มีสวนยอย ๆ และรายละเอียดดังนี้ 
 

 1.1 ปกนอก (Cover) เปนปกที่มีความกวางยาวตามขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ              
ปกนอกมี 6 สวนดังนี้ 
  1.1.1 ชื่อวิชาและรหัสวิชา  โดยชื่อวิชาอยูบรรทัดบน และรหัสวิชาอยูบรรทัดลาง 
  1.1.2 ชื่อหัวขอโครงงานนักศึกษา  ชื่อที่ปรากฏบนปกมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให 
    ภาษาไทยอยูบนบรรทัดบน  และภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง  ในกรณีท่ีชื่อเรื่องยาวใหตัดเปน 
    2 – 3 บรรทัด โดยบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลางวางแบบพีรามิดหัวกลับ 
  1.1.3 ชื่อผูเขียน มีเฉพาะชื่อและชื่อสกุลเทานั้น โดยมีคําวา “โดย” อยูบรรทัดบนและชื่อ-นามสกุล
    อยูบรรทัดลาง 
  1.1.4 ชื่อสถาบันการศึกษาวางอยูสวนลางกอนภาคการศึกษาและปการศึกษา 
  1.1.5 ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่ลงทะเบียน  วางอยูสวนลางสุดของปกนอกหางจากขอบลาง 
    3 – 4 ซม. 
 

 1.2 ปกใน (Title Page) กอนหนาปกในใหใสใบรองปกไว 1 แผน ใชกระดาษปอนดอยางหนาในหนาปก
ในใหพิมพขอความเชนเดียวกับปกนอก การวางตําแหนงขอความเหมือนกับปกนอก 
 

 1.3 บทคัดยอ (Abstract) บทคัดยอตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกไวแตละชุด   ชุดแรกเปน
ภาษาไทยชุดหลังเปนภาษาอังกฤษ แตละชุดมีความยาวไมเกิน 500 คํา บทคัดยอควรสอดคลองกับเนื้อหา
เพ่ือใหคนอานสามารถอานแลวไดใจความวาเนื้อหาโดยยอคืออะไร ทําอะไร ไดผลอยางไร 
 

 1.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)  เปนสวนที่ผูทํารายงานกลาวคําขอบคุณผูใหความ
ชวยเหลือในการทําการทดลอง หรือการทาํรายงาน 
 

 1.5 สารบัญ  (Contents)  เปนรายการของกลุมขอความทุกชนิด ในรายงานที่อยูในสวนถัดจากหนา   สา
รบาญนี้เปนตนไป 
 

 1.6 สารบัญตาราง  (Contents of Tables) ใชสําหรบัรายงานที่มีตารางประกอบเพ่ือแสดงรายการของ
ตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน 
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 1.7 สารบัญภาพ  (Contents of   Illustrations) ใชสําหรับรายงานที่มีภาพประกอบ เชน ภาพถาย 
กราฟ แผนภูมิ แผนผัง และแผนภาพตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือแสดงรายการของภาพประกอบทั้งหมดของรายงาน 
 

2. เน้ือเร่ือง  (Text) 

 ประกอบดวย 5 บท ดังนี้ 

  2.1 บทนํา  (Introduction)  บทนําเปนการเร่ิมเร่ืองที่แสดงใหผูอื่นทราบถึงที่มาของแนวคิดและ

ความสําคัญของการทําวิจัยท่ีนําเสนอ โดยอาจแสดงไดดวยประโยคท่ีเปนเหตุผลรองรบัเพ่ือบอกถึงปญหาใน

ขณะนี้ และ/หรือ สิ่งท่ีผูอื่นทําไวมีชองวางทางวิชาการอะไรบางที่ยังไมใหคําตอบที่ตรง และ/หรือ ถาไดคําตอบ

จากรายงานเร่ืองนี้จะเกิดประโยชนอะไรบาง ดังนั้นเร่ืองนี้จึงมีความสําคัญและมีเหตุผลในการทําการทดลอง 

  วัตถุประสงค  (Objective)   

  2.2 การตรวจเอกสาร  (Review of Literatures) เปนการรวบรวมขอมูลความรูที่ เก่ียวของ 

ทันสมัยและตรงประเด็นปญหาทั้งในรูปทฤษฎี รายงานการทดลอง สิทธิบัตร มาตรฐานขอกําหนด และอ่ืนๆเพื่อ

ใชในการสนับสนุนความสําคัญ การออกแบบงาน การวิเคราะหวิจารณผลของงานวิจัยนี้  อาจมีการอางอิงถึง

ผูอื่นที่ไดทดลองเพ่ือแกปญหานี้มาแลวทั้งทางตรงและทางออม  โดยการอางถึงขอมูลผูอื่นจะตองมีการกํากับชื่อ

เจาของเอกสารและปของขอมูลนั้นทุกคร้ังท่ีอางถึง 

  2.3   วัสดุอุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) จะตองบอกรายละเอียดใหครบถวน 

โดยยึดหลักวาบุคคลอ่ืนสามารถทําการทดลองซ้ําของเราได การเขียนใหครบถวนจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อเปดโอกาส   

