
สหกิจศึกษา   
  คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการ    โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ   ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานและท าให้
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด เป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยฯ   

 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวที่จะต้องลงมือ
ปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์
และประเมินผลอย่างเป็นรูปแบบ รวมทั้งการจัดเตรียมและน าเสนอรายงานจากประสบการณ์การท างานจริง
ของตนเอง ที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน  รวมทั้งการมองเห็นแนวทาง
ด้านงานอาชีพของตนเองได้ชัดเจนขึ้น การผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติเช่นนี้จะส่งผลให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  และกระบวนการสหกิจศึกษา  จะท าให้เกิด
การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา  
ส่วนสถานประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานได้ตลอดทั้งปี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ฝึกฝนให้เกิดการท างานเป็น
ทีมและเพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการ
ฝึกงาน 

2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
2.3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
2.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่าน 

นักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ  
 
3. หลักสูตรสหกิจศึกษาของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

หลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้ คือ 
3.1 เป็นหลักสูตรที่เลือกได้ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  และสาขาวิชา

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  โดยคณะฯ จัดช่วงเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ในภาค
การศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

3.2 ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  โดยปฏิบัติงานในภาค
การศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 หรือเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
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3.3 รายวิชาสหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตจ าแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 

 -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 8 หน่วยกิต 
 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 8 หน่วยกิต 

3.4 นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษาที่ 4    

3.5 นักศึกษาต้องมีงานประจ าควบคู่กับการท าโครงงานหรือปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นหัวข้อปัญหาจากสถาน
ประกอบการ   โดยนักศึกษาต้องท าการศึกษาค้นคว้า สรุปและวิจารณ์ผล แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม
รายงาน พร้อมน าเสนอต่อสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
4. หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดให้มีคณาจารย์และบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่พัฒนารูปแบบระบบ
การศึกษาและสหกิจศึกษาให้เหมาะสม  และเพ่ือรับผิดชอบการประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และ
สถานประกอบการ  รวมถึงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

4.1 ผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษา  ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษาภายในสาขาวิชา ดังนี้ 
- ประสานงานและให้ข้อมูลสหกิจศึกษากับคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา  
- ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในสาขาวิชา 
- รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอมา 

4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา   โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา จะเป็นผู้ดูแล  ให้ค าแนะน าในการท าโครงงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า นิเทศ
งานสหกิจศึกษา  และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

4.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  ท าหน้าทีป่ระสานงานและอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ 
และนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 

 
5. ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

5.1 นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา  เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ 
5.2 นักศึกษาได้รับการก าหนดต าแหน่งงานที่ชัดเจน  มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน  ผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
5.3 นักศึกษาด าเนินการจัดท าโครงงานหรือปัญหาพิเศษ ศึกษาค้นคว้า สรุปผลและวิจารณ์ผลภายใต้

ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา รวมถึงผู้มีอ านาจในสถานประกอบการ 
เพ่ือให้เกิดโครงงานสร้างประโยชน์สูงสุด 

5.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 16 สัปดาห์ 
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บทบาทและหน้าที่ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
   1.1.1 จะต้องมีเงื่อนไขและสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่คณะฯ ก าหนดเป็นวิชาบังคับก่อนของ   
    สหกิจศึกษา  
     วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (850-491)       
      - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  
      - รายวิชาบังคับก่อน :  850-499 
     วิชาสหกิจศึกษา (850-492)        
      - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผ่านการเรียน  
       ครบทุกวิชาตามหลักสูตร    
  ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา  ซึ่งต้องมี
เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
   1.1.2  มีผลการเรียนสะสม  2.50  ขึ้นไป 
   1.1.3 ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบตามที่คณะกรรมการ
    สหกิจศึกษาก าหนดซึ่งได้แก่ 
    -  ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (850-491) และได้ผลการ
     เรียนไม่ต่ ากว่า C 
    -  เข้าร่วมอบรมในหัวข้ออ่ืนที่ก าหนด 
    -  เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   1.1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย 
   1.1.5  มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี 
   1.1.6 นักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์จากกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ  และได้คะแนนการ
    สัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่า  75  คะแนน 

1.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
 1.2.1 จะต้องมีเงื่อนไขและสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่คณะฯ ก าหนดเป็นวิชาบังคับก่อนของ  
  สหกิจศึกษา  
    วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (855-493)      
     - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  
     - รายวิชาบังคับก่อน :  855 - 391 
    วิชาสหกิจศึกษา 2 (855-494)        
     - เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผ่านการเรียนครบ

ทุกวิชาตามหลักสูตร  
  ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาซึ่งต้อง
มีเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
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 1.2.2  มีผลการเรียนสะสม  2.50  ขึ้นไป 
 1.2.3 ผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ตามที่กรรมการสหกิจศึกษาของภาควิชา
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์จัดท าขึ้น เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถรวมถึงวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่มี
คะแนนสูงจะมีโอกาสในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อน 
 1.2.4 ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ครบตามที่
คณะกรรมการสหกิจศึกษาก าหนดซึ่งได้แก่ 
  -  ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (855-493)  และ
   ได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า C 
  -  เข้าร่วมอบรมในหัวข้ออ่ืนที่ก าหนด 
  -  เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 1.2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย 
      1.2.6 มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี  

 
2. หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน 

- ต้องผ่านการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วนตามที่โครงการสหกิจศึกษาก าหนด 
- ติดตามข่าวสารการจัดหาสถานประกอบการและประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาสม่ าเสมอ 
- ฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
- ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ ไม่ฝ่าฝืนหรือละเลย 
- หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี 
- ติดต่อส่งเอกสารที่ก าหนด และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
- หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน จะต้องรีบติดต่ออาจารย์ผู้จัดการโครงการสหกิจศึกษา หรือ

เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยทันที 
 

3. ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน  นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน 
- เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจใน 
 ตนเองมากขึ้น  
- เกิดทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
- ได้พบกับปัญหาจริงในการท างาน ท าให้ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
- สามารถเลือกสายอาชีพได้อย่างถูกต้องเนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากข้ึน 
- ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับการเสนอ 
 งานก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 
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บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 

    อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยให้การด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ลุล่วงไปได้ด้วยดี   โดยการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษามีบทบาทและหน้าที่ ต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 

- เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
- มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
- มีความรู้/ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
- ผ่านการอบรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 

2. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

- ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษาที่นักศึกษาได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ  
- เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และอาจารย์ผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษา 
- รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
- ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน 
- ให้ค าแนะน าปรึกษา  หัวข้อโครงงานที่ได้รับมอบหมายในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- นิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 
- รับฟังการน าเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ 
- รวบรวมและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล 

 
 
 

บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา 
 

 สถานประกอบการเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดโครงการสหกิจศึกษา   ซึ่งคณะฯ ได้มุ่งหวังที่จะ
พัฒนานักศึกษาโดยวิธีการของสหกิจศึกษาให้เกิดผลทางรูปธรรม  ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษามีรูปแบบและ
ขั้นตอนที่จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ  โดยเฉพาะพนักงานที่ปรึกษา  
ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ก ากับและดูแลนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรดังกล่าวได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาประสบความส าเร็จสูงสุด   และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการมากที่สุด   จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการได้โปรดชี้แจงและก าหนดบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ดังนี้ 
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1. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จะท าหน้าที่ประสานงานการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน   
ณ สถานประกอบการ เป็นผู้ให้ค าแนะน าและอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารของสถาน
ประกอบการ บุคลากรหรือพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา  และท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

- ด้านระเบียบวินัย  ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว  เช่น ก าหนดเวลา
เข้าท างาน การลางาน การแต่งกาย ฯลฯ 

- การปฐมนิเทศ  การเข้าปฏิบัติงานในวันแรกและช่วงสัปดาห์แรก  จะเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษามี
ความวิตกกังวลหลายเรื่อง  จึงใคร่ขอความกรุณาให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องที่พัก
อาศัย การเดินทาง การเข้าออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองค์กรและสถานประกอบการ ที่
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ   

 
2. พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 

  พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)  หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา  อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้า
งานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ  เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา   จึงใคร่ขอความกรุณาจากพนักงานที่ปรึกษาได้โปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จด้วยดี  ดังนี้ 

- ก าหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน  
 (Co-op Work Plan) 
 ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน  คณะฯ ขอความกรุณาพนักงานที่ปรึกษาก าหนดต าแหน่งงาน

ของนักศึกษาและขอบข่ายหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  และแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ  ซึ่งควรมีลักษณะ
งานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา  ประเภทงานที่ปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจ าที่ต้องการให้นั กศึกษาช่วย  
หรือโครงการ(Project)  หรืองานวิจัย  ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการให้มาก
ที่สุด  โดยไม่ใช่การเวียนไปฝึกงานหรือดูงานในแผนกต่าง ๆ โดยไม่มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง  และ
ใคร่ขอให้ก าหนดแผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ร่วมกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้
เห็นโดยชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องด าเนินการอะไรเมื่อใด  ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจจะมีการอบรมตามด้วยการทดลองฝึกหัดและด าเนินการจริง  นอกจากนี้ขอให้ก าหนดระยะเวลาในการ
เสนอรายงานและการประเมินผล   โดยยึดเวลาตามแผนการด าเนินงานตามท่ีคณะได้ก าหนดไว้ด้วย 

- การจัดท ารายงานสหกิจศึกษา   
 คณะฯ ได้ก าหนดให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร โดยก าหนดให้จัดท ารายงานสหกิจศึกษา 

1 ฉบับ เสนอต่อสถานประกอบการ  โดยรายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานเกี่ยวกับโครงงานนักศึกษา หรือ ปัญหา
พิเศษที่นักศึกษาได้ศึกษาในช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  รายงานจะประกอบด้วยเนื้อหาที่สถาน
ประกอบการจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้  ทางคณะฯ จึงใคร่ขอให้พนักงานที่ปรึกษาให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับรายงาน   และร่วมตรวจประเมินผลรายงานสหกิจศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
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- การนิเทศงาน (Student Visiting) 
 ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะนัดหมายเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา  

