
 

               คู่มือสหกิจศึกษา 
                       Cooperative Education Handbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 



 
 
 

ปรัชญา  

 สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  

 บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย 

วิสัยทัศน์  

 พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ  

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

 3. สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม 

 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



12 
 

   สารบัญ 
 
           หน้า 
 
บทที่ 1 สหกิจศึกษา         1 
บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของสหกิจศึกษา       4 
บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา      8 
บทที่ 4 การเขียนรายงานสหกิจศึกษา       12 
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการส่งเอกสารส าหรับสหกิจศึกษา     ก-1 
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มต่างๆส าหรับสหกิจศึกษา      ข-1 
ภาคผนวก ค ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานสหกิจศึกษา     ค-1 
 



1 
 

บทที่ 1 
สหกิจศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 
 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  คือระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจัดให้มีการเรียนในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
จริงกับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมืออย่างมีหลักการและเป็นระบบ ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้าง
ความเข้าใจและเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือให้มีคุณภาพตรงตามที่
สถานประกอบการต้องการมากที่สุด โดยมีสหกิจศึกษาเป็นกลไกความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัย  และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  

 
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน

ชั่วคราวในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) และได้รับประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนปกติ  จึงท าให้
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ การพัฒนาทักษะ
ของงานอาชีพที่ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว  อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น และกระบวนการสหกิจศึกษาจะก่อให้เกิด
การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ต่างๆ  
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วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเอง เสริมทักษะและ
ประสบการณ์ให้พร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการท างาน 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและการบริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่างๆ ที่แท้จริง
ของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสามารถหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  การวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต  อย่างได้
มาตรฐานและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  ผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  อันจะน าไปสู่ความร่วมมือที่ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษา 
 

1. ได้รับประสบการณ์ในการท างานตรงตามสาขาอาชีพที่ได้เรียนมา 
2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านทักษะวิชาชีพ  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ความรับผิดชอบ

ในหน้าที่การท างาน  ความมีระเบียบวินัย  มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของสถานประกอบการ 

3. รู้จักวิธีการคิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง  เมื่ อพบกับปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงใน
ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพนักงานที่ปรึกษา การเขียน
รายงานผลการปฏิบัติงาน  และการน าเสนองานหรือเสนอความคิด 

5. มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เนื่องจากมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
มากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

6. ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ  
7. เมื่อส าเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการท างานเป็นอย่างดี และมีโอกาส

ได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษาอีกด้วย 
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ลักษณะงานของสหกิจศึกษา 
 

1. นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราว  
2. มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน (งานมีคุณภาพ)  
3. ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 
4. ท างานเต็มเวลา (Full Time) ตามระเบียบที่สถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และ

จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 
ภาคเรียน (16 สัปดาห์) 

5. มีค่าตอบแทนตามสมควรและให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานประกอบการ (หากไม่มี
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของนักศึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาให้การยอมรับ) 

6. มีพนักงานพ่ีเลี้ยง หรือพนักงานที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดในการท างาน 
 
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

1. จะต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่คณะก าหนด และจะต้องสอบผ่านการประกันคุณภาพ
ภาษาอังกฤษและประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ 

2. ผ่านการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบสูง โดยอาจารย์เป็นผู้รับรอง  
4. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการเรียน 
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
6. มีวุฒิภาวะและการพัฒนาตนเองได้ดีในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสหกิจครบถ้วน 
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บทที่ 2 
บทบาทและหน้าที่ของสหกิจศึกษา 

 
บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

1. ต้องผ่านการอบรมเตรียมสหกิจศึกษา และต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่คณะและสาขาวิชาก าหนด  
2. ต้องสอบผ่านการประกันคุณภาพภาษาอังกฤษและประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ 
3. ปรึกษาและประสานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะท าและปรึกษากับอาจารย์นิเทศสหกิจ

ศึกษาทุกครั้งที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทันที 
4. รายงานตัวภายในและเวลาที่ก าหนด  พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว กรณีนักศึกษาต้องการไปปฏิบัติงาน

ก่อนวันที่ก าหนด หรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทางท าให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงสถาน
ประกอบการได้ตามก าหนด ให้นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด พร้อมทั้ง
แจ้งอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาทราบ 

5. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการ

ทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องแจ้งอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาทันที 

7. ติดต่อส่งเอกสารที่ก าหนด และให้รายงานข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

8. ประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษาเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้ามานิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 

9. นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและ
ต้องมีการแก้ไขตามที่อาจารย์นิเทศแนะน าให้เรียบร้อย 
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บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 

1. ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา  และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆด้าน 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการให้แก่นักศึกษาและการปฏิบัติงานที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและจัดหาแหล่งงานที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา 
4. จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชาตามสัดส่วนที่คณะก าหนด 
5. จัดประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษา  
6. ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การรับรองการปฏิบัติงาน การติดตาม รวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาทุก

กรณีท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
8. ติดตามผลการออกนิเทศงานของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา 
9. ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ และพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
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บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา 
 

สถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาจะต้องจัดหาพ่ีเลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่
ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือให้พนักงานที่ปรึกษา ท าหน้าที่ก ากับดูแล การท างานของนักศึกษาสหกิจใน
ระหว่างปฏิบัติงาน คอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา
สหกิจ 
 
บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ มีดังนี้ 
 

1. สถานประกอบการจะมีโอกาสได้คัดเลือกนักศึกษาสหกิจ 
2. ทางสถานประกอบการจะต้องมีนโยบายที่สนับสนุนสหกิจศึกษา 
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
4. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการน าเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ต่างที่ได้รับต่อสถาน

ประกอบการ 
5. จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานด้านสหกิจศึกษา 
6. พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการจัดให้นักศึกษาจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาของ

นักศึกษา 
7. สถานประกอบการ ควรที่จะมีค่าตอบแทน / สวัสดิการ ให้นักศึกษาตามความเหมาะสม 
8. สถานประกอบการควรจะมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
9. ทางสถานประกอบการควรจะมรการเสนองานสหกิจศึกษามายังคณะวิทยาการจัดการอย่างน้อย 

8 สัปดาห์ก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
10. ให้นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนกับนักศึกษาสหกิจเป็นพนักงานของสถานประกอบการ 
11. สถานประกอบการควรจะมีการปฐมนิเทศ หรือการสอนงานเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสหกิจ เพ่ือให้

นักศึกษาได้เห็นภาพรวมในการปฏิบัติงาน และได้รู้ถึงกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ 
12. สถานประกอบการจะมีการก าหนดภาระงาน หรือมีการมอบหมายโครงการที่ตรงตามสาขาวิชา 

ให้นักศึกษาสหกิจปฏิบัติ 
13. ควรมีการให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานให้นักศึกษาสหกิจ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้

พัฒนาทักษะ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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บทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา 
 
 พนักงานที่ปรึกษา คือ พนักงานที่สถานประกอบการหมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาได้ปฏิบัติอยู่ในสถานประกอบการนั้น ดังนั้น พนักงานที่ปรึกษาจึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา 
ที่คอยให้ค าปรึกษา ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเป็นไปด้วยดี หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา มีดังนี้  

1. ให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ และคอยประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ 
3. ตรวจสอบลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับจากสถานประกอบการ เพื่อให้งานที่นักศึกษาได้รับหมอบ

หมายนั้นตรงกับสาขาวิชาชีพ 
4. พนักงานที่ปรึกษาจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีสาขาวิชาชีพที่ใกล้เคียงหรือสาขา

วิชาชีพเดียวกับนักศึกษาสหกิจ 
5. พนักงานที่ปรึกษาจะต้องร่วมเข้ารับฟังการบรรยายในการน าเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานของตนเอง 
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บทที่ 3 
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา 

 
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

- ก่อนไปปฏิบัติงาน 
- ระหว่างปฏิบัติงาน 
- ภายหลังปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการขั้นตอนสหกิจศึกษา 
 

กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษา และให้นักศึกษาแจ้งความจ านงที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยให้นักศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมแจ้งความประสงค์ และกรอกใบสมัครเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาตาม
สาขาวิชา 

2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคัดเลือกนักศึกษา ตามคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกิจตั้งไว้ และ
ประสานกับสถานประกอบการถึงต าแหน่งงานที่นักศึกษาจะออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา จะมีการจัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อน ซึ่งนักศึกษาที่ขาดการอบรมและปฐมนิเทศจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา 
และในการฝึกอบรมนั้น จะมีหัวข้ออบรมต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ และการบรรยายจากอาจารย์ใน
คณะเป็นต้น ส่วนการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจนั้นจะมีการชี้แจงภาพรวมของการปฏิบัติงานสหกิจตลอด 16 
สัปดาห์ (1 ภาคเรียน) และนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ประจ าสาขาวิชา ซึ่งอาจารย์จะมีหน้าที่แนะน าในเรื่องของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เช่น แนะน า
ด้านของวิชาการ ด้านระเบียบวินัย บุคลิกภาพเป็นต้น 

4. การเลือกสถานประกอบการในการออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเลือกสถาน
ประกอบการที่มีลักษณะงานตรงตามความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาของตนเองในการปฏิบัติงานและ
เพ่ือให้งานที่นักศึกษาสหกิจปฏิบัติในองค์กรนั้นเป็นงานที่มีคุณภาพ 

5. การเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนักศึกษาจะต้องรายงานตัวกับสถานประกอบการ ควรจะ
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ เรียบร้อย ถ้าในกรณีที่สถานประกอบการมีการจัดที่พักให้นักศึกษา
แล้ว นักศึกษาควรจะไปรายงานตัวกับสถานประกอบการล่วงหน้า เพราะในวันแรกจะได้ปฏิบัติงานได้ทันที 
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กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงานสหกิจ (16 สัปดาห์) 
 
 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน
สาขา จะท าหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดส่งแบบฟอร์มต่างๆ ตามระยะเวลาที่คณะ
ก าหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ รวมไปถึงการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งจะก าหนดไว้อย่างน้อย  2 ครั้ง 
ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน 
พนักงานที่ปรึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการตามฟอร์มที่คณะฯก าหนด และให้
นักศึกษาสหกิจศึกษาน าผลมายื่นให้อาจารย์ทันทีที่เดินทางกลับมาสู่มหาวิทยาลัย ส่วนภายหลังจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการเรียบร้อยแล้วและครบก าหนดตามท่ีคณะฯ ก าหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจในสาขาวิชาจะประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอาจจะใช้กระบวนการประชุม  สัมมนา รวมทั้ง
การส่งแบบประเมินตามที่คณะฯ ก าหนดไว้ 
 
กิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 น าเสนอผลงานกับคณะฯ 
 

 หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการแล้ว  นักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมสัมมนา และน าเสนอผลงานกับทางคณะฯ ดังนี้ 