ใหผูอ่ืนพิสูจนงานของเรา และเพ่ือยืนยันวาผลการทดลองที่ไดมาถูกตอง (ภายใตเงื่อนไขของวัสดุและวิธีการนี้) 

  2.4   ผลการทดลอง  (Results)  เสนอผลการทดลองโดยละเอียด การเสนออาจเปนแบบบรรยาย 

และ/หรือใชตาราง และ/หรือภาพประกอบ ควรมีการจัดหมวดหมูใหตรงกับวัตถุประสงค 

   วิจารณผลการทดลอง (Discussion)   เปนการอธิบายหรือตีความหมายของผลการทดลองให

เขาใจไดชัดเจนย่ิงข้ึน  การวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อใหไดคําวิจารณท่ีดีนั้นตองยึดหลักการตอไปนี้ 

   ก. ใหผูอานคลอยตามสมมติฐานของการทดลองที่แสดงออกโดยผลการทดลอง 

   ข. เปรียบเทียบกับผลงานของผูอ่ืน ถาเหมือนกันใหนํามาสนับสนุน ถาตางกันใหหาเหตุผลของ

ความแตกตาง และถาชี้ขอผิดพลาดของงานอื่นได (ในกรณีที่ไดผลตางกัน)  ก็จะเปนการเนนสวนสําคัญ

(highlight) การทดลองของเรามากขึ้น 

   ค. เพื่อสรุปสาระสําคัญและลูทางการนําไปประโยชน ในกรณีที่การทดลองมีหลายประเด็น

ตอเนื่องกัน มักจะรวมผลและวิจารณผลไวดวยกัน โดยใหใชหัวขอวา “ผลและวิจารณผลการทดลอง (Results 

and Discussion)” 

  2.5  สรุป (Conclusion) เปนการอธิบายสั้นๆวา ในการทดลองหรือการศกึษาไดพบอะไรบางที่เปน

จุดเดนที่สําคัญ และควรเปนคําตอบที่ตรงกับวัตถุประสงค  ประเด็นคําถามหรือการแกปญหาท่ีเขียนไวในบทนํา 

 

3. เอกสารอางอิง  (Reference) ใหยึดตามหลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ทั้งในสวนของการอางอิงเน้ือหา และการเขียนรายการเอกสารอางอิง  
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4. ภาคผนวก (Appendix) 

  รายงานอาจมหีรือไมมีภาคผนวกก็ได  ภาคผนวกเปนสวนที่แยกออกจากเน้ือเรื่องของรายงานเปนที่รวมของ

ขอความ  ภาพ  ตาราง ฯลฯ  ที่เปนสวนเสริมเน้ือเรื่องของรายงาน เชน วิธีการวิเคราะหขอมูล   การวิเคราะหทาง

สถิติ เปนตน 

 

 ทั้งนี้ สวนของเนื้อเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษา อาจแตกตางกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาแตละคน  เพ่ือใหการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและเปนบรรทัดฐาน

เดียวกัน  จึงกําหนดการจัดทํารูปเลมรายงานสหกิจศึกษาใหนักศึกษาใชรูปแบบดังตอไปนี้ 

- จัดพิมพบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาวสุภาพ  โดยจัดพิมพหนาเดียว 
- จัดพิมพดวยรูปแบบอักษรสุภาพ ขนาดเหมาะสม สามารถอานไดงาย (แนะนําใหใช

รูปแบบอักษรเปน TH SarabunPSK) 
- จัดพิมพในแนวตั้งเปนหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนไดตามความ

จําเปน 
- จัดพิมพเลขหนาของรายงาน  โดยอาจเรียงหมายเลขตามลําดับตอเนื่องกันไปจนหมด  

หรือจะจัดเรยีงแยกกันแตละบทก็ได 
- การเวนขอบกระดาษกําหนดให   ขอบบน  1.2  นิ้ว 

 ขอบลาง 1.0  นิ้ว 
 ขอบซาย 1.5  นิ้ว (สําหรบัการเขาเลมรายงาน) 
 ขอบขวา 1.0  นิ้ว 
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ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 
(ช่ือโครงงานภาษาไทย) 

(ช่ือโครงงานภาษาอังกฤษ) 
 

   
 

 
 

นางสาวจริงใจ  ใฝรู 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปการศึกษา 2562 
 
 
 
 

 
 

โครงงานสหกิจศึกษา เลขท่ี : P 2562 / FST / 01 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในงานสหกิจศึกษา 
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(ผูใหขอมูล : ฝายบุคคลหรือพนักงานที่ปรึกษา) 
 

แบบแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงงาน ลักษณะงานและพนักงานท่ีปรึกษา 
 

คําช้ีแจง  
 

เพ่ือใหการประสานงานระหวางโครงการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เปนไปโดยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงใครขอความกรุณาผูจัดการฝายบุคคลหรือผูที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา    
สหกิจศึกษา  ไดโปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือจัดทําขอมูล ตําแหนงงาน ลักษณะงานและ
พนักงานท่ีปรึกษา ตามแบบฟอรมฉบับนี้ และ ขอไดโปรดสงกลับคืนใหโครงการสหกิจศึกษา โทรสาร          
0 7455 8866, 0 7444 6728  ภายในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษาดวย จักขอบคุณย่ิง 
 