สหกิจศึกษาเข้ามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการ  จ านวน 3 ครั้ง  โดยจะมีหัวข้อการหารือกับพนักงานที่
ปรึกษาในระหว่างการนิเทศงาน ดังนี้ 

ครั้งที่  1  
- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การด าเนินการของคณะฯ 
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการน าเสนอโครงร่างโครงงานนักศึกษา (Proposal) 

ครั้งที่  2 
- ประเมินผลการน าเสนอความก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา 
- ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ครั้งที่  3 
- ประเมินผลการน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานนักศึกษา 
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- การประเมินผลนักศึกษา 
 การประเมินผลรายงาน  ขอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษา และประเมินผล

เนื้อหาและการเขียนรายงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พนักงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  ตามเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด  อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยอาจจะชี้แจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ และน าส่งให้กับคณะฯ 

 
 

3. การจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ 

ให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานประกอบการในการพิจารณาจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ยงให้กับนักศึกษา รวมทั้ง
เรื่องการจัดที่พัก  คณะฯ ถือว่าเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม  สถานประกอบการอาจจัดที่พักให้นักศึกษา  หรือให้พัก
รวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักในละแวกที่พนักงานพักอยู่และมีรถของสถานประกอบการรับส่ง
โดยสะดวก   หากนักศึกษาไม่สะดวกในเรื่องที่พักที่จัดให้ หรือสถานประกอบการไม่จัดที่พักให้  นักศึกษา
จะต้องรับผิดชอบจัดหาที่พักเอง  แต่จะน ามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรืองดปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยน
สถานที่ไม่ได้  
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4. การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ 

- ก าหนดต าแหน่งงาน พร้อมระบุคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ก าหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  และพนักงานที่ปรึกษา 
- จัดสถานที่ปฏิบัติงาน และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามสมควร 
- แนะน าหรือจัดหาที่พักให้นักศึกษา ในกรณีที่บ้านพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ ไกลจากสถาน

ประกอบการ 
- พร้อมที่จะดูแลนักศึกษา ให้ค าแนะน า และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานให้เต็มศักยภาพ     

ที่สถานประกอบการจะพึงให้ได้ 
 

5. ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ 

- เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา 
- เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และช่วยพัฒนา

บัณฑิตของชาติ 
- มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงานตลอด

ทั้งป ี
- พนักงานประจ ามีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความส าคัญกว่า 
- เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจ าในอนาคตโดยไม่จ าเป็นต้องมีการทดลอง

งานก่อน 
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กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 
 
1. กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 

  เพ่ือให้การเตรียมการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และนักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงาน คณะฯ จึงได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  
ดังนี้ 

1.1 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  กรอกข้อมูลใบสมัครในระบบสหกิจศึกษา พร้อมแนบผลการ
เรียน และเอกสารหรือรูปถ่ายที่แสดงถึงการท ากิจกรรม รางวัลที่ได้รับภายในวัน-เวลาที่ก าหนด 

1.2 อาจารย์ผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษา และตัวแทนคณาจารย์ในสาขาวิชา คัดเลือกนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน   

1.3 อาจารย์ผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  จัดหาสถานประกอบการที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ เพื่อจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานให้นักศึกษา    

1.4 ประสานงานจับคู่ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา  โดยเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ
มาท าการคัดเลือกนักศึกษาเอง 

1.5 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตามก าหนดการลงทะเบียนของ
ปฏิทินการศึกษา 

  หมายเหตุ  กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาจะด าเนินการภายในเดือนแรกของการเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา 
 
2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน 

2.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

  คณะฯ ก าหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ซึ่งเป็นในภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบการ โดยมีหัวข้อที่จะให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การเขียนโครงร่าง (proposal) 
2. การสืบค้นข้อมูล 
3. การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเอกสารอ้างอิง 
4. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
5. การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
7. เนื้อหาอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามสาขาวิชา 

 นักศึกษาท่ีขาดหรือไม่ผ่านการประเมินผลรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาจะไม่ได้รับการพิจารณา
ให้ไปปฏิบัติงาน     
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2.2 การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 

 หลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1  ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปปฏิบัติงาน  
คณะฯ จะจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยนักศึกษารับฟังโอวาทจากท่านผู้บริหารจาก
คณะฯ  พบอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาของแต่ละสาขา  ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งจะมีการ
แนะน าการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ  ชี้แจงข้อข้องใจต่าง ๆ แก่นักศึกษา  ซึ่งในวันดังกล่า วจะถือว่า
นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัยและบุคลิกภาพ  หากนักศึกษา
ผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะไปปฏิบัติงาน  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพ่ือระงับการ
ปฏิบัติงานทันที เช่น กรณีนักศึกษากระท าผิดวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 
  
3. การเตรียมตัวและการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

นักศึกษาจะต้องเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่ก าหนด  ทั้งนี้คณะฯ จะประสานงานให้สถาน
ประกอบการทราบล่วงหน้า  หากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนก าหนดหรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่าง
เดินทางท าให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ตามก าหนดเวลา  โปรดติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่วน
ที่สุด  เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ  นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา คอยให้การดูแล
และชี้แนะนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟังและให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างปฏิบัติงาน 
 

4. กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษา
จะต้องจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นให้กับผู้ประสานงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

4.1 ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(สหกิจ 02) และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่
ปรึกษา หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกับพนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา(สหกิจ 01)  
รวมทั้งจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(สหกิจ 03) ในระบบการส่งงานสหกิจศึกษา 

4.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 1-2 ของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาจะต้องจัดส่งร่างข้อเสนอโครงงาน (สหกิจ 04) 
ในระบบการส่งงานสหกิจศึกษา  เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้ค าแนะน านักศึกษา  
รวมถึงส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบเช่นกัน  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจจะให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม
ระหว่างการไปนิเทศงานก็ได้ หากมีเหตุขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามก าหนด จะต้อง
แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษาทราบ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษานั้นๆ 

4.3 นักศึกษาจะต้องส่งรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อยภายในสัปดาห์สุดท้าย
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะน าให้เสร็จเรียบร้อย ระหว่างการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่าง
เคร่งครัดทุกประการ เช่น การแต่งกาย ก าหนดเวลาการเข้า-ออกงาน วันหยุดและวันลา เป็นต้น 
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5.  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

คณะฯ จะนัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  อย่างน้อย  3  ครั้ง ระหว่างที่มี
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

- เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษา 
- เพ่ือดู ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ

แนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน   

- เพ่ือประเมินผลการด าเนินการและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ 

 5.1 รายละเอียดของการนิเทศงาน   

 การนิเทศงานสหกิจศึกษา  3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่  1  - รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การด าเนินการของคณะฯ 
 - ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
 - แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 - ประเมินผลการน าเสนอโครงร่างโครงงานนักศึกษา (Proposal) 
 

ครั้งที่  2 - ประเมินผลการน าเสนอความก้าวหน้าโครงงานนักศึกษา  
 - ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

ครั้งที่  3 - ประเมินผลการน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานนักศึกษา 
 - ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
 - การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

 5.2  ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

- คณะฯ ก าหนดแผนการนิเทศงานทั้งภาคการศึกษา โดยประสานงานกับคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา  ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 3 ครั้งในระหว่างที่
ปฏิบัติงาน 

- นักศึกษาประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดวันนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา และแจ้งเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาด าเนินการเรื่องเอกสารต่อไป 

- เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เตรียมเอกสารในการนิเทศงานสหกิจศึกษาส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
วันเดินทาง 1-2 วันท าการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงาน
ดังกล่าวข้างต้น คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานของนักศึกษา ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการนิเทศงานทั้งสถานประกอบการ และ
นักศึกษา ตามแบบประเมินผลและส่งมอบคืนผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษา 
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6.   กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

6.1 จัดท าส่งบทคัดย่อโครงงานสหกิจศึกษาภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งในระบบส่ง
งานสหกิจศึกษาตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

6.2 ร่วมกิจกรรม COOP experience sharing เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษา  ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา และจะได้รับการประเมินผลในส่วนของการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
7.  การประเมินผล 

  วิชาสหกิจศึกษา  มีการประเมินผลโดยใช้หลักเกณฑ์  ดังนี้  

 
 

เกณฑ์การประเมินผลสหกิจศึกษา 
 
สัดส่วนการให้คะแนนเพื่อประเมินผลสหกิจศึกษา 
 

หัวข้อที่พิจารณา สัดส่วนคะแนน (ร้อยละ) 
1.  การประเมินผลทางด้านวิชาการ 75 
   1.1  คะแนนประเมินผลการนิเทศสหกิจศึกษา 

-  คะแนนสอบโครงร่างสหกิจศึกษา                            
-  คะแนนสอบความก้าวหน้าสหกิจศึกษา                      
-  คะแนนน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา        

40 
10 
10 
20 

   1.2  คะแนนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
      - สถานประกอบการ          
         - อาจารย์ที่ปรึกษา   

20 
5 
15 

   1.3  คะแนนการน าเสนอผลการปฏิบัตงานสหกิจศึกษา   10 
   1.4  คะแนนการเขียนบทความทางวิชา และโปสเตอร์สหกิจศึกษา 5 
2.  การประเมินผลด้านความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ทักษะส่วนบุคคล 

25 

   2.1  คะแนนการประเมินผลความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และทักษะส่วนบุคคล 
      - สถานประกอบการ          
         - อาจารย์ที่ปรึกษา 