- น าเสนอผลงาน โครงการที่ได้ปฏิบัติให้กับสถานประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และเผยแพร่องค์ความรู้อ่ืนๆ ให้นักศึกษารุ่นน้องได้ฟัง 

- ระยะเวลาในการสัมมนา 1 วันตามที่คณะฯ ก าหนด 
- ส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โปสเตอร์แสดงผลงานขนาด 80×120 เซนติเมตร และ

เอกสารต่างๆ ตามท่ีคณะฯ ก าหนดให้ส่งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

การประเมินผล 
 

ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/สาขาวิชา จะต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการ
สรุปคะแนนในส่วนต่างๆ เพ่ือประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบสรุป
ประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา  การประเมินผลก าหนดเป็น ระดับคะแนน ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

 สัดส่วนการให้คะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการกรอก
คะแนนตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ซึ่งก าหนดคะแนนรวม 100 คะแนน  
ประกอบด้วย 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  50 % 
  - การประเมินผลการนิเทศงานจากอาจารย์นิเทศ   20 %  
  - การประเมินผลการน าเสนอหลังการปฏิบัติงาน   15 % 
  - การประเมินผลเล่มรายงานนักศึกษา    15 % 
  
การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาที่ได้จากพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ แจ้งให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สายงานอาชีพต่อไป  

 
การแจ้งผลสะท้อนกลับไปยังสถานประกอบการ 
 

คณะฯ จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลสถานประกอบการของอาจารย์นิเทศและ
นักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป 
และน าข้อมูลแจ้งกลับยังสถานประกอบการเพ่ือเป็นผลสะท้อนกลับส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกันต่อไป 
 
การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

 จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างที่นักศึกษาในสังกัด 
สาขาวิชาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
2. เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานทั้งปัญหา ด้าน

วิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการท างานจริง 
3. เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน กันสถานประกอบการ 
4. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
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ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
 

1. อาจารย์นิเทศเตรียมงานนิเทศ เพ่ือก าหนดการนิเทศงาน โดยภาควิชา/สาขาวิชา แจ้งแผนการ 
นิเทศงานทั้งภาคการศึกษา ให้ฝ่ายสหกิจศึกษาประจ าคณะ เพ่ือจัดก าหนดการนิเทศงานและ 
ประสานงานก าหนดการกับสถานประกอบการ  

2. อาจารย์นิเทศนัดหมายการนิเทศงาน 
3. อาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงาน คือ 

ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย โดยอาจารย์นิเทศต้อง
ส่ง แบบบันทึกการนิเทศงานและแบบประเมินผลให้ฝ่ายสหกิจศึกษาประจ าคณะ หลังการนิเทศ
งาน 

 
 
 

 



12 
 

   บทที่ 4 
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

 
มาตรฐานสหกิจศึกษาด้านนักศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องจัดท าและส่ง

รายงานสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดังนั้น  การเขียนรายงานสหกิจศึกษาจึง
เป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือฝึกฝนทักษะด้าน
การสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา  และเพ่ือจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถาน
ประกอบการ 
    

4.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
 
 รายงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Report) เป็นรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานวิจัยหรือโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติหรือที่ได้รับมอบหมาย    ซึ่ง
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต้การก ากับดูแลของ
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาก าหนดหัวข้อรายงานที่มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้อง  โดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นต่อสถานประกอบการเป็นหลัก  สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาและสามารถสะท้อนองค์
ความรู้ในสาขาวิชา  ทั้งนี้รายงานสหกิจศึกษาอาจจะจัดท าเป็นกลุ่มมากกว่า 1 คนก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
ปริมาณ  และคุณภาพของงาน 

ภายหลังจากการร่วมพิจารณาก าหนดหัวข้อรายงานกับพนักงานที่ปรึกษาได้เรียบร้อยแล้ว  นักศึกษา
จะต้องจัดท าโครงร่างเนื้อหารายงานตามแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตาม
ตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก  และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ า
สาขาวิชา  ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน 
 อย่างไรก็ตามในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน  กระชับ  และมีความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะน าเสนอ  ส าหรับรูปแบบของรายงานสหกิจศึกษาควรจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 
ดังนี้ 
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 4.1.1 ส่วนหน้า  เป็นส่วนประกอบตอนต้นของเล่มรายงานสหกิจศึกษาก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของ
รายงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและเข้าถึงรายละเอียดเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ ของรายงาน  โดยในส่วนน า
จะประกอบด้วย (ภาคผนวก ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานสหกิจศึกษา) 
   1)   ปกนอก 
   2)   ปกใน 
   3)   กิตติกรรมประกาศ 
   4)   บทคัดย่อภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  บทคัดย่อควรเป็นการน าเสนอเฉพาะใจความที่
ส าคัญ  ที่สามารถน าเสนอความคิดของบทความชิ้นนั้นได้อย่างสมบูรณ์  ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 
200 ค า  โดยภายในบทคัดย่อจะต้องแจ้งให้ทราบถึงปัญหาการน าวิจัยหรือที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 
(Problem of Studied)  วิธีการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัย (Method of methodology)  ผลการศึกษาที่
ส าคัญ (The main results)  และสรุปความส าคัญของงานวิจัย (Main conclusion)  ท้ายบทคัดย่อควรใส่ค า
ส าคัญ (Keywords) ที่เก่ียวข้องกับงานไว้เป็นดัชนีไม่ต่ ากว่า 3 ค า 
   บทคัดย่อช่วยอธิบายเนื้อหาของโครงงาน  ในเนื้อที่กระดาษเพียงหน้าเดียว  อีกนัยหนึ่งการอ่าน
บทคัดย่อต้องท าให้ผู้อ่านรู้ว่า  เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร  ผู้ที่ท าเรื่องนี้ต้องการอะไร  และได้ผลลัพธ์อะไร 
   5)   สารบัญเรื่อง 
   6)   สารบัญตาราง 
   7)   สารบัญรูปภาพ  