เรียน   ผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา 
 

 ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้ 
 

1. ช่ือ ท่ีอยูของสถานประกอบการ 
 สถานประกอบการ (ภาษาไทย) ................................................................................................................. 
         (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 
 ท่ีอยู 
 เลขที่ ................. ถนน ............................................................ซอย................... ตําบล/แขวง...................... 
 อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย ................................ 
 โทรศัพท ....................................... โทรสาร ...................................e-mail : …………………………………………. 
 

2. พนกังานท่ีปรึกษา 
 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................................. 
 ตําแหนง........................................................................แผนก....................................................................... 
 โทรศัพท ....................................... โทรสาร ...................................e-mail : …………………………………………. 
 

3. งานที่มอบหมายนักศกึษา 
 ชื่อนักศึกษา .................................................................................................................................................. 
 ตําแหนงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ ..................................................................................................................... 
 ลักษณะงานประจําที่นักศกึษาไดรับมอบหมาย............................................................................................. 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 

4. หัวขอโครงงานสหกิจศึกษา ........................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................................... 
 
  (ลงชื่อ) ..........................................................ผูใหขอมูล 
  ตําแหนง....................................................... 
  วันท่ี ......................................................... 
 

โปรดสงคืน คุณภควดี คงแจม ผูประสานงานสหกิจศึกษา ภายในสัปดาหแรกของการปฏิบัติงานดวยจักขอบคุณย่ิง 

งานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท 0 7428 6303 โทรสาร 0 7455 8866   Email:, pakawadee.ko@psu.ac.th  
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แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

(ผูใหขอมูล :  นักศึกษา) 
 

เรียน  ผูจัดการวิชาสหกิจศกึษา 
 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………..................……….รหัสประจําตัวนักศึกษา …………………................……    
สาขาวิขา…………………………………………………………………………………….…............................................……………. 
 

ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)……………………...........................……………….……………….....……………. 
 
ขอแจงรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดงันี้ 
เลขท่ี…….............…    ถนน…………............................………… ซอย…………………..ตําบล………............……………... 
อําเภอ…………………………………จังหวัด………………………………    รหัสไปรษณีย……………โทรศัพท……………………
โทรสาร………………..................…………… 
 
แผนท่ีแสดงตําแหนงที่พักอาศัย 
(เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่สําคัญใกลเคียงที่สามารถเขาใจ
โดยงาย) 

 
โปรดสงคืน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงชื่อ………………………………………… 
โดยทันทีที่ไดท่ีพักอาศัยเรยีบรอยแลว (…………………………………………)  
         นักศกึษาผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
  วันท่ี………………………………… 
 

 
งานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 

โทรศัพท 0 7428 6303 โทรสาร 0 7455 8866   Email: pakawadee.ko@psu.ac.th
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(ผูใหขอมูล : นักศึกษารวมกับพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

แบบแจงการวางแผนการปฏบิติังานสหกิจศึกษา 
 

 ชื่อ-สกุล(นักศึกษา) .................................................................................................. รหัสนักศึกษา....................................... 
 สาขาวิชา .................................................................................... ภาควิชา............................................................................ 
 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ...................................................................................................................... 
 ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับแผนปฏบิัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ี 
 

แผนการปฏิบตังิานสหกิจศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (รายสัปดาห) 

ผลลัพธ ผูท่ีเกี่ยวของ หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 

 (ลงชื่อ) ...........................................นักศึกษา  (ลงชื่อ)................................................พนักงานที่ปรึกษา 
 วนัท่ี ............................................................ ตําแหนง............................................................... 
   วนัที่.................................................. 

โปรดสงคืนคุณภควดี คงแจม ผูประสานงานสหกิจศึกษาภายในสัปดาหแรกของการปฏิบตัิงานดวย จักขอบคุณยิ่ง 

งานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท 0 7428 6303 โทรสาร 0 7455 8866   Email: pakawadee.ko@psu.ac.th 
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แบบเสนอโครงการวิจัย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา .................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ   (ภาษาไทย) ......................................................................................................................... 

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

2. ประเภทของงานวิจัย     งานวิจัยประยุกต 
3. สาขาวิชาที่ทําการวิจัย ................................................................................................................................... 

4. คําหลัก (ภาษาไทย) ........................................................................................................................ 

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

5. ผูดําเนินการวิจัย 
       นักศึกษา   
  ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
                              (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................... 
                    สังกัด ภาควิชา...............................................................................  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
  โทรศัพท............................................อีเมล............................................................................... 
            พนักงานท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (สถานประกอบการ) 
                  ช่ือ-สกุล  (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
                ตําแหนง ................................................................................................................................... 
      หนวยงาน ................................................................................................................................. 
        โทรศัพท............................................อีเมล............................................................................... 
            อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
                    ช่ือ-สกุล  (ภาษาไทย)................................................................................................................ 
   (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................... 
                    คุณวุฒิ/ตําแหนง....................................................................................................................... 
                   สาขาชํานาญการ...................................................................................................................... 
  หนวยงาน ................................................................................................................................. 
  โทรศัพท...........................................อีเมล................................................................................. 
 