20 
 
15 
5 

   2.2  คะแนนประเมินผลด้านความรับผิดชอบจากผู้จัดการวิชา 5 
รวม 100 
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การจัดระดับข้ัน จะท าตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ระดับขั้น ช่วงคะแนนรวม 
A 80 ขึ้นไป 
B+ 75 –79 
B 70 – 74 
C+ 65 – 69 
C 60 – 64 
D+ 55 – 59 
D 50  - 54 
E ต่ ากว่า 50 
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ประเมิน 01 
แบบประเมินผลการสอบโครงร่างสหกิจศึกษา 

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

นักศึกษา (1). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวข้อประเมิน แฟกเตอร์ คะแนน 
   

1.  รายงานโครงร่างสหกิจ : โครงร่างมีความสมบูรณ์ 
เรียบร้อย เช่น มีรายละเอียดครบทุกหัวข้อ มีการเขียน
อ้างอิงที่ถูกต้อง 

 

2.5 
   

2.  ความสมบูรณ์ของเนื้อหา :  
     -  แนวความคิด  หลักการและเหตุผล  สมมติฐาน
  ของการทดลอง 

 
5 

   

 -  ขั้นตอนการด าเนินงาน  การวางแผนการทดลองมี
  เนื้อหาครอบคลุมปัญหาที่สนใจ 

5 
   

3.  การไปใช้ประโยชน์ในโรงงาน : โครงงานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับโรงงานได้จริง 

 

5 
   

4.  การบริหารจัดการด้านเวลา : การวางแผนการใช้เวลา
ในการด าเนินการทดลอง 

 

2.5 
   

5.  การน าเสนอและการตอบค าถาม : มีสื่อและวิธีการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และ
สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์  

5  
  

รวม 25    
 
วิธีการให้คะแนน : ผู้ประเมินให้คะแนนเป็นตัวอักษรตั้งแต่  A-E โดยมีค่าคะแนน 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 

แบบประเมินผลการสอบความก้าวหน้าสหกิจศึกษา 
 
สถานประกอบการ....................................................................................................................................... 

นักศึกษา (1). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวข้อประเมิน แฟกเตอร์ คะแนน 
นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นักศึกษา (3) 

1. ความก้าวหน้าของงานเปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของงาน
ทั้งหมด) 

5    

2. ความถูกต้องของการด าเนินการทดลองและการสรุป
ข้อมูล 

7.5    

3.  ทักษะในการแก้ปัญหาและการจัดการอุปสรรคท่ีพบ
ในการด าเนินการทดลอง 

5    

4. การน าเสนอและการตอบค าถาม : มีสื่อและวิธีการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม มีการใช้ความคิด มีความเข้าใจ ตอบ
ค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ 

 
5 

   

5.  รายงานความก้าวหน้า :  รายงานมีความสมบูรณ์ 
เรียบร้อย เช่น มีรายละเอียดครบทุกหัวข้อที่ก าหนด   
(ส าหรับผู้ได้อ่านรายงาน)  ** 

2.5    

รวม 25    
 
วิธีการให้คะแนน : ผู้ประเมินให้คะแนนเป็นตัวอักษรตั้งแต่  A-E โดยมีค่าคะแนน 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...................... 
 
** หมายเหต ุ  หากท่านไม่ได้อา่นรายงานความก้าวหน้า ไม่ตอ้งประเมินในข้อ 5 
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ประเมิน 03 

 
แบบประเมินผลการน าเสนอผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 

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

นักศึกษา (1). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวข้อประเมิน แฟกเตอร์ คะแนน 
นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นักศึกษา (3) 

1.  ปริมาณงาน ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เสนอไว้ใน 
โครงร่างสหกิจ 

5 
   

2.  ความสมบูรณ์ของงาน :   
     -  ความถูกต้องของการทดลอง การเก็บข้อมูล และ
การวิเคราะห์ ตามวิธีการหรือเครื่องมือที่เลือกใช้ 

 
 

5 

   

 -  ความถูกต้องของการสรุปผลการทดลอง 5    

3.  การน าไปใช้ประโยชน์ในโรงงาน : โครงงานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับโรงงานได้จริง 

5 
   

4.  การน าเสนอและการตอบค าถาม  :  มีสื่อและวิธีการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม มีการใช้ความคิด มีความเข้าใจ ตอบ
ค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5 
   

รวม 25    
 
วิธีการให้คะแนน : ผู้ประเมินให้คะแนนเป็นตัวอักษรตั้งแต่  A-E โดยมีค่าคะแนน 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 
แบบประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์ 

(ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 

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

นักศึกษา (1). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวข้อประเมิน แฟกเตอร์ คะแนน 
นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นักศึกษา (3) 

1.  ความถูกต้องสมบูรณ์ขององค์ประกอบและรูปแบบ
การเขียนรายงาน เช่น การใช้ภาษา การเรียงล าดับหัวข้อ 
และหรือองค์ประกอบต่าง ๆ การเขียนค าอธิบายตาราง 
รูปภาพ การเขียนอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาและส่วน
รายการอ้างอิง 

5 

   

2.  ความสามารถในการสื่อสาร โดยการเขียนและการ
เรียบเรียงที่เหมาะสม รวมถึงการน าเสนอผลการทดลอง
ในรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย 

 
5 

   

3.  ความสามารถในการวิเคราะห์/แปลผล การวิจารณ์
อย่างมหีลักการทางวิชาการ และสรุปผลการทดลองที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อเสนอการพัฒนา
การศึกษา และ/หรือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 

10 

   

4.  ความรับผิดชอบในการส่งรายงาน : การตรงต่อเวลา
ในการส่งรายงานโครงร่างสหกิจศึกษา  รายงาน
ความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ 

5 
   

รวม 25    
 

วิธีการให้คะแนน : ผู้ประเมินให้คะแนนเป็นตัวอักษรตั้งแต่  A-E โดยมีค่าคะแนน 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..................................................... 
 (.............................................................) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 วันที่.........................................เวลา...................... 
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ประเมิน 05 

แบบประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(ส าหรับพนักงานที่ปรึกษา) 

 

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

นักศึกษา (1). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (2). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

นักศึกษา (3). .............................................ชื่อโครงงาน.............................................................................. 

 

หัวข้อประเมิน แฟกเตอร์ คะแนน 
นักศึกษา (1) นักศึกษา (2) นักศึกษา (3) 

1.  ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  :  วิธีการเก็บข้อมูล 
ชนิดของข้อมูล จ านวนข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 

10    

2.  แนวความคิดในการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา และการน าไปใช้ประโยชน์ในโรงงาน 

5    

3. ความสามารถในการสื่อสาร โดยการเขียนและการ
เรียบเรียงที่เหมาะสม รวมถึงการน าเสนอผลการทดลอง
ในรูปแบบที่กระชับเข้าใจง่าย 

5    

4.  ความรับผิดชอบในการส่งรายงาน : การตรงต่อเวลา
ในการส่งรายงานโครงร่างสหกิจศึกษา  รายงาน
ความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ 

5    

รวม 25    
 
วิธีการให้คะแนน : ผู้ประเมินให้คะแนนเป็นตัวอักษรตั้งแต่  A-E โดยมีค่าคะแนน 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   ..................................................................... 
 

ค าชี้แจง  ประเมินนักศึกษาท้ังในส่วนความรับผิดชอบตามภาระหนา้ที่ประจ า และความรับผดิชอบตามภาระหน้าที่การท าโครงงาน 
 

หัวข้อประเมิน น้ าหนัก คะแนน (10 คะแนน) 

1. ความรู้ความสามารถ 40  

1.1 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
(นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในระดับที่นักศึกษาปฏิบัติงานได้) 

10 
 

1.2 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 
(นักศึกษามีความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูลข่าวสารและวิธีการท างาน ตลอดจน
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน) 

10 
 

1.3 การจัดการและวางแผนด าเนินงาน 
(นักศึกษาวางแผนงานและด าเนินงานตามแผนงาน) 

10 
 

1.4 ทักษะสื่อสาร 
(นักศึกษามีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน การน าเสนอ สามารถสื่อ
ให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ดีไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนต่อการท างาน รู้จักสอบถาม รู้จักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ) 

10 

 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  30  

2.1 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 
(ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงเป้าหมายและความส าเรจ็ของงานเป็นหลัก ยอมรับผล
ที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ท างานได้โดยไม่ต้องควบคุมมาก
จนเกินไป ความจ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลา สามารถไว้วางใจ
ให้รับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจ า สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์หรือใน
สถานการณ์ปกติเท่านั้น) 

10 

 

2.2 ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 
(ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความ
ตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา) 

10 
 

2.3 ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง 
(เมื่อได้รับค าช้ีแนะ สามารถเริ่มท างานได้เอง โดยไม่ต้องรอค าสั่ง เสนอตัวเข้าช่วยงาน
แทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ๆ ไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์) 

5 
 

2.4 การตอบสนองต่อสั่งการ 
(ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับค าติเตือนและ
วิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะและวิจารณ์) 

5 

 

  

มีต่อหน้า 2 ---> 
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หัวข้อประเมิน น้ าหนัก คะแนน (10 คะแนน) 

3. ลักษณะส่วนบุคคล 30  

3.1 ความมีระเบยีบวินัย ปฏิบตัิตามวัฒนธรรมขององค์กร 
(ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบยีบ นโยบายต่างๆ และปฏิบัตติามโดยเต็มใจ การ
ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบคุคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา ความ
ปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคณุภาพ 5ส และอื่นๆ) 

10  

3.2 บุคลิกภาพและการวางตัว 
(มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
แต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอื่นๆ) 

10  

3.3 มนุษยสัมพันธ์  
(สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การท างานเป็นทีม สรา้งมนุษยสมัพันธ์ไดด้ี เป็นที่รักใคร่ ชอบ
พอของผูร้่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน) 

5  

3.4 คุณธรรมและจริยธรรม 
(มีความซื่อสตัย์ สุจริต มจีิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น) 

5  

 

โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

จุดเด่นของนักศึกษา ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

หากนักศึกษาผู้นี้ส าเรจ็การศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก) 

  รับ                                            ไม่แน่ใจ                                  ไม่รับ 
 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
        

  
 ลงช่ือ.......................................................... 
        (........................................................) 
 ต าแหน่ง  ............................................................. 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ 

ประจ าปีการศึกษา .............. 
 