ตัวเลขที่ใช้ก ากับตารางหรือก ากับรูปภาพนั้น  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- ให้ใส่ค าว่า  ตารางที่........ไว้เหนือตาราง  และใส่ค าว่า  ภาพ........ไว้ใต้รูปภาพ 
- ชื่อภาพและชื่อตาราง  จะอยู่ในลักษณะตัวเลขดังนี้ 

     ภาพที่ 1.1............หมายถึง  ภาพนี้เป็นภาพที่ 1 ในบทที่ 1 
     ภาพที่ 2.3............หมายถึง  ภาพนี้เป็นภาพที่ 3 ในบทที่ 2 
     ตารางที่ 3.2............หมายถึง  ตารางนี้เป็นตารางที่ 2 ในบทที่ 3 

ตารางที่ยาวมากๆ หรือภาพที่เป็นเนื้อหาต่อเนื่องหลายๆ ภาพ  ควรยกไปไว้ภาคผนวกจะท าให้เนื้อหา
ของบทน่าอ่านมากขึ้น 
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 4.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง  เป็นส่วนส าคัญที่สุด  มีรูปแบบการเขียนเป็น 2 ลักษณะให้เลือกท าแบบใดแบบ
หนึ่ง  ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

รายงานการปฏิบัติงาน งานวิจัย / โครงงาน 
บทที่ 1 บทน า 
     - ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
     - ประวัติองค์กร 
     - ลักษณะการประกอบการ 
     - การให้บริการหลักขององค์กร 
     - รูปแบบและการบริหารงานขององค์กร 
       ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับ   
       มอบหมาย 
     - ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
     - ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

บทที่ 1 บทน า 
- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
- วัตถุประสงค์ของงานวิจัย / โครงงาน 
- ขอบเขตของงานวิจัย  / โครงงาน 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- นิยามศัพท ์

บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
     ให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ได้รับ
มอบหมายพร้อมแสดง  แผนภูมิ  ตาราง  หรือ  
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
     ให้ บ รรย ายถึ งสิ่ งที่ นั ก ศึ กษ าคาดห วั ง  
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติงาน  
และประสบการณ์ที่ประทับใจในการปฏิบัติงาน 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน 

บทที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
     ให้เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา 

บทที่ 4 (วิจัย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          (โครงงาน) ผลการทดลอง 

 บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  

อย่างไรก็ตามในส่วนเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา  อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานประกอบการ  และเพ่ือให้เขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามี
รูปแบบและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  จึงขอก าหนดรายละเอียดการจัดท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาดังต่อไปนี้ 
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 ก. จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (80 แกรม)  สีขาวคุณภาพ  พิมพ์หน้าเดียว 
 ข. จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร  TH SarabunPSK  ขนาด 16  ยกเว้นหัวข้อหรือส่วนที่ต้องการเน้น   
               (ชื่อบททุกบทให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 และเป็นตัวหนา) 
 ค. พิมพ์แนวตั้ง  ยกเว้นรูปภาพบางรูป  หรือ  บางตาราง 
 ง. การเว้นขอบกระดาษ 

       ขอบบน 1.5  นิ้ว 
        ขอบล่าง 1.0  นิ้ว 
        ขอบซ้าย 1.5  นิ้ว  (ส าหรับการเข้าเล่มรายงาน) 
        ขอบขวา 1.0  นิ้ว 
 จ. การใส่เลขหัวข้อ  จะมีรูปแบบของเลขก ากับหัวข้อดังนี้ 
 

ตัวอย่างการใส่เลขหัวข้อ 
 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1  ....................................................        
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.2  ...................................................... 
       1.2.1…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
       1.2.2…………………………………………………………………………………………………………..……….…….……………… 
                        1.2.2.1............................................................................................................. ..................... 
                        1.2.2.2............................................................................................................. ..................... 
       1.2.3…………………………………………………………………………………………………………..…………….….…………… 
1.3  ....................................................... 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ช. การใส่เลขหน้า  ให้ใส่เลขหน้าไว้ที่ด้านบน  มุมขวาหน้ากระดาษ  โดยที่ 
  - กิตติกรรมประกาศ ให้ใส่เลขหน้า  -ก- 
  - บทคัดย่อ  ให้ใส่เลขหน้า  -ข- 
 โดยจะเริ่มนับเลขหน้าที่เป็นตัวเลขในบทที่ 1  เป็นต้นไป  หน้าแรกของแต่ละบท  ไม่ต้องใส่เลขหน้า 
 
 4.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย  ประกอบด้วย 
 1) บรรณานุกรม รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยยึดรูปแบบการอ้างอิง
จากคู่มือการพิมพ์รายงานโครงการวิจัย/ปัญหาพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การอ้างอิงจากหนังสือ เช่น 
 ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//ส านักพิมพ์./สถานที่พิมพ์. 
การอ้างอิงจากรายงาน 
 ชื่อผู้เขียน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์.//ชื่อมหาวิทยาลัย. 
การอ้างอิงจากข้อมูลสารสนเทศ 
 ชื่อผู้เขียน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อเรื่อง.//ชื่อหัวของเว็บไซด์.//แหล่งที่มา: http//www………/, วันเดือนปีที่
สืบค้น. 