6. รายละเอียดการวิจัย 
         6.1  หลักการและเหตุผล 
         6.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
         6.3  วัตถุประสงค 
         6.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
                6.4.1  ประโยชนท่ีคาดวาบริษัทจะไดรับ 
                6.4.2  ประโยชนท่ีคาดวานักศึกษาจะไดรับ 
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         6.5  วิธีการวิจัย 
         6.6  ขอบเขตการวิจัย 
         6.7  สถานที่ทําวิจัย 
         6.8  ระยะเวลาดําเนินการ 
         6.9  แผนการดําเนินงาน 
         6.10 เอกสารอางอิง 
 

7. งบประมาณ (กรอบเงินรวม 2 หมวดไมเกิน 5,000 บาท) 
    หมวดวัสดุ 
     หมวดคาใชสอย 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

8. ลงลายมือช่ือผูทําการวิจัย พนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษา 
 
 ลงชื่อ................................................................ผูวิจัย 
                         (.............................................................) 
                วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........................... 
 
 ลงชื่อ................................................................พนักงานที่ปรึกษา   
             (.............................................................) 
                วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........................... 
 
               ลงชื่อ...................................................................อาจารยที่ปรกึษา 
                         (.............................................................) 
                วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........................... 
 

9. โครงการนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก บริษัท.............................................................................
อนุมัติใหใชสถานท่ี อุปกรณ และอื่นๆที่จําเปนตองานวิจัย รวมทั้งติดตามประเมินผลเพ่ือใหการวิจัยสําเร็จ
ตามมุงหมาย 
 ลงชื่อ................................................................ 
      (.............................................................) 
    ผูแทน/ผูมีอํานาจ ของบริษัท................. 
 วันที่ .............เดือน..............พ.ศ................... 
 

10. โครงการนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อนุมัติใหใชสถานท่ี อุปกรณ และอื่นๆที่จําเปนตองานวิจัย พรอมทั้งจะรักษาและปกปดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
โครงงานวิจัยไวเปนความลับโดยเด็ดขาด 
 

   ลงชื่อ................................................................      
       (.............................................................)  
       รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา  
              วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........          
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แบบนัดหมายการสอบความกาวหนาโครงงานสหกิจศึกษา 
 

 
   วันที่ ........................................................ 
  
 ขาพเจา (นาย/นางสาว)......................................................... รหัสนักศึกษา ................................. 

สาขาวิชา .................................................................... และ (นาย/นางสาว)........................................................

รหัสนักศึกษา ..................................  สาขาวิชา ............................................................คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท .............................................................................  

ขอนัดหมายการสอบความกาวหนาโครงงานสหกิจศึกษาในวันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. .............. 

ระหวางเวลา ..................... - .................... น.   ซึ่งเปนวัน – เวลาที่ไดหารือกับพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย   

ที่ปรึกษาแลว  ทั้งนี้ขาพเจาไดสงไฟลรายงานสหกิจศึกษาไปยังอาจารยที่ปรกึษาแลว 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

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

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

 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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แบบรายงานความกาวหนาโครงงานสหกิจศึกษาป ............. 
 

1. ชื่อนักศึกษา ......................................................................................รหัสนักศึกษา ..................................... 
 ภาควิชา ........................................................................................................................................................ 
 

2. ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ............................................................................................................................... 
         (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................... 
 

3. งานที่ไดดําเนินการไปแลว 
 

4. สรุปตารางเปรียบเทียบระหวางแผนงานที่เสนอในโครงราง กับงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
 

5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) 
 

6. งานที่จะดําเนินการตอไป 
 
  (ลงนาม).........................................................นักศึกษา 
  (......................................................) 
  .................../..................../................... 
 
7. ความเห็นของพนักงานที่ปรึกษา 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
               (ลงนาม).........................................................พนักงานที่ปรึกษา 
  (......................................................) 
  .................../..................../................... 
 
8. ความเห็นของอาจารยท่ีปรกึษา 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
           (ลงนาม).........................................................อาจารยที่ปรึกษา 
  (......................................................) 
  .................../..................../................... 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาจัดสงรายงานบทที่ 1 – 4 (เฉพาะสวนที่ดําเนินงานแลว) ใหกับพนักงานที่ปรึกษาและ

อาจารยที่ปรึกษา 
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แบบนัดหมายการนําเสนอผลสําเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
 

 วันท่ี ........................................................ 
  
 ขาพเจา (นาย/นางสาว)......................................................... รหัสนักศึกษา ................................. 

สาขาวิชา .................................................................... และ (นาย/นางสาว)........................................................

รหัสนักศึกษา ..................................  สาขาวิชา ............................................................คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท .............................................................................  