บริษัท …………………………………………………………….. 
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนประเมนิ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเข้าใจในหลักการของโครงการสหกิจศึกษา       

2. การจัดการและการสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศกึษา 

2.1 มีการติดต่อประสานงานท่ีรวดเร็ว 

      

2.2 อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน       

2.3 ผู้ประสานงานมีความชัดเจนในการให้ข้อมูล       

2.4 ผู้ประสานงานมีจิตบริการในการให้ข้อมูล       

3. รูปแบบสหกิจศกึษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3.1 การปฏิบตัิงานท่ีเน้นการท าโครงงาน 

      

3.2 การนิเทศงานสหกิจศึกษาจ านวน 3 ครั้ง 

(ครั้งท่ี 1 การพิจารณาโครงร่าง, ครั้งท่ี 2 การตดิตาม

ความก้าวหน้า, ครั้งท่ี 3 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ) 

      

4. ความพึงพอใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

4.1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการต่อได้ 

      

4.2 ปริมาณงานหรือขอบเขตงานมีความเหมาะสมกับเวลา 

(ปริมาณงานท่ีปฏิบัตสิ าเรจ็ตามทีไ่ด้รับมอบหมายภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด) 

      

4.3 คุณภาพของงาน 

(งานท่ีปฏิบัติถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน มีความประณีต 

เรียบร้อย มีความรอบคอบ ไมเ่กิดปัญหาตดิตามมา งานไมค่้าง

คา) 

      

5. ระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

5.1 ช่วงเวลามีความเหมาะสม  (กลางเดือนมกราคมถึงสิ้น

เดือนเมษายน) 

      

5.2 ระยะเวลา (16 สัปดาห์) มีความเหมาะสม       

6. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 

6.1 มีความรู้ความสามารถ 

      

6.2 ให้ความเอาใจใส่และติดตามงาน 

(ความสนใจและกระตือรืนร้นในการติดตามงาน) 

      

ระดับคะแนน   5 =  ดีมาก    4  =  ดี   3 =  ปานกลาง     2  =  พอใช้     1 =  ต้องปรับปรุง 

ประเมิน 07 

มีต่อหน้า 2 ---> 
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7. การรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
 

7.1 ท่านยินดีรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีต่อไป หรือไม่ 

  ยินดีเข้าร่วม                                           ต้องพิจารณา                                  ไม่ยินดีเข้าร่วม 

หากท่านยินดีเข้าร่วม กรุณาตอบข้อ 7.2 และ 7.3 
 

7.2 ท่านต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาใดบ้าง (โปรดระบุ) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร                                             
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                                 

  เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 

 อื่นๆ  (โปรดระบุ)____________________________________________________________________________ 
 
 

7.3 ท่านยินดีสนับสนุนค่าตอบแทนหรือสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านใดบ้าง (โปรดระบุ) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

7.4 ท่านต้องการให้ทางคณะฯ จัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในเรื่องใดบ้าง (โปรดระบุ) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

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

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

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

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

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

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

 

      

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

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

               ต าแหน่ง ............................................................... 
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แบบประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ชื่อ – สกุล  นกัศึกษา ............................................................................................................... 

 
หัวข้อประเมิน น้ าหนัก คะแนน (10คะแนน) 

1.  ความรู้ความสามารถ 40  
 1.1 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 (นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะท างานตามท่ี
 ได้รับมอบหมายในระดับที่นักศึกษาปฏิบัติงานได้) 

10 
 

 1.2 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 
 (นักศึกษามีความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสารและวิธีการ
 ท างาน ตลอดจนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน) 

10 
 

 1.3 การจัดการและวางแผนด าเนินงาน 
 (นักศึกษาวางแผนงานและด าเนินงานตามแผนงาน) 

10 
 

 1.4 ทักษะสื่อสาร 
 (นักศึกษามีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน การ
 น าเสนอ สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มี
 ล าดับขั้นตอนที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการท างาน รู้จักสอบถาม รู้จัด
 ชี้แจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 

10 

 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 30  
 2.1 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 
 (ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานเป็น
 หลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ท างาน
 ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและ
 ผลงานตลอดเวลา สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจ า 
 สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์หรือในสถานการณ์ปกติเท่านั้น 

10 

 

 2.2 ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 
 (ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความ
 พยายาม ความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่อ
 อุปสรรคและปัญหา) 

10 

 

 2.3 ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง 
 (เม่ือได้รับค าชี้แนะ สามารถเริ่มท างานได้เอง โดยไม่ต้องรอค าสั่ง เสนอตัว
 เข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้
 ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์) 

5 

 

 2.4 การตอบสนองต่อการสั่งการ 
 (ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับค าติ
 เตือนและวิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติ
 ตามค าแนะน าข้อเสนอและวิจารณ์) 

5 

 

ประเมิน 08 

มีต่อหน้า 2 ---> 
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หัวข้อประเมิน น้ าหนัก คะแนน (10คะแนน) 
3. ลักษณะส่วนบุคคล 30  

3.1 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 
(ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ และปฏิบัติตามโดยเต็ม
ใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตาม
กฎการรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5ส และอ่ืนๆ) 

10 

 

3.2 บุคลิกภาพและการวางตัว 
(มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอ่ืนๆ) 

10 

 

3.3 มนุษยสัมพันธ์  
(สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รัก
ใคร่ ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน) 

5 

 

3.4 คุณธรรมและจริยธรรม 
(มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟ้ือ
ช่วยเหลือผู้อื่น) 

5 

 

 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

จุดเด่นของนักศึกษา ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ......................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ลงชื่อ.................................................................. 
       (..................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................ 
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แบบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ........................ 

 

บริษัท …………………………………………………………….. 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา 
 1.1  ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา 

      

 1.2  พนักงานที่ปรึกษามีความเข้าใจในหลักการของสหกิจ 
      ศึกษา และ บทบาทของพนักงานที่ปรึกษา 

      

2. ความพร้อมและความร่วมมือของสถานประกอบการ 
 2.1 มีการประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับ 
  โครงการสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี 

      

 2.2 มีความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการ 
  ปฏิบัติงาน  (ความพร้อมด้านสถานที่ เคร่ืองมือ 
  อุปกรณ์) 

      

      2.3  ให้การสนับสนุนดา้นสวัสดิการ  (ที่พัก เบี้ยเลี้ยง  
  ค่าตอบแทน รถรับส่ง ยูนิฟอร์ม) 

      

      2.4  มีการมอบหมายพนักงานทีป่รึกษาที่ชดัเจนในการ
  ดูแลนักศึกษา 

      

      2.5  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน       
      2.6  ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการสหกิจ 
            ศึกษา 

      

3. หัวข้อปัญหาพิเศษ 
      3.1  คุณลักษณะงานตรงตามสาขาวิชา 

      

      3.2  คุณลักษณะงานตรงตามความตอ้งการของสถาน 
    ประกอบการ 

      

      3.3  ปริมาณงานหรือขอบเขตงานที่ได้รับมีความ 
  เหมาะสมกับระยะเวลาและระดบัการศึกษา 

      

4. พนักงานที่ปรึกษา 
      4.1  มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

      

      4.2  มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน       
      4.3  ให้ความสนใจและใส่ใจในการสอนงานและสั่งงาน       

ระดับคะแนน   5 =  ดีมาก    4  =  ดี   3 =  ปานกลาง     2  =  พอใช้     1 =  ต้องปรับปรุง 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 
       (..................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................ 

ประเมิน 09 
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แบบประเมินสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยนักศกึษา 

ประจ าปีการศึกษา .......... 
 

บริษัท …………………………………………………………….. 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา 
 1.1 ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา 

      

 1.2 พนักงานที่ปรึกษามีความเข้าใจในหลักการของ 
  สหกิจศึกษา และ บทบาทของพนักงานที่ปรึกษา 

      

2. ความพร้อมและความร่วมมือของสถานประกอบการ 
      2.1 มีการประสานงานระหวา่งสถานประกอบการกับ 
        โครงการสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี 

      

      2.2 มีความพร้อมด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการ
  ปฏิบัติงาน  (ความพร้อมด้านสถานที่  เคร่ืองมือ 
  อุปกรณ์) 

      

      2.3 ให้การสนับสนุนดา้นสวัสดิการ  (ที่พัก เบี้ยเลี้ยง  
        ค่าตอบแทน รถรับส่ง ยูนิฟอร์ม) 

      

      2.4 มีการมอบหมายพนักงานทีป่รึกษาที่ชดัเจนในการ
  ดูแลนักศึกษา 

      

      2.5 มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน       
      2.6 ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนนุโครงการสหกิจ 
            ศึกษา 

      

3. หัวข้อปัญหาพิเศษ 
      3.1 คุณลักษณะงานตรงตามสาขาวิชา 

      

      3.2 คุณลักษณะงานตรงตามความต้องการของสถาน 
            ประกอบการ 

      

      3.3 ปริมาณงานหรือขอบเขตงานที่ได้รับมีความ 
  เหมาะสมกับระยะเวลาและระดบัการศึกษา 

      

4. พนักงานที่ปรึกษา 
      4.1 มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

      

      4.2 มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน       
      4.3 ให้ความสนใจและใส่ใจในการสอนงานและสั่งงาน       

ระดับคะแนน   5 =  ดีมาก    4  =  ดี   3 =  ปานกลาง     2  =  พอใช้     1 =  ต้องปรับปรุง 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 
       (..................................................................) 
 ต าแหน่ง........................................................... 

ประเมิน 10 
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ประเมิน 11 
แบบประเมินผลการน าเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา 

 

หัวข้อประเมิน แฟกเตอร์ คะแนน 
ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. ชื่อ ............. 