2) ภาคผนวก (ถ้ามี) เป็นการอธิบายบางส่วนของเนื้อหาเพ่ิมเติม เช่น นักศึกษาอาจจะมีตารางข้อมูล
หรือรูปประกอบเพิ่มเติม หรือเป็นการอธิบายศัพท์เพ่ิมเติม เป็นต้น 

 
4.1.4 การน าเสนอรายงานด้วยวาจา  ให้น ารายงานต่อ  อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  และพนักงานที่

ปรึกษา  โดยมีวิธีการน าเสนอ  ดังนี้ 
- Power Point 

 - เอกสาร หรอื บอร์ด หรือภาพโปสเตอร์ขนาด 80×120 เซนติเมตร 
 - น าเสนอ  20  นาที 
 - ตอบข้อซักถาม  10  นาที 
 - รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

4.2 แนวปฏิบัติการท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 สาขาวิชาอาจก าหนดรูปเล่มรายงานเองได้ตามความเหมาะสม  โดยในการจัดท ารายงานนั้นก าหนดให้
นักศึกษาจัดท ารายงาน  1  คนต่อเล่ม  ส่งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาพร้อม CD ที่มีไฟล์เนื้อหารายงานทั้งหมด  
และไฟล์การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  เล่มรายงานทั้งหมดคณะรวบรวม  เพ่ือประเมินผลให้คะแนนนักศึกษา  
พร้อมเก็บรวบรวมไว้เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปและผู้สนใจทั่วไป  
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ส่วน CD ข้อมูลให้บรรจุซอง CD พร้อมระบุชื่อ  รหัสนักศึกษา  รุ่นของสหกิจศึกษา  สาขาวิชา  คณะ  เบอร์
โทรติดต่อ  E-mail  ชื่อรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่ออาจารย์นิเทศ   สหกิจศึกษา  และให้น าส่ง
ที่คณะ 1 ชุดและสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 1 ชุดภายใน 2 สัปดาห์  หลังจากเสร็จสิ้นการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาแต่ละรุ่น 
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ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการส่งเอกสารส าหรับสหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับสหกิจศึกษา  
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       ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

     

ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………….….. 

สมัครต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………. 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน……………………………………….….. ถึง………………………………………... 

 
ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ-สกุล  นาย/นางสาว……………………………………………………………………...…รหัสประจ าตัว…………………………… 

Mr./Miss….……………………………….………………………………………………………………………….(เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่) 

สาขาวิชา.................................................................................................................... ........................... 

เกรดเฉลี่ยสะสม................................ ชั้นปีที่.................. 

วัน / เดือน / ปีเกิด........./............./.............. อายุ............ปี  ส่วนสูง.............. ซม. น้ าหนัก.............กก. 

เชื้อชาติ...................... สัญชาติ...................... ศาสนา...................... ภูมิล าเนา.....................................  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................... วันออกบัตร................ วันหมดอายุ....................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

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

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

โทรศัพท์............................................................ Email………………………………………………...…………………………  

การเกณฑ์ทหาร  O  ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว O  ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

   O  ได้รับการยกเว้น  O  อยู่ในระหว่างการผ่อนผัน 

 

รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ไม่สวมหมวก 

ขนาด 1 นิว้ 

NSRU _01 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ข้อมูลครอบครัว 

ชื่อ – สกุล  บิดา......................................................................O มีชีวิต  O ถึงแก่กรรม  อายุ.............ป ี

 อาชีพ..................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก........................................................... 

สถานที่ท างาน............................................................................. ............................................................ 

ชื่อ – สกุล มารดา.............................................................. .....O มีชีวิต  Oถึงแก่กรรม  อายุ............. ป ี

อาชีพ................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก........................................................... 

สถานที่ท างาน..............................................................................  ........................................................

ที่อยู่บิดา / มารดา

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

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

มีพ่ีน้องทั้งหมด........................คน (รวมตนเอง)   เป็นบุตรคนที่...............ประกอบด้วย 

1...........................................................อายุ...........ปี อาชีพ........................โทรศัพท์............................. 

2...........................................................อายุ...........ปี อาชีพ........................โทรศัพท์............................. 

3...........................................................อายุ...........ปี อาชีพ........................โทรศัพท์............................. 

4...........................................................อายุ...........ปี อาชีพ........................โทรศัพท์............................. 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน 

ชื่อ – สกุล.............................................................................. โทรศัพท์................................................ 

เกี่ยวข้องเป็น...............................................................................................ของผู้สมัครงานสหกิจศึกษา  
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ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

สถานศึกษา วิชาเอก / สาขาวิชา เกรด

เฉลี่ย 

มัธยมศึกษาตอนต้น     

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

    

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์   

 

การฝึกอบรม 

หัวข้อการฝึกอบรม หน่วยงานที่ให้การฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม 

   

   

 

ความสามารถพิเศษ 

คอมพิวเตอร ์ Excellent Good Fair Poor ภาษาตา่งประเทศ Excellent Good Fair Poor 

Word     English     

Excel     Chinese     

Powerpoint     Japanese     

Internet     อื่น ๆ (ระบุ)     

ดนตรี / กีฬา Excellent Good Fair Poor ความสามารถอ่ืน 

(ระบุ).................. 
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ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ระยะเวลา / ปี องค์กร / กิจกรรมที่เข้าร่วม หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

    

    

    

 

รางวัลที่ได้รับ 

ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบให้ วัน / เดือน / ปี  ที่ได้รับ 

   

   

 

เอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาด้วย 

 O  ใบแสดงผลการศึกษา  O  ส าเนาบัตรนักศึกษา 

 O  ส าเนาทะเบียนบ้าน  O  ส าเนาบัตรประชาชน 

 O  ส าเนาหนังสือรับรอง / วุฒิบัตรอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)      จ านวน............................ฉบับ 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ  จึงลง

ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 
 
 
 
 

ลงชื่อนักศึกษา ........................................................... 