ขอนัดหมายการนาํเสนอผลสําเร็จโครงงานสหกิจศึกษาในวันท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

ระหวางเวลา ..................... - .................... น.   ซึ่งเปนวัน – เวลาที่ไดหารือกับพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย   

ที่ปรึกษาแลว  ทั้งนี้ขาพเจาไดสงไฟลรายงานสหกิจศึกษาไปยังอาจารยที่ปรกึษาแลว 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

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

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

 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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สรุปการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา ปการศึกษา ............... 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา :  ..................................................................................................................................................... 

สาขาวิชา :  ........................................................................ ภาควิชา :  .................................................................. คณะ 

คณะ :  ..อุตสาหกรรมเกษตร............... มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต: .....ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.................... 

เบอรโทรศัพทติดตอ : ............................................................... e-mail........................................................................... 

สถานประกอบการท่ีปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา :  ................................................................................................................. 

ท่ีอยู ................................................................................................................................................................................. 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา :  ................................................................................................................................. 

ตําแหนงงาน :  ................................................................................................................................................................. 

อาจารยที่ปรึกษา : ............................................................... ภาควิชา : ........................................................................... 
เบอรโทรศัพทติดตอ : ............................................................... e-mail........................................................................... 

พนกังานที่ปรึกษา :   ......................................................... ตําแหนง : ............................................................................. 
เบอรโทรศัพทติดตอ : ............................................................... e-mail........................................................................... 

 

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย :  

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

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

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

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

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

 

สวัสดิการที่ไดรับ : 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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 ขอมูลเกี่ยวกับโครงงานสหกิจศึกษา 
 
หัวขอโครงงาน : (ไทย)  ............................................................................................................................................. 
  (อังกฤษ)  ........................................................................................................................................ 
 
ท่ีมาและความสําคญัของโครงงานสหกิจศึกษา : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
วัตถุประสงคของโครงงานสหกิจศกึษา :   
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
วิธีการดําเนินงานโครงงานสหกิจศึกษาโดยสังเขป : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
สรปุผลการดาํเนินงานโครงงานสหกิจศึกษา :  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ประโยชนท่ีสถานประกอบการไดรับอยางเปนรูปธรรม : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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     วันที่......................................................  วันที่....................................................... 
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ขอสงสรุปงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ บทความสหกิจศึกษา โปสเตอร และแผน CD  ท่ีไดผานการตรวจแกไขตาม

คําแนะนําของพนักงานที่ปรกึษาและอาจารยที่ปรึกษาเรียบรอยแลว 

 

ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) 
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 ลงชื่อ ......................................................... นักศึกษา 
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 ลงชื่อ .................................................... พนักงานท่ีปรกึษาสหกิจศึกษา 

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

 ……….. / …………. / ………….. 

 

 

 ลงชื่อ .................................................... อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

 (.......................................................) 
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ชื่อนักศึกษา1  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา2*  ช่ือพนักงานที่ปรึกษา3 

1,2 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
3 ฝาย/แผนก ชื่อโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน ของพนักงานท่ีปรึกษา 

*E-mail: อาจารยที่ปรึกษา@psu.ac.th 
 

Student1  Advicer2*  Advicer3 

1,2 Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112 
3 Sector/Department ……………………. Factory name ……………………Address ………………………… 

*E-mail: Advicer@psu.ac.th 

 
บทคัดยอ 
     ตัวอยางการจัดพิมพเอกสารตนฉบับ ขอใหทานกรุณาปฏิบัติโดย

เครงครัดเทาท่ีจะทําได เอกสารตนฉบับนี้จะใชถายทําสําเนา เพ่ือใช

รวมเลมเปนเอกสารของการประชุม ไมมีการพิมพใหมทั้งส้ิน ในกรณี

บทความภาษาไทยตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอแตละภาษาควรมีเพียงยอหนาเดียวไมควรเกิน 25 บรรทัด 

และควรจะกลาวถึงวัตถุประสงค รวมถึงสรุปผลท่ีไดจากงานวิจัย

นั้นๆ 

คําหลัก  จํานวน 3-5 คาํ ตัวอักษรขนาด 12 
 

Abstract 
     This is an instruction for manuscript preparation for the 

PSU Engineering Conference.  Please follow this guideline 

strictly as it would appear in the proceeding without 

retouching.  For Thai article, an abstract in English must 

accompany the Thai version.  It should contain a single 

paragraph and its length should not exceed 25 lines.  It 

should include a concise statement of objectives and a 

summary of important results. 

Keywords:  3-5 words, 12 point size 

 

1. บทนํา 
 บทความน้ีแสดงตัวอยางรูปแบบในการจัดหนาของเอกสาร

เพื่อชวยในการเตรียมบทความใหมีรูปแบบท่ีถูกตอง  กรุณายึดเปน

แบบอยางในการเตรียมบทความ 

2. รูปแบบ 
 บทความประกอบดวยชื่อเร่ือง  ท่ีทํางาน  และ email ของ

ผูเขียนหลัก (corresponding author) บทคัดยอ เน้ือหาของบทความ  

และเอกสารอางอิง ซึ่งท้ังหมดรวมกันแลวจะตองมีความยาว 4-6 หนา 

2.1 ขนาดกระดาษและการจัดหนา 

 กรุณาใชกระดาษขนาด A4 (21.0 ซม x 29.7 ซม) ใหจัดหนา

เปนแบบ 2 คอลัมน  ใหความกวางแตละคอลัมนเปน 77 มม. 