1. ความสมบูรณ์และความถูกต้องของบทคัดย่อ 2       
2. ความสมบูรณ์ของความถูกต้องของเนื้อหา 
    2.1 หลักการและเหตุผลหรือที่มาของปัญหา 2       
    2.2 สาระส าคัญและความเข้าใจในเนื้อหา   การวิเคราะห์ 
         และการสังเคราะห์ข้อมูล 5 

      

    2.3 สรุป 2       
3. ความสามารถในการเสนอสัมมนา 
    3.1 ลักษณะการพูดที่ไม่เร่งหรือช้าเกินไป รู้จักเน้นส่วนที่  
         ส าคัญ และใช้ภาษาที่ถกูต้อง 3 

      

    3.2 ความต่อเนื่องของเนื้อหา 2       
4. การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา เชน่ขนาดตัวอักษร  
   สี และการสะกดค า 2 

      

5. บุคลิก การแต่งกาย การแสดงท่าทาง ความคล่องแคล่วและ 
   ไม่ประหม่า 2 

      

6. การตรงต่อเวลาและรักษาเวลาตามที่ก าหนด 2   ผู้จัดการวิชาจะให้คะแนนตามการประเมินผลวิชาสัมมนา 
7. การตอบค าถาม 5       
8. การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 3       

รวม 30       
หมายเหตุ : วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

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

 

หัวข้อประเมิน แฟกเตอร์ คะแนน 
ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อนักศึกษา 

1.  ความถูกต้องสมบูรณ์ขององค์ประกอบและรูปแบบการเขียน
บทความ เช่น การเรียงล าดับหัวข้อ และหรือองค์ประกอบต่าง ๆ 
การเขียนค าอธิบายตาราง รูปภาพ การเขียนอ้างอิง 

 
 

7.5 

      

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และ สรุปผล/แปลผล การ
วิจารณ์อย่างมีหลักการทางวิชาการ  

 
10 

      

3.  ความสามารถในการสื่อสาร โดยการเขียนและการเรียบเรียง
ที่เหมาะสม รวมถึงการน าเสนอผลการทดลองในรูปแบบที่
กระชับ เข้าใจง่าย 

 
 

7.5 

      

รวม 25       
 

วิธีการให้คะแนน : ผู้ประเมินให้คะแนนเป็นตัวอักษรตั้งแต่  A-E โดยมีค่าคะแนน 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..................................................... 
       (.............................................................) 
     อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
           วันที่.........../................./.............
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ข้อแนะน าและแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

1. ข้อแนะน าในการติดต่อเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

1.1 การรับสมัครเข้าโครงการฯ  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ยื่นค าร้องเพ่ือสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด  การคัดเลือกนักศึกษาจะเป็นหน้าที่ของสาขาวิชา โดยยึดหลักการ
และเงื่อนไขตามท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 

1.2 การอบรมก่อนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน  นักศึกษาสหกิจศึกษาทุก
คนต้องผ่านการเรียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่คณะฯ 
ก าหนด  หากเข้าร่วมกิจกรรมใดไม่ได้ต้องลาล่วงหน้าและศึกษาวีดีโอเทป เป็นการชดเชยภายหลัง  
ถ้านักศึกษาเข้าอบรมไม่ครบถ้วนจะตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานทันที   

1.3 การสมัครและเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
จะต้องสมัครและเป็นผู้ผ่านการการคัดเลือกจากหลักสูตรที่ตนก าลังศึกษา 

1.4 การขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เมื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอยกเลิก ให้แจ้งไปยังประธานหลักสูตรที่ตนก าลังศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และจะได้รับการพิจารณาจากหลักสูตรต่อไป 

 

2. การให้บริการของคณะฯ ในโครงการสหกิจศึกษา 
 

- ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษา ตามคุณสมบัติของ   
นักศึกษา คุณภาพงาน การจัดหางาน การจัดอบรมและกิจกรรมสหกิจศึกษาที่เก่ียวข้อง 

- ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจัดหางานให้เพียงพอกับนักศึกษา 
- ให้ข้อมูล ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการหางาน แหล่งงาน การสมัครงาน ลักษณะธุรกิจของสถาน 
 ประกอบการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 
- ประสานงานการจัดอบรมนักศึกษา และก ากับดูแลให้นักศึกษาเข้าอบรมโดยครบถ้วน 
- รับใบสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา 

 
หากมีข้อสงสัยประการใด  กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

คุณภควดี  คงแจ่ม  ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา   
งานจัดการศึกษา  ส านักงานบริหาร  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

โทรศัพท์  0 7428 6303    
e-mail : , pakawadee.ko@psu.ac.th 

 
 

mailto:pakawadee.w@psu.ac.th
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3. ข้อแนะน าในการลางาน ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หากนักศึกษามีความจ าเป็นต้องลางานในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 การลาป่วย  ให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาของสถานประกอบการ  
3.2 การลากิจ  นักศึกษาจะต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม

การขอลากิจ (สหกิจ 11) แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เพ่ือส่งต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ  
และจัดส่งให้สถานประกอบการต่อไป 

3.3 หากมีความจ าเป็นต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา  มาท าการทดลองที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
หรือไปค้นคว้าข้อมูล  ให้มีขั้นตอนการลาเช่นเดียวกับการลากิจ 

 

4. การขอใช้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ. 

กรณีท่ีสถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาสหกิจศึกษามาใช้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์   
ขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น  สามารถกระท าได้โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้ 

4.1 ขอให้สถานประกอบการท าหนังสือถึงคณะฯ ระบุชื่อนักศึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายให้เป็น
ผู้ประสานงานการขอใช้บริการ ประเภทของการขอบริการ  ช่วงระยะเวลาที่ประสงค์จะขอใช้บริการ  
ทั้งนี้สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะฯ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยก็ได้ 

4.2 คณะฯ ประสานงานกับศูนย์เครื่องมือฯ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จนได้รับการอนุมัติแล้ว  
คณะฯ จะแจ้งให้สถานประกอบการทราบ เพ่ือให้นักศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์
เครื่องมือฯ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงต่อไป 

4.3 สถานประกอบการจะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ศูนย์เครื่องมือฯ ก าหนด 
4.4 การขอใช้บริการของศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนและวิจัย 

 
5. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 คณะฯ จะจัดท าประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา ดังนี้ 
5.1 ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรมหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน

ที่ส าคัญของร่างกายรวมทั้งการทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร หรือการเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมากกว่า 6 ชั่วโมง  

5.2 อัตราความคุ้มครองที่ได้รับจะเป็นไปตามบริษัทประกันภัย ที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันไว้ โดย
นักศึกษาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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การเขียนรายงานสหกิจศึษา 
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การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษาเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝน
ทักษะการสื่อสารของนักศึกษา   เพ่ือรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุป และวิจารณ์สิ่งที่ได้ท าการศึกษาในขณะ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียน
รายงานโครงงานนักศึกษาของคณะฯ   ดังนี้    
 

ส่วนประกอบของรายงาน 
 1. ส่วนน า (Front Matter) 
 2. เนื้อเรื่อง (Text) 
 3. เอกสารอ้างอิง (Reference) 
 4. ภาคผนวก (Appendix) 
 

1. ส่วนน า (Front Matter) 
 ส่วนน านับตั้งแต่ปกนอกไปจนถึงส่วนเนื้อความ มีส่วนย่อย ๆ และรายละเอียดดังนี้ 
 

 1.1 ปกนอก (Cover) เป็นปกที่มีความกว้างยาวตามขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ              
ปกนอกมี 6 ส่วนดังนี้ 
  1.1.1 ชื่อวิชาและรหัสวิชา  โดยชื่อวชิาอยู่บรรทัดบน และรหัสวิชาอยู่บรรทัดล่าง 
  1.1.2 ชื่อหัวข้อโครงงานนักศึกษา  ชื่อที่ปรากฏบนปกมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ 
    ภาษาไทยอยู่บนบรรทัดบน  และภาษาอังกฤษอยู่บรรทัดล่าง  ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวให้ตัดเป็น 
    2 – 3 บรรทัด โดยบรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่างวางแบบพีรามิดหัวกลับ 
  1.1.3 ชื่อผู้เขียน มีเฉพาะชื่อและชื่อสกุลเท่านั้น โดยมีค าว่า “โดย” อยู่บรรทัดบนและชื่อ-นามสกุล
    อยู่บรรทัดล่าง 
  1.1.4 ชื่อสถาบันการศึกษาวางอยู่ส่วนล่างก่อนภาคการศึกษาและปีการศึกษา 
  1.1.5 ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ลงทะเบียน  วางอยู่ส่วนล่างสุดของปกนอกห่างจากขอบล่าง 
    3 – 4 ซม. 
 