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

 วันที่.........เดือน.................พ.ศ........... 
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         แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก 
    ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

 (ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา)   
 
เรียน  หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา  วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลยั__________________________________ 
ช่ือ-นามสกลุ_________________________________________เลขรหสัประจ าตัว____________________ 
สาขาวิชา___________________________________________    คณะ   __________________________ 
ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)_____________________________________________________ 
ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้      
เลขท่ี___________ถนน___________________ซอย___________________ต าบล____________________ 
อ าเภอ_______________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณยี_์___________________ 
โทรศัพท ์ ________________________________โทรสาร_______________________________________ 
ช่ือท่ีอยู่ ผู้ที่สามารถตดิต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ____________________________________________________ 
 เลขท่ี__________ถนน___________________ซอย______________ต าบล__________________ 
 อ าเภอ___________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย_์_______________ 
 โทรศัพท ์ ________________________________โทรสาร_______________________________ 
แผนที่แสดงต าแหน่งที่พักอาศัย    
เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุช่ือถนนและสถานที่ส าคัญใกล้เคียงที่สามารถเข้าใจโดยง่าย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 (ลงช่ือ)...................................................................... 
                                                                                (                                                     ) 
                                               นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                                                                                     วันท่ี................................................. 

 

NSRU _02 

โปรดส่งคืน คณะและอาจารย์นิเทศทราบ ภายในสัปดาห์ท่ี 1 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โทรสาร 056-882731 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 (ผู้ให้ข้อมูล: ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ/ หรือ พนักงานที่ปรึกษา) 

ค าชี้แจง 

เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยสหกิจศึกษาฯ และสถานประกอบการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ  จึงขอความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ได้โปรดประสานงานกับ พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) เพื่อจัดท าข้อมูล ต าแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงาน

ที่ปรึกษา (Job position, Job description and Job supervisor) ตามแบบฟอร์มฉบับนี้และขอได้โปรด ส่งกลับคืนให้

หน่วยสหกิจศึกษาภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 056 - 882731  

เรียน ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา / อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา   

ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับต าแหน่งงาน  ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษาดังนี้ 

1. ช่ือ  ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 
โปรดให้ช่ือท่ีเป็นทางการ และที่อยู่  
(เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถูกต้องโปรดระบุที่อยู่ตามสถานท่ีที่นักศึกษาปฏิบัติงาน) 
       
     สถานประกอบการ  (ภาษาไทย)  ………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
                             (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………..……………………………………………………………………………………. 
     เลขท่ี ………..…….  ถนน …………….……………… ซอย ……………….……………… ต าบล/แขวง ……………………..………………........... 
     อ าเภอ/เขต ………………………………..………. จังหวัด ………………………..……………………  รหัสไปรษณีย์ ……………………………..... 
     โทรศัพท์  …………………………………………………………..………………… โทรสาร ………………….…………………………………………........ 
  2. ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการโรงงาน  และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน 
 
ช่ือผู้จัดการสถานประกอบการ…………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ …………………………………… โทรสาร …………..……………………….  E – mail ………………………………………………………… 
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ  (การนิเทศงานนักศึกษา  และอื่น ๆ ขอมอบให)้ 
[  ]   ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง 
[  ]   มอบหมายให้บคุคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 
ช่ือ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………………………………… โทรสาร …………………………………….  E – mail …………………………………………………………… 

NSRU _03 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน 

พนักงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหน่วยงาน 
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                               ลงช่ือผู้ให้ข้อมูล ........................................................... 
 (..........................................................) 

                                        ต าแหน่ง ........................................................... 

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

 

 

 

 

 

    3.  พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) 
 
ช่ือ-สกุล………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……….. 
ต าแหน่ง …………………………………………………………… แผนก ………………………………………..……………………………………….…………. 
โทรศัพท์ …………………………….……… โทรสาร ……………….………………….  E – mail ………………………………...……………………… 
 

     4.  งานท่ีมอบหมายนักศึกษา 
 
ช่ือนักศึกษา ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
ต าแหน่งงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ  (Job position) …………………………………………………….….………………………………………………… 
ลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ  (Job description) ……………………………………….……….………..………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ กรุณาแนบแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตัวและ
การนิเทศงานของคณาจารย์ด้วย 
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แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา)     
    

ข้าพเจ้า  (นาย/นางสาว)............................................................................. รหสัประจ าตัว  ........................................ 

สาขาวิชา..............................................................................เบอร์โทรศัพท์................................................................... 

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

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ …………………………………………..………………………….….......……………………. 

ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับแผนการปฏิบัตสิหกิจศึกษา ดังนี้ 
 

แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หัวข้องาน 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

ลงช่ือนักศึกษา ........................................................... ลงช่ือพนักงานท่ีปรึกษา ........................................................... 
 (....................................................)  (....................................................) 
 วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ...........                    ต าแหน่ง ....................................................... 
   วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ........... 