ระยะหางระหวางคอลัมนเปน 6 มม. ระยะหางจากขอบซายและขวา

ขวาเปน 25 มม. ขอบบนและลางเปน 25 มม. ตั้งยอหนาไวท่ี 7.5 มม. 

พิมพดวยเคร่ืองพิมพเลเซอร ควรใชเคร่ืองที่มีความละเอียดไมนอย

กวา 600 dpi  ใหเวน 1 บรรทัดระหวางหัวเร่ือง(section heading) 

ทุกครั้ง สวนระหวางหัวเรื่องยอย (subsection heading) ไมตอง

เวนบรรทัด 

2.2 ชนิดตัวอักษร 

 ในบทความใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ท้ังหมด โดยชื่อ

บทความใชตัวหนาขนาด 18 ชื่อผูแตง สถาบัน และขอมูลติดตอของ

ผูแตงใชตัวธรรมดาขนาด 12 

หัวเร่ือง (section heading) ใชตัวหนาขนาด 14 และหัวเร่ือง

ยอย (subsection heading) ใชตัวหนาขนาด 12 และการบรรยาย

เน้ือหาใชตัวอักษรธรรมดาขนาด 12 

 

3. การลําดับเลข 
 การลําดับเลขเพ่ืออางถึง  รูป  ตาราง  และสมการจะตองเปน

เลขอาราบิค  ทุกสมการจะตองมีลําดับหมายเลขกํากับโดยเขียนอยู

ในวงเล็บวางไวชิดขอบขวา ตัวอยางตอไปนี้ 

 
1 2

2
g

kT

p m

    
 

(1) 

โดยที่   คือคาความหนืด p คือความดัน k คือคาคงที่โบลทซ

มาน T คืออุณหภูมิ และ m  คือมวลของแกส 

 ตัวอักษรในสมการใหใช  Times New Roman ขนาด 10 

สัญลักษณใหใช Symbol ขนาด 10 และใหใช MathType หรือ 

Equation Editor ในการเขียนสมการ 
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 การอางอิงเอกสารอางอิงกําหนดใหใชระบบนาม-ป ดังแสดง

ในหัวขอเอกสารอางอิง 

4. รูปและตาราง 
 รูปจะตองมีความกวางเพียงพอที่จะลงในหน่ึงคอลัมนได หรือ

ในกรณีจําเปนจริง ๆ เพ่ือรักษารายละเอียดในรูปอาจยอมใหมีความ

กวางไดเต็มหนากระดาษ ผูเขียนบทความจะตองรับผิดชอบจัดรูปให

อยูในขนาดที่กําหนดนี้ โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและอาน

ตัวหนังสือในรูปไดชดัเจน  

 รูปลายเสนจะตองใชเสนหมึกสีดํา วาดดวยโปรแกรมเชน 

Visio, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand ห รื อ

โปรแกรมวาดรูปอื่น ๆ สวนรูปถายควรจะเปนสีขาวดําท่ีมีความ

คมชัดและควรจะมีรายละเอียดเทาที่จําเปนจริงๆ เทาน้ัน 

 รูปทุกรูปจะตองมีหมายเลขและคําบรรยายรูปกํากับใตรูป 
โดยใหเรียงตามลําดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. การเขียนชื่อรูป
กําหนดใหอยูตรงกลางเอกสาร  โดยเวนชองวาง 1 บรรทัดกอนรูป 
และหลังคําบรรยายรูป รูปทุกรูป และตารางทุกตารางท่ีปรากฏใน
บทความจะตองมีการอางอิงในเน้ือหา 
 

รูปท่ี 1  การหมุนของวัตถุทรงกระบอกในวัตถุทรงกระบอก         
อีกชิ้นหน่ึง (TH SarabunPSK 12) 

 
 ในกรณีที่เปนตารางจะตองมีคําบรรยายกํากับตารางไวเหนือ   
ตารางโดยใหเรียงตามลําดับท่ีปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. ตารางจะตอง
กําหนดใหชิดขอบซายของเอกสาร ใหเวนชองวาง 1 บรรทัด กอนคํา
บรรยายตาราง และหลังตาราง 
 
 
ตารางท่ี 1  ตัวอยางการเขียนตาราง (TH SarabunPSK 12) 

x  /r ra m  2 r r   

0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 

 

5. สรุป 
 บทความของทานควรไดรับการตรวจสอบจากผูรวมเขียนทุก
ทานกอนทําการส งบทความ เ พ่ือทําใหบทความของท านมี
คุณภาพสูงท่ีจะผานการพิจารณา 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจาก ......... (สถานประกอบการ) 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ 
 