 1.2 ปกใน (Title Page) ก่อนหน้าปกในให้ใส่ใบรองปกไว้ 1 แผ่น ใช้กระดาษปอนด์อย่างหนาในหน้าปก
ในให้พิมพ์ข้อความเช่นเดียวกับปกนอก การวางต าแหน่งข้อความเหมือนกับปกนอก 
 

 1.3 บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกไว้แต่ละชุด   ชุดแรกเป็น
ภาษาไทยชุดหลังเป็นภาษาอังกฤษ แต่ละชุดมีความยาวไม่เกิน 500 ค า บทคัดย่อควรสอดคล้องกับเนื้อหา
เพ่ือให้คนอ่านสามารถอ่านแล้วได้ใจความว่าเนื้อหาโดยย่อคืออะไร ท าอะไร ได้ผลอย่างไร 
 

 1.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)  เป็นส่วนที่ผู้ท ารายงานกล่าวค าขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลือในการท าการทดลอง หรือการท ารายงาน 
 

 1.5 สารบัญ  (Contents)  เป็นรายการของกลุ่มข้อความทุกชนิด ในรายงานที่อยู่ในส่วนถัดจากหน้า   สา
รบาญนี้เป็นต้นไป 
 

 1.6 สารบัญตาราง  (Contents of Tables) ใช้ส าหรับรายงานที่มีตารางประกอบเพ่ือแสดงรายการของ
ตารางทั้งหมดท่ีมีอยู่ในรายงาน 
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 1.7 สารบัญภาพ  (Contents of   Illustrations) ใช้ส าหรับรายงานที่มีภาพประกอบ เช่น ภาพถ่าย 
กราฟ แผนภูมิ แผนผัง และแผนภาพต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อแสดงรายการของภาพประกอบทั้งหมดของรายงาน 
 

2. เนื้อเรื่อง  (Text) 
 ประกอบด้วย 5 บท ดังนี้ 
  2.1 บทน า  (Introduction)  บทน าเป็นการเริ่มเรื่องที่แสดงให้ผู้อื่นทราบถึงที่มาของแนวคิดและ
ความส าคัญของการท าวิจัยที่น าเสนอ โดยอาจแสดงได้ด้วยประโยคท่ีเป็นเหตุผลรองรับเพื่อบอกถึงปัญหาใน
ขณะนี้ และ/หรือ สิ่งที่ผู้อื่นท าไว้มีช่องว่างทางวิชาการอะไรบ้างที่ยังไม่ให้ค าตอบที่ตรง และ/หรือ ถ้าได้ค าตอบ
จากรายงานเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความส าคัญและมีเหตุผลในการท าการทดลอง 
  วัตถุประสงค์  (Objective)   
  2.2 การตรวจเอกสาร  (Review of Literatures) เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทันสมัยและตรงประเด็นปัญหาทั้งในรูปทฤษฎี รายงานการทดลอง สิทธิบัตร มาตรฐานข้อก าหนด และอ่ืนๆ
เพ่ือใช้ในการสนับสนุนความส าคัญ การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิจารณ์ผลของงานวิจัยนี้  อาจมีการอ้างอิง
ถึงผู้อ่ืนที่ได้ทดลองเพ่ือแก้ปัญหานี้มาแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยการอ้างถึงข้อมูลผู้อ่ืนจะต้องมีการก ากับ
ชื่อเจ้าของเอกสารและปีของข้อมูลนั้นทุกครั้งที่อ้างถึง 
  2.3   วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) จะต้องบอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
โดยยึดหลักว่าบุคคลอ่ืนสามารถท าการทดลองซ้ าของเราได้ การเขียนให้ครบถ้วนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือเปิดโอกาส   
ให้ผู้อ่ืนพิสูจน์งานของเรา และเพ่ือยืนยันว่าผลการทดลองที่ได้มาถูกต้อง (ภายใต้เงื่อนไขของวัสดุและวิธีการนี้) 
  2.4   ผลการทดลอง  (Results)  เสนอผลการทดลองโดยละเอียด การเสนออาจเป็นแบบบรรยาย 
และ/หรือใช้ตาราง และ/หรือภาพประกอบ ควรมีการจัดหมวดหมู่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
   วิจารณ์ผลการทดลอง (Discussion)   เป็นการอธิบายหรือตีความหมายของผลการทดลองให้
เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ค าวิจารณ์ท่ีดีนั้นต้องยึดหลักการต่อไปนี้ 
   ก. ให้ผู้อ่านคล้อยตามสมมติฐานของการทดลองที่แสดงออกโดยผลการทดลอง 
   ข. เปรียบเทียบกับผลงานของผู้อ่ืน ถ้าเหมือนกันให้น ามาสนับสนุน ถ้าต่างกันให้หาเหตุผลของ
ความแตกต่าง และถ้าชี้ข้อผิดพลาดของงานอ่ืนได้ (ในกรณีที่ได้ผลต่างกัน)  ก็จะเป็นการเน้นส่วนส าคัญ
(highlight) การทดลองของเรามากขึ้น 
   ค. เพ่ือสรุปสาระส าคัญและลู่ทางการน าไปประโยชน์ ในกรณีที่การทดลองมีหลายประเด็น
ต่อเนื่องกัน มักจะรวมผลและวิจารณ์ผลไว้ด้วยกัน โดยให้ใช้หัวข้อว่า “ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง (Results 
and Discussion)” 
  2.5  สรุป (Conclusion) เป็นการอธิบายสั้นๆว่า ในการทดลองหรือการศึกษาได้พบอะไรบ้างที่เป็น
จุดเด่นที่ส าคัญ และควรเป็นค าตอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์  ประเด็นค าถามหรือการแก้ปัญหาที่เขียนไว้ในบทน า  
และมีการสรุปให้เห็นเป็นรูปธรรม มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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3. เอกสารอ้างอิง  (Reference) ให้ยึดตามหลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ทั้งในส่วนของการอ้างอิงเนื้อหา และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง  
4. ภาคผนวก (Appendix) 
  รายงานอาจมีหรือไม่มีภาคผนวกก็ได้  ภาคผนวกเป็นส่วนที่แยกออกจากเนื้อเรื่องของรายงานเป็นที่รวมของ
ข้อความ  ภาพ  ตาราง ฯลฯ  ที่เป็นส่วนเสริมเนื้อเรื่องของรายงาน เช่น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   การวิเคราะห์ทาง
สถิติ เป็นต้น 
 
 ทั้งนี้ ส่วนของเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาแต่ละคน  เพ่ือให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน  จึงก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาให้นักศึกษาใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 

- จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษรสุภาพ ขนาดเหมาะสม สามารถอ่านได้ง่าย (แนะน าให้ใช้
รูปแบบอักษรเป็น TH SarabunPSK) 

- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความ
จ าเป็น 

- จัดพิมพ์เลขหน้าของรายงาน  โดยอาจเรียงหมายเลขตามล าดับต่อเนื่องกันไปจนหมด  
หรือจะจัดเรียงแยกกันแต่ละบทก็ได้ 

- การเว้นขอบกระดาษก าหนดให้   ขอบบน  1.2  นิ้ว 
  ขอบล่าง 1.0  นิ้ว 

 ขอบซ้าย 1.5  นิ้ว (ส าหรับการเข้าเล่มรายงาน) 
 ขอบขวา 1.0  นิ้ว 
 
 
เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ  ขอให้นักศึกษาด าเนินการส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบส่ง
งานสหกิจศึกษาตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
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ผลการด าเนินงานสหกจิศึกษา 
 

(ชื่อโครงงานภาษาไทย) 
(ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ) 

 
   
 

 
 

นางสาวจริงใจ  ใฝ่รู้ 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 

 
 

โครงงานสหกิจศึกษา เลขที่ : P 2565 / FST / 01 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในงานสหกิจศึกษา 
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(ผู้ให้ข้อมูล : ฝ่ายบุคคลหรือพนักงานที่ปรึกษา) 
 

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา 
 

ค าชี้แจง  
 

เพ่ือให้การประสานงานระหว่างโครงการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา     
สหกิจศึกษา  ได้โปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือจัดท าข้อมูล ต าแหน่งงาน ลักษณะงานและ
พนักงานที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มฉบับนี้ และ ขอได้โปรดให้นักศึกษาส่งไฟล์ข้อมูลนี้ผ่านระบบส่งงาน             
สหกิจศึกษาภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 
เรียน   ผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษา 
 

 ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้ 
 

1. ชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการ 
 สถานประกอบการ (ภาษาไทย) .................................................................................................................  
         (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ . 
 ที่อยู่ 
 เลขที่ ................. ถนน ............................................................ซอย................... ต าบล/แขวง......................  
 อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์ ............... ................. 
 โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ...................................e-mail : …………………………………………. 
 

2. พนักงานที่ปรึกษา 
 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................ ................................................. 
 ต าแหน่ง........................................................................แผนก.......................................... ............................. 
 โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ...................................e-mail : …………………………………………. 
 

3. งานที่มอบหมายนักศึกษา 
 ชื่อนักศึกษา ................................................................................................................................... ............... 
 ต าแหน่งงานที่นักศึกษาปฏิบัติ ................................................................................................ ..................... 
 ลักษณะงานประจ าที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย..................................................................... ........................ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 .............................................................. ........................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 

4. หัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ........................................................................................................................  
 ......................................................................................... ............................................................................. 
 
  (ลงชื่อ) ..........................................................ผู้ให้ข้อมูล 
  ต าแหน่ง....................................................... 
  วันที่ ......................................................... 
 

โปรดส่งคืน คุณภควดี คงแจม่ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

งานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7428 6303 Email: pakawadee.ko@psu.ac.th  
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แบบแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

(ผู้ให้ข้อมูล :  นักศึกษา) 
 

เรียน  ผู้จัดการวิชาสหกิจศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………..................……….รหัสประจ าตัวนักศึกษา …………………................……    
สาขาวิขา…………………………………………………………………………………….…............................................……………. 
 

ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)……………………...........................……………….……………….....……………. 
 
ขอแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
เลขที…่….............…    ถนน…………............................………… ซอย…………………..ต าบล………............……………... 
อ าเภอ…………………………………จังหวัด………………………………    รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์……………………
โทรสาร………………..................…………… 
 
แผนที่แสดงต าแหน่งที่พักอาศัย 
(เพ่ือความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่ส าคัญใกล้เคียงท่ีสามารถเข้าใจ
โดยง่าย) 

 
โปรดส่งคืน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงชื่อ………………………………………… 
โดยทันทีที่ได้ที่พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว (…………………………………………)  
         นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
  วันที่………………………………… 
 

 
งานจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท์ 0 7428 6303 Email: pakawadee.ko@psu.ac.th
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(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา) 
 

แบบแจ้งการวางแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 ชื่อ-สกุล(นักศึกษา) .................................................................................................. รหสันกัศึกษา.............. ......................... 
 สาขาวิชา .................................................................................... ภาควิชา... ......................................................................... 
 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ........................................................................................ .............................. 
 ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
 

แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กิจกรรม ระยะเวลา (รายสัปดาห์) ผลลัพธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
 (ลงชื่อ) ...........................................นักศึกษา  (ลงชื่อ)................................................พนักงานที่ปรึกษา 
 วันที่ ............................................................ ต าแหน่ง............................................................... 
   วันที่.................................................. 