โปรดส่งคืน คณะและอาจารย์นิเทศทราบ ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โทรสาร 056-882-731 

NSRU _04 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แบบแจ้งโครงร่าง / รายงานการปฏิบัติงาน 
 

( ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับท่ีปรึกษา ) 

ค าชี้แจง 

  รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถาน

ประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อก าหนดหัวข้อโครงร่าง/ 

รายงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ โดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการ

เป็นหลัก   

 ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการโครงร่าง/ รายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่

ตนสนใจน ามาท ารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงาน

วิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้บรรลุถึง

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานครั้งนี้ และเมื่อก าหนดหัวข้อได้แล้ว  ให้

นักศึกษาจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์มฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาแล้ว

จึงส่งกลับมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา ภายใน 2 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน หากอาจารย์ 

มีข้อเสนอแนะใดๆ ก็จะส่งกลับมาให้นักศึกษาทราบภายใน 2 สัปดาห์ 

 
ข้าพเจ้า  (นาย/นางสาว)..................................................... รหัสประจ าตัว................... ........................ 
สาขาวิชา............................................................................................ .................................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................ E-mail………………………………......................................... 
 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ชื่อสถานประกอบการ) ….....………………………….…….………………………….……… 
ที่อยู่เลขที่……………….…………  ถนน…………………………………..………  ซอย……………………………..………
ต าบล……………………………………………………… อ าเภอ…………………………..………………….….…………….…   
จังหวัด…………….………….…………………………………….……..……  รหัสไปรษณีย์…………..…..………………… 
โทรศัพท์ …………………………...……………………..…………โทรสาร…………………………..………….……………… 
 
 

 

NSRU _05 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1.หัวข้อรายงาน (Report Title ) (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง) 

    

 ภาษาไทย……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน  (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง) 

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

                    
  

ลงช่ือนักศึกษา ........................................................... ลงช่ือพนักงานท่ีปรึกษา ........................................................... 
 (..........................................................)  (..........................................................) 
 วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ...........                    ต าแหน่ง ........................................................... 
   วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ........... 

โปรดส่งคืน คณะและอาจารย์นิเทศทราบ ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โทรสาร 056-882-731 
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แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ที่……... 
 

ข้าพเจ้า  (นาย/นางสาว)....................................................................... รหัสประจ าตัว ............................................... 
สาขาวิชา....................................................................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงาน …………………………………….......…………………………………………………………………………………………………..  
ผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน ..………………………….…….............………………ต าแหน่ง ………………………………..………………… 
โทรศัพท์ ……………...………………………………………..……..…   E- Mail ………………………………………………………………… 

 

วัน/เดือน/ปี จ านวน
ชั่วโมง 

งานที่ปฏิบัติโดยย่อ ความรู้/ทักษะที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 

จันทร์  ....../....../.....   
 

  

อังคาร....../....../.....   
 

  

พุธ....../....../.....   
 

  

พฤหัสบดี...../....../.....   
 

  

ศุกร์....../....../.....   
 

  

เสาร.์...../....../.....   
 

  

อาทิตย์....../....../.....   
 

  

จ านวนช่ัวโมงรวม      
ในรายงานฉบับน้ี 

 ขอรับรองว่ารายงานฉบบันี ้
เป็นความจริงทุกประการ 

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

ขอรับรองว่ารายงานฉบบันี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

........................................................... 
จ านวนช่ัวโมง                 
ในรายงานฉบับก่อน 

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

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

จ านวนช่ัวโมง              
รวมทั้งหมด 

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

 

 

NSRU _06 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ค าชี้แจง นักศึกษาต้องส่งแบบบันทึกฉบับน้ีถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกจิศึกษา อย่าลืมถ่ายส าเนาเก็บไว ้เมื่อเสรจ็สิ้น

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาน าบันทึกการปฏิบตัิงานใส่ในเล่มรายงาน  ส่วนภาคผนวก 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

ค าชี้แจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษา 
สหกิจศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 

2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 17 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการ
ประเมิน 

3. โปรดให้คะแนนในช่อง           ในแต่ละหัวข้อการประเมิน โปรดกรอกคะแนนให้ครบ
ทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองแล้วลงนามก ากับบริเวณรอยปิด
ผนึก และน าส่งมายังหน่วยสหกิจศึกษาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  

การจัดส่ง  ให้นักศึกษาน ามาส่งส านักงานหรือสถานประกอบการน าส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา .............................................................................. รหสัประจ าตัว............................................ 
สาขาวิชา..............................................................................ชื่อสถานประกอบการ ….…………….……….…………………… 
ช่ือ-นามสกลุผู้ประเมิน …..…………….……….…………………………………………………………………………………..………………… 
ต าแหน่ง........................................................................แผนก....................................................................................... 
 