เอกสารอางอิง 
 เอกสารอางอิงเปนรายชื่อสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวัสดุที่ผูวิจัยใช
อางอิงในการวิจัยซึ่งไดปรากฏในรายการอางอิงท่ีแทรกในสวน
เน้ือหาของงานวิจัยน้ัน ๆ  ดังน้ันรายการเอกสารอางอิงจึงควรมี
รายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 การจัดลําดับการเขียนเอกสารอางอิง  ใหเรียงตามลําดับ
ตัวอักษรของผูแตง  โดยใหภาษาไทยขึ้นกอนและใหเขียนชื่อทุกคนที่
รวมกันเขียนเอกสาร  โดยภาษาไทยใหเขียนชื่อ – สกุล ทุกคนเรียง
กันไป  คั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คนสุดทายเชื่อมดวย “และ”  
สวนภาษาตางประเทศ ใหขึ้นดวยนามสกุลของคนแรก, ตามดวย
อักษรยอของชื่อหนา ชื่อกลาง (ถามี) คนถัดไปใหเขียนระบบ
เดียวกับคนแรก และตองเหมือนกันทุกรายการ 
 เอกสารที่มีผูเขียนชุดเดียวกัน ใหเรียงลําดับจากปเกา-ปใหม 
แตหากเปนปเดียวกันใหใส ก ข ค กํากับไวที่ป พ.ศ. เมื่อเปน
เอกสารอางอิงภาษาไทย หรือ a b c กํากับไวท่ีป ค.ศ. เม่ือเปน
เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเร่ืองและบทความวารสารภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนดวย
อักษรตัวใหญเฉพาะคําแรก ยกเวนชื่อเฉพาะ สวนชื่อวารสารให
เขียนยอตามท่ีวารสารนั้น ๆ กําหนด  สวนชื่อหนังสือและขื่อเร่ืองใน
หนังสือใหข้ันตนดวยอักษรตัวใหญทุกคํา ยกเวนคําบุรพบทและ
คําสันธาน  แสดงดังตัวอยางดังตอไปนี้ 
 
กัญจนา ตระกูลคู. 2533. เทคโนโลยีโพลิเมอร. สํานักพิมพเอ็กซ 

เพรส มีเดีย, กรุงเทพฯ, หนา 91-114. 
จําเปน ออนทอง, สุรชาติ เพชรแกว, จรัสศรี นวลศรี, มงคล แซหลิม 

และ สายใจ ก้ิมสงวน. 2547. วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอยาง
ใบลองกองสําหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช. ว. สงขลา
นครินทรฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 26: 357-368. 

วชร กาลาสี, ยุทธภูมิ พงศปริยวาที, วชิรพันธ ตัณฑประภา, สุทธิ
รัตน สุวรรณจรัส, ไพโรจน คีรีรัตน และ พีระพงศ ทีฆสกุล. 
2546. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงจากไมฟนใน
กระบวนการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณสวนยางภาคใต. 
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศ
ไทยคร้ังท่ี 17, ปราจีนบุรี, ประเทศไทย, 15-17 ตุลาคม 2546: 
560-564. 

Barrat, J.L. and Bocquet, L. 1999. Large slip effect at 
nonwetting fluid-Solid interface. Physical Review 
Letters, 82: 4671-4674. 

Kalasee, W., Tekasakul, S., Otani, Y. and Tekasakul, P. 2003. 
Characteristics of soot particles produced from 
rubberwood combustion. Proceedings of the Second 
Asian Particle Technology Symposium, Penang, 
Malaysia, Dec. 17-19, 2003: 103-108. 

Landau, L.D. and Lifshitz, E.M. 1987. Fluid Mechanics. 
Butterworth-Heinemann
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เขียนที่.................................................... 

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

เร่ือง ขอลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 

เรียน  ............................................................................................ 
 
 

 ดวย (กระผม นาย / ดิฉัน นางสาว) .......................................................................................... และ 
(นาย / นางสาว) ....................................................................... นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  ซึ่งปฏิบัติงาน ณ แผนก........................................................................................  มี
มีความจําเปนตองขอลางานในวันท่ี ....................................................... ระหวางเวลา .............. - ............ น.  
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ.......................................................................................................................................... 
ณ ............................................................................................................. 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 (ลงชื่อ)............................................................. 
  (.....................................................) 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
ขอรับรองวานักศกึษาสหกิจศึกษาดังกลาวไดขอลา ผลการพิจารณาการขอลากิจ 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามเหตุผลขางตน  
ในวันและเวลาที่ระบุไวจริง  อนุญาตใหลาในวันและเวลาดังกลาวได 
 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก.............................. 
  .............................................................. 
 