 
โปรดส่งไฟล์ข้อมูลนี้เข้าในระบบส่งงานสหกิจศึกษาภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7428 6303 Email: pakawadee.ko@psu.ac.th 
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แบบเสนอโครงการวิจัย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา .................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. ประเภทของงานวิจัย     งานวิจัยประยุกต์ 
3. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย ...................................................................................................................................  

4. ค าหลัก (ภาษาไทย) ........................................................................................................................ 
  (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................ 
 

5. ผู้ด าเนินการวิจัย 
       นักศึกษา   
  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ................................................................... ............................................ 
                              (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................... ................................ 
                    สังกัด ภาควิชา...............................................................................  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  โทรศัพท์............................................อีเมล.์...................................................................... ........ 
            พนักงานที่ปรึกษาโครงการวิจัย (สถานประกอบการ) 
                  ชื่อ-สกุล  (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
                ต าแหน่ง ................................................................................................................................... 
      หน่วยงาน ................................................................................................................................. 
        โทรศัพท์............................................อีเมล.์..................................................................... ......... 
            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
                    ชื่อ-สกุล  (ภาษาไทย)................................................................................................................ 
   (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................... 
                    คุณวุฒิ/ต าแหน่ง...................................................... ................................................................. 
                   สาขาช านาญการ................................................................... ................................................... 
  หน่วยงาน .......................................................................................... ....................................... 
  โทรศัพท์...........................................อีเมล.์................................................................. ............... 
 

6. รายละเอียดการวิจัย 
         6.1  หลักการและเหตุผล 
         6.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         6.3  วัตถุประสงค์ 
         6.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                6.4.1  ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ 
                6.4.2  ประโยชน์ที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับ 
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         6.5  วิธีการวิจัย 
         6.6  ขอบเขตการวิจัย 
         6.7  สถานที่ท าวิจัย 
         6.8  ระยะเวลาด าเนินการ 
         6.9  แผนการด าเนนิงาน 
         6.10 เอกสารอ้างอิง 
 

7. งบประมาณ (กรอบเงินรวม 2 หมวดไม่เกิน 5,000 บาท) 
    หมวดวัสดุ 
     หมวดค่าใช้สอย 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

8. ลงลายมือชื่อผู้ท าการวิจัย พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 ลงชื่อ................................................................ผู้วิจัย 
                         (.............................................................) 
                วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........................... 
 
 ลงชื่อ................................................................พนักงานที่ปรึกษา   
             (.............................................................) 
                วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........................... 
 
               ลงชื่อ...................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา  
                         (.............................................................) 
                วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........................... 
 

9. โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก บริษัท.............................................................................
อนุมัติให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆที่จ าเป็นต่องานวิจัย รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อให้การวิจัยส าเร็จ
ตามมุ่งหมาย 
 ลงชื่อ................................................................ 
      (.............................................................) 
    ผู้แทน/ผู้มีอ านาจ ของบริษัท................. 
 วันที่ .............เดือน..............พ.ศ................... 
 

10. โครงการนี้ได้ผ่านการพจิารณาเห็นชอบจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆที่จ าเป็นต่องานวิจัย พร้อมทั้งจะรักษาและปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงงานวิจัยไว้เป็นความลับโดยเด็ดขาด 
 

   ลงชื่อ................................................................      
       (.............................................................)  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  
              วันที่ .............เดือน..............พ.ศ........          
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แบบนัดหมายการสอบความก้าวหน้าโครงงานสหกิจศึกษา 
 

 
   วันที่ ........................................................ 
  
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)......................................................... รหัสนักศึกษา .................................  
สาขาวิชา .................................................................... และ (นาย/นางสาว)............................... .........................
รหัสนักศึกษา ..................................  สาขาวิชา ............................................................คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ..................................................... ........................  
ขอนัดหมายการสอบความก้าวหน้าโครงงานสหกิจศึกษาในวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
ระหว่างเวลา ..................... - .................... น.   ซึ่งเป็นวัน – เวลาที่ได้หารือกับพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์   
ที่ปรึกษาแล้ว  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งไฟล์รายงานสหกิจศึกษาไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 ลงชื่อ .......................................................... 
 (.........................................................) 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงานสหกิจศึกษาปี ............. 
 

1. ชื่อนักศึกษา .......................................................... ............................รหสันักศึกษา ..................................... 
 ภาควิชา ............................................................................................................. ........................................... 
 

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

3. งานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

4. สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานที่เสนอในโครงร่าง กับงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 

6. งานที่จะด าเนินการต่อไป 
 
  (ลงนาม).........................................................นักศึกษา  
  (.............................................. ........) 
  .................../..................../................... 
 
7. ความเห็นของพนักงานที่ปรึกษา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
               (ลงนาม).........................................................พนักงานที่ปรึกษา 
  (......................................................)  
  .................../..................../................... 
 
8. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
..................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
           (ลงนาม)..................................................... ....อาจารย์ที่ปรึกษา 
  (......................................................)  
  .................../..................../................... 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาจัดส่งรายงานบทที่ 1 – 4 (เฉพาะส่วนที่ด าเนินงานแล้ว) ให้กับพนักงานที่ปรึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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แบบนัดหมายการน าเสนอผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
 

 วันที่ ........................................................ 
  
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)......................................................... รหัสนักศึกษา .................................  
สาขาวิชา .................................................................... และ (นาย/นางสาว)............................... .........................
รหัสนักศึกษา ..................................  สาขาวิชา ................................................ ............คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท .............................................................................  
ขอนัดหมายการน าเสนอผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษาในวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .................. 
ระหว่างเวลา ..................... - .................... น.   ซึ่งเป็นวัน – เวลาที่ได้หารือกับพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์   
ที่ปรึกษาแล้ว  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งไฟล์รายงานสหกิจศึกษาไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 ลงชื่อ .......................................................... 
 (.........................................................) 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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สรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ............... 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา :  ..................................................................................................................................................... 
สาขาวิชา :  ........................................................................ ภาควิชา :  .................................................................. 
คณะ :  ..อุตสาหกรรมเกษตร............... มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต: .....ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.................... 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ............................................................... e-mail........................................................................... 
สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา :  ...................................................................................... ........................... 
ทีอ่ยู่ ................................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา :  ................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน :  ................................................................................................................................................................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ............................................................... ภาควิชา : ........................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ............................................................... e-mail........................................................................... 
พนักงานที่ปรึกษา :   ......................................................... ต าแหน่ง : ............................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ............................................................... e-mail........................................................................... 
 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย :  
........................................................................................................................................... .............................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... .............................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
สวัสดิการที่ได้รับ : 
............................................................................................................................... .......................................................... 
........................................................................................................................................... .............................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานสหกิจศึกษา 
 
หัวข้อโครงงาน : (ไทย)  ............................................................................................................................................. 
  (อังกฤษ)  ........................................................................................................................................ 
 
ที่มาและความส าคัญของโครงงานสหกิจศึกษา : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงานสหกิจศึกษา :   
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
วิธีการด าเนินงานโครงงานสหกิจศึกษาโดยสังเขป : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการด าเนินงานโครงงานสหกิจศึกษา :  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับอย่างเป็นรูปธรรม : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ : 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ.....................................................  
       (.......................................................)   (.......................................................) 
       นักศึกษาสหกิจศึกษา    อาจารย์ที่ปรึกษา 

     วันที่......................................................  วันที่....................................................... 
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แบบน าส่งงาน 

 
 
 ข้าพเจ้า ................................................................ รหัสประจ าตัว .......................................... 
สาขาวิชา .............................................................   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ขอส่งสรุปงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ บทความสหกิจศึกษา โปสเตอร์ และแบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
ทีไ่ด้ผ่านการตรวจแก้ไขตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 ลงชื่อ ......................................................... นักศึกษา 
 (.......................................................) 
 ……….. / …………. / ………….. 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 (.......................................................) 
 ……….. / …………. / ………….. 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 (.......................................................) 
 ……….. / …………. / ………….. 
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บทความวชิาการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา ......... 
 ...........มีนาคม ............. 

 

รูปแบบของบทความวิชาการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
Manuscript Preparation Guidelines for the Cooperative Education 

 

ชื่อนักศึกษา1  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา2*  ชื่อพนักงานที่ปรึกษา3 

1,2 ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
3 ฝ่าย/แผนก ชื่อโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน ของพนักงานที่ปรึกษา 

*E-mail: อาจารย์ทีป่รึกษา@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 
 
บทคัดย่อ 
     ตัวอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ ขอให้ท่านกรุณาปฏิบัติโดย
เคร่งครัดเท่าที่จะท าได้ เอกสารต้นฉบับนี้จะใช้ถ่ายท าส าเนา เพื่อใช้
รวมเล่มเป็นเอกสารของการประชุม ไม่มีการพิมพ์ใหม่ทั้งสิ้น ในกรณี
บทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทคัดย่อแต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียวไม่ควรเกิน 25 บรรทัด 
และควรจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงสรุปผลที่ได้จากงานวิจัย
นั้นๆ 
ค าหลัก  จ านวน 3-5 ค า 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. บทน า 
 บทความนี้แสดงตัวอย่างรูปแบบในการจัดหน้าของเอกสาร
เพื่อช่วยในการเตรียมบทความให้มีรูปแบบที่ถูกต้อง  กรุณายึดเป็น
แบบอย่างในการเตรียมบทความ 

2. รูปแบบ 
 บทความประกอบด้วยชื่อเรื่อง  ที่ท างาน  และ email ของ
ผู้เขียนหลัก (corresponding author) บทคัดย่อ เนื้อหาของบทความ  
และเอกสารอ้างอิง ซ่ึงทั้งหมดรวมกันแล้วจะต้องมีความยาว 4-6 หน้า 

2.1 ขนาดกระดาษและการจัดหน้า 
 กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 (21.0 ซม x 29.7 ซม) ให้จัดหน้า
เป็นแบบ 2 คอลัมน์ ให้ความกว้างแต่ละคอลัมน์ เป็น  77 มม . 
ระยะห่างระหว่างคอลัมน์เป็น 6 มม. ระยะห่างจากขอบซ้ายและ
ขวาเป็น 25 มม. ขอบบนและล่างเป็น 25 มม. ตั้งย่อหน้าไว้ที่ 7.5 มม. 
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ควรใช้เครื่องที่มีความละเอียดไม่น้อย
กว่า 600 dpi  ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างหัวเร่ือง(section heading) 
ทุกครั้ง ส่วนระหว่างหัวเรื่องย่อย (subsection heading) ไม่ต้อง
เว้นบรรทัด 
2.2 ชนิดตัวอักษร 
 ในบทความให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ทั้งหมด โดยชื่อ
บทความใช้ตัวหนาขนาด 18 ชื่อผู้แต่ง สถาบัน และข้อมูลติดต่อของ
ผู้แต่งใช้ตัวธรรมดาขนาด 12 

หัวเรื่อง (section heading) ใช้ตัวหนาขนาด 14 และหัวเรื่อง
ย่อย (subsection heading) ใช้ตัวหนาขนาด 12 และการบรรยาย
เนื้อหาใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 12 
 

3. การล าดับเลข 
 การล าดับเลขเพื่ออ้างถึง  รูป  ตาราง  และสมการจะต้องเป็น
เลขอาราบิค  ทุกสมการจะต้องมีล าดับหมายเลขก ากับโดยเขียนอยู่
ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวา ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
1 2

2
g

kT

p m




 
  

 
(1) 

โดยที่   คือค่าความหนืด p  คือความดัน k  คือค่าคงที่โบลทซ์

มาน T  คืออุณหภูมิ และ m  คือมวลของแกส 
 ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Times New Roman ขนาด 10 
สัญลักษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 และให้ใช้ MathType หรือ 
Equation Editor ในการเขียนสมการ 
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 การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงก าหนดให้ใช้ระบบนาม-ปี ดังแสดง
ในหัวข้อเอกสารอ้างอิง 

4. รูปและตาราง 
 รูปจะต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะลงในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือ
ในกรณีจ าเป็นจริง ๆ เพื่อรักษารายละเอียดในรูปอาจยอมให้มีความ
กว้างได้เต็มหน้ากระดาษ ผู้เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบจัดรูปให้
อยู่ในขนาดที่ก าหนดนี้ โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่าน
ตัวหนังสือในรูปได้ชัดเจน  
 รูปลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีด า วาดด้วยโปรแกรมเช่น 
Visio, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand ห รื อ
โปรแกรมวาดรูปอื่น ๆ ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นสีขาวด าที่มีความ
คมชัดและควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 
 รูปทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายรูปก ากับใต้รูป 
โดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. การเขียนชื่อรูป
ก าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร  โดยเว้นช่องว่าง 1 บรรทัดก่อนรูป 
และหลังค าบรรยายรูป รูปทุกรูป และตารางทุกตารางที่ปรากฏใน
บทความจะต้องมีการอ้างอิงในเน้ือหา 
 

รูปที่ 1  การหมุนของวัตถุทรงกระบอกในวัตถุทรงกระบอก         
อีกชิ้นหนึ่ง (TH SarabunPSK 12) 

 
 ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากับตารางไว้เหนือ   
ตารางโดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. ตารางจะต้อง
ก าหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เวน้ช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนค า
บรรยายตาราง และหลังตาราง 
 
 
ตารางที่ 1  ตัวอยา่งการเขียนตาราง (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 
 บทความของท่านควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ร่วมเขียนทุก
ท่านก่อนท าการส่งบทความ เพื่อท า ให้บทความของท่านมี
คุณภาพสูงที่จะผ่านการพิจารณา 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ......... (สถานประกอบการ) 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 เอกสารอ้างอิงเป็นรายชื่อสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุที่ผู้วิจัยใช้
อ้างอิงในการวิจัยซ่ึงได้ปรากฏในรายการอ้างอิงที่แทรกในส่วน
เนื้อหาของงานวิจัยนั้น ๆ  ดังนั้นรายการเอกสารอ้างอิงจึงควรมี
รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 การจัดล าดับการเขียนเอกสารอ้างอิง  ให้เรียงตามล าดับ
ตัวอักษรของผู้แต่ง  โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อนและให้เขียนชื่อทุกคนที่
ร่วมกันเขียนเอกสาร  โดยภาษาไทยให้เขียนชื่อ – สกุล ทุกคนเรียง
กันไป  ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คนสุดท้ายเชื่อมด้วย “และ”  
ส่วนภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นด้วยนามสกุลของคนแรก, ตามด้วย
อักษรย่อของชื่อหน้า ชื่อกลาง (ถ้ามี) คนถัดไปให้เขียนระบบ
เดียวกับคนแรก และต้องเหมือนกันทุกรายการ 
 เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล าดับจากปีเก่า-ปีใหม่ 
แต่หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก ากับไว้ที่ปี พ.ศ. เมื่อเป็น
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย หรือ a b c ก ากับไว้ที่ปี ค.ศ. เมื่อเป็น
เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเร่ืองและบทความวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วย
อักษรตัวใหญ่เฉพาะค าแรก ยกเว้นชื่อเฉพาะ ส่วนชื่อวารสารให้
เขียนย่อตามที่วารสารนั้น ๆ ก าหนด  ส่วนชื่อหนังสือและขื่อเรื่องใน
หนังสือให้ขั้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกค า ยกเว้นค าบุรพบทและ
ค าสันธาน  แสดงดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
กัญจนา ตระกูลคู. 2533. เทคโนโลยีโพลิเมอร์. ส านักพิมพ์เอ็กซ์ 

เพรส มีเดีย, กรุงเทพฯ, หน้า 91-114. 
จ าเป็น อ่อนทอง, สุรชาติ เพชรแก้ว, จรัสศรี นวลศรี, มงคล แซ่หลิม 

และ สายใจ กิ้มสงวน. 2547. วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่าง
ใบลองกองส าหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช . ว. สงขลา
นครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26: 357-368. 
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แบบฟอร์มการจัดท าโปสเตอร์ 
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เขียนที่.................................................... 

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

เรื่อง ขอลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 

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

 ด้วย (กระผม นาย / ดิฉัน นางสาว) .......................................................................................... และ 
(นาย / นางสาว) ....................................................................... นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งปฏิบัติงาน ณ แผนก.... ....................................................................................  
มีความจ าเป็นต้องขอลางานในวันที่ .......................................... ............. ระหว่างเวลา .............. - ............ น.  
เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ....................................................................................................................... ................... 
ณ ............................................................................................................. 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (ลงชื่อ)............................................................. 
  (.....................................................) 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว่านักศึกษาสหกิจศึกษาดังกล่าวได้ขอลา ผลการพิจารณาการขอลากิจ 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามเหตุผลข้างต้น  
ในวันและเวลาที่ระบุไว้จริง  อนุญาตให้ลาในวันและเวลาดังกล่าวได้ 
 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................. 
  .............................................................. 
 
 
(ลงชื่อ)............................................................. (ลงชื่อ)............................................................. 
          (.....................................................)       (.....................................................) 
               ผู้จัดการวิชาสหกจิศึกษา ต าแหน่ง 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา 2565 
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รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
P / 2565 / FST / 01 6211010017 นางสาวชาติยา ภักดี 
P / 2565 / FST / 02 6211010028 นางสาวณัฐวดี สุทธิอ านวยกูล 
P / 2565 / FST / 03 6211010036 นายธนกฤต แสงประสิทธิ์ 
P / 2565 / FST / 04 6211010048 นางสาวปวีณา แสงอรุณ 
P / 2565 / FST / 05 6211010097 นางสาวชิตชนก ทองโรย 
P / 2565 / FST / 06 6211010143 นางสาวบุปผา เรืองสวัสดิ์ 
P / 2565 / FST / 07 6211010155 นางสาวรอฮานี ห้าหวา 
P / 2565 / FST / 08 6211010156 นางสาวรัตนพรรณ ภูมิไชยา 
P / 2565 / FST / 09 6211010160 นางสาวสิริญา เจริญวิวัฒนชัย 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
P / 2565 / MAT / 01 6211010038 นายธนาภัทร์ ตันติวรเดช 
P / 2565 / MAT / 02 6211010086 นางสาวอริญา ศิริมะโน 
P / 2565 / MAT / 03 6211010128 นายก้องภพ อนันตพันธ์ 
P / 2565 / MAT / 04 6211010020 นายซอบีรีนห์ ลีมูสา 
P / 2565 / MAT / 05 6211010023 นางสาวณัฐฐา มีล่อง 
P / 2565 / MAT / 06 6211010031 นางสาวณิชกานต์ วณิชชานนท์ 
P / 2565 / MAT / 07 6211010043 นางสาวเนตรนภิศ ยงกิจ 
P / 2565 / MAT / 08 6211010052 นางสาวพรนภา เกตรามฤทธิ์ 
P / 2565 / MAT / 09 6211010070 นายศรัณย์ อาจสัน 
P / 2565 / MAT / 10 6211010083 นางสาวเสาวลักษณ์ ตันเจริญ 
P / 2565 / MAT / 11 6211010112 นางสาวพัชชา เพ็ชรมุณีย์ 
P / 2565 / MAT / 12 6211010117 นายมูฮัมหมัด โอล่า 
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ภาคผนวก ง 
หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ 
และผู้ประสานงานสหกิจศึกษา 
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สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่
 
 

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ 

E-mail address 
ที่ท างาน มือถือ 

ผศ.ดร.วรพงษ์  อัศวเกศมณี 
สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
074-286340 089-0060184 worapong.u@psu.ac.th 

ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ 
สาขาวิชา 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
074-286304 085-8975097 ladawan.so@psu.ac.th 

คุณภควดี  คงแจ่ม 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฯ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