 
(ลงชื่อ)............................................................. (ลงชื่อ)............................................................. 
          (.....................................................)       (.....................................................) 
              อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ตําแหนง 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา 2562 
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รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ลําดับที่ รหัสนกัศกึษา ชื่อ – สกุล 
P / 2562 / FST / 01 5811010142 นางสาวศุภานิช กาญจนะ 
P / 2562 / FST / 02 5911010004 นางสาวจริยา เรืองวิชา 
P / 2562 / FST / 03 5911010021 นางสาวธนาภา นะชาตรี 
P / 2562 / FST / 04 5911010028 นางสาวปารีณา สุขลิ่ม 
P / 2562 / FST / 05 5911010025 นางสาวเบญจวรรณ เกราะเหล็ก 
P / 2562 / FST / 06 5911010033 นางสาวพัณณิตา เจริญจาตุรงค 
P / 2562 / FST / 07 5911010035 นางสาวฟารีดา นิตยไสว 
P / 2562 / FST / 08 5911010055 นายสุภสิน เสงี่ยม 
P / 2562 / FST / 09 5911010056 นางสาวอนัญญา สุขสงา 
P / 2562 / FST / 10 5911010061 นางสาวอิซวาดี เสะยามา 
P / 2562 / FST / 11 5911010124 นางสาวอินทิรา กูลแกว 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
P / 2562 / MAT / 01 5911010003 นางสาวกัลยรัตน อรัญดร 
P / 2562 / MAT / 02 5911010009 นางสาวโซเฟย ดิแลตานา 
P / 2562 / MAT / 03 5911010011 นางสาวญานิกา อรนพ 
P / 2562 / MAT / 04 5911010017 นางสาวณิชากร ละอองแกว 
P / 2562 / MAT / 05 5911010036 นายยาการียา สาและ 
P / 2562 / MAT / 06 5911010041 นายวริทธิ์ มีลอง 
P / 2562 / MAT / 07 5911010058 นางสาวอมรรัตน นกศรีแกว 
P / 2562 / MAT / 08 5911010085 นางสาวธัญสิณี แซดาน 
P / 2562 / MAT / 09 5911010088 นางสาวนัทธมน เชาวนวุฒิกุล 
P / 2562 / MAT / 10 5911010110 นายวีรวัฒน นิลสกุล 
P / 2562 / MAT / 11 5911010125 นางสาวอุไรวรรณ พรหมจันทร 
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สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกุล 
P / 2562 / ATM / 01 5811010045 นายปยพงศ สุวรรณกูล 
P / 2562 / ATM / 02 5911010001 นางสาวกนกจิต เศรษฐเสรีกุล 
P / 2562 / ATM / 03 5911010013 นางสาวณัชชา แซลิ้ม 
P / 2562 / ATM / 04 5911010016 นางสาวณัฐสิมา ทองเกลี้ยง 
P / 2562 / ATM / 05 5911010018 นางสาวทรพัยสิมา วีทีไว 
P / 2562 / ATM / 06 5911010022 นางสาวนรินทรทิพย จุมพล 
P / 2562 / ATM / 07 5911010026 นางสาวปพิชญา ปอมสกุล 
P / 2562 / ATM / 08 5911010027 นางสาวปทมพร แซเอ้ียว 
P / 2562 / ATM / 09 5911010031 นางสาวปุณฑรกิา บาลทิพย 
P / 2562 / ATM / 10 5911010037 นางสาวโยธกา ไชยเพชร 
P / 2562 / ATM / 11 5911010038 นายรวิภาส บุญเลิศ 
P / 2562 / ATM / 12 5911010045 นางสาววันวิสา บุญถาวร 
P / 2562 / ATM / 13 5911010046 นางสาววินันตธา แกวประกอบ 
P / 2562 / ATM / 14 5911010047 นายวุฒิเลิศ สรีระถาวรสุข 
P / 2562 / ATM / 15 5911010050 นางสาวสิธยา แซยอง 
P / 2562 / ATM / 16 5911010059 นางสาวอามีดะห อินทรจันทร 
P / 2562 / ATM / 17 5911010065 นางสาวกุสาวดี ฉิมกูล 
P / 2562 / ATM / 18 5911010075 นางสาวชนกิานต กอประเสริฐ 
P / 2562 / ATM / 19 5911010080 นางสาวณัฐชนก นํามณีวงศ 
P / 2562 / ATM / 20 5911010081 นางสาวณัฐชยา นาคุณ 
P / 2562 / ATM / 21 5911010093 นายบุญญฤทธ์ิ วนาสุข 
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ภาคผนวก ง 
หมายเลขโทรศัพทของอาจารย 
และผูประสานงานสหกิจศึกษา 
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขโทรศัพท 

E-mail address 
ที่ทํางาน มือถือ 

อาจารยมณฑิรา เอียดเสน 
ภาควิชา 

เทคโนโลยีอตุสาหการเกษตร 
074-286311 089-4440403  monthira.i@psu.ac.th 

ผศ.ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล 
ภาควิชา 

เทคโนโลยีอาหาร 
074-286342 081-6981040  piyarat.n@psu.ac.th 

รศ.ดร.เถวียน  วิทยา 
ภาควิชา 

เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ 
074-286359 089-4650225 thawean.b@psu.ac.th 

คุณภควดี  คงแจม 
เจาหนาทีผู่ประสานงานฯ 

074-286303 062-4653562 pakawadee.ko@psu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