ผลส าเร็จของงาน 

ค าช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 - 5   = ควรปรับปรุง 6 - 10  = พอใช้ 
 11 – 15 = ด ี 16 – 20  = ดีมาก 
  

หัวข้อประเมิน 

1. ปริมาณงาน 20 คะแนน 
ปริมาณงานท่ีปฏิบัตสิ าเร็จ ตามหน้าท่ีหรือตามทีไ่ด้รบัมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(ในระดับที่นักศึกษาสหกจิศึกษาจะปฏิบัตไิด้ ) และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 

 

2. คุณภาพงาน 20 คะแนน 
ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์มีความประณตีเรยีบร้อย มีความรอบคอบ ไม่เกดิปัญหา
ตามมา งานไม่ค้าง ท างานเสร็จทนัเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

NSRU _07 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ความรู้ความสามารถ 

ค าช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 = ควรปรับปรุง 2 = พอใช้ 3 = ด ี 4 = ดีมาก 
 

หัวข้อประเมิน 
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4 คะแนน 

นักศึกษาสหกิจศึกษามคีวามรู้ทางวิชาการเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน ตามที่ไดร้ับมอบหมาย   

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 4 คะแนน 

ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการท างาน ตลอดจนการน า ความรู้
ไปประยุกต์ใช้งาน 

 

5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ 4 คะแนน 

เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  

6. วิจารณญาณและการตดัสินใจ 4 คะแนน 

มีการวิเคราะห์ข้อมลูและปัญหาตา่งๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ  ท าให้ตัดสินใจได้ดี 
ถูกต้อง  
รวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดด้ี  และสามารถไว้วางใจใหต้ัดสินใจไดด้้วยตนเอง 

 

7. ทักษะการสื่อสาร 4 คะแนน 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) 
สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ด ีไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ต่อการท างาน รู้จักสอบถาม รู้จักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 

 

8. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ / วัฒนธรรมตา่งประเทศ 4 คะแนน 

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในการปฏิบัติงานและ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนมีความเข้าใจและการปรับตัวให้เขา้กับการท างานกับชาวต่างประเทศ 

 

9. ความเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 4 คะแนน 

นักศึกษาสหกิจศึกษาพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตามต าแหน่งงาน  
(Job position) และลักษณะงาน (Job description) ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

ค าช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 = ควรปรับปรุง 2 = พอใช้ 3 = ด ี 4 = ดีมาก 

 
ลักษณะส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 = ควรปรับปรุง 2 = พอใช้ 3 = ด ี 4 = ดีมาก 

 
 

หัวข้อประเมิน 
10. ความสามารถเริ่มต้นท างานไดด้้วยตนเอง 4 คะแนน 

สามารถเริม่งานท่ีต้องรับผดิชอบเป็นประจ าไดด้้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอค าสั่งตลอดจนมีการ
เสนอตัวเข้าช่วยงานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า โดยไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่า
ประโยชน ์

 

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ทีไ่ว้วางใจได ้ 4 คะแนน 
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถงึเป้าหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลัก ยอมรับผลที่
เกิดจากการท างานอย่างมีเหตผุล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า) ได้โดยไม่ต้อง
ควบคุมมากจนเกินไป 

 

12. ความสนใจ ความอตุสาหะในการท างาน 4 คะแนน 
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายามความตั้งใจที่
จะท างานให้ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และปญัหา 

 

13. การตอบสนองต่อการสั่งการ 4 คะแนน 
ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ หรือค าตักเตือน รวมทั้งมีความรวดเร็วในการปฏิบตัิตาม
ค าสั่ง และมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เป็นไปตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะและวิจารณ ์

 

หัวข้อประเมิน 
14. บุคลิกภาพและการวางตัว 4 คะแนน 

มีบุคลิกภาพและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ อ่อนน้อมถ่อมตน การ
แต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอื่นๆ 

 

15. มนุษยสัมพันธ์ 4 คะแนน 
สามารถร่วมงานกับผู้อื่นไดด้ี การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นทีร่ักใคร่ชอบ
พอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

 

16. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติามวฒันธรรมขององค์กร 4 คะแนน 
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบยีบ นโยบายต่างๆ ขององค์กรและปฏิบัติตามโดยเตม็ใจ  
เช่น การปฏิบัตติามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน ) ปฏิบัติตามกฎการรักษา
ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่นๆ 

 

17. คุณธรรมและจรยิธรรม 4 คะแนน 
มีความซื่อสตัย์  สุจริต มีน้ าใจ รู้จกัเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น  
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โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา 
 

จุดเด่นของนกัศึกษา ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 
  
  
  
  
  
 
หากนักศึกษาผู้นี้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก) 
(       )  รับ                              (        )   ไม่แน่ใจ                              (       )  ไม่รับ 
 

สรุปโดยภาพรวมท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับใด 
 ควรปรับปรุง  พอใช้  ด ี  ดีมาก 

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

 ลงช่ือพนักงานท่ีปรึกษา ........................................................... 
 (..........................................................) 

                   ต าแหน่ง ........................................................... 

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

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกจิศึกษา 
 คะแนนรวม ข้อ 1 - 2 = …………………… คะแนน 
 คะแนนรวม ข้อ 3 – 17 = …………………… คะแนน 
 รวม = …………………… คะแนน 
คะแนนเตม็ 100 คะแนน คิดเป็น 50% = …………………… คะแนน 
ลงช่ือ ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกจิศึกษา 
 วันท่ี .............................................. 

หมายเหตุ :  หากหน่วยสหกิจศึกษา ไม่ได้

รับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 
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                        แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา 
 

ค าชี้แจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสห
กิจศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 

2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการ
ประเมินผล 

3. โปรดให้คะแนนในช่อง ประเมิน ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่
เครื่องหมาย – และโปรดให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคืนหน่วยสหกิจศึกษา ภายใน 1 สัปดาห์ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ-นามสกลุนักศกึษา ................................................................................ รหสัประจ าตัว...........................................                              
สาขาวิชา..............................................................................คณะ.................................................................................. 
ช่ือสถานประกอบการ …………………………….……….………………………………………………………………………………………….. 
หัวข้อรายงาน/Report title 
ภาษาไทย…………………………….……….……………………………………………………….…………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ …………………………….……….…………………………………………………………………………………………………..…. 

ส่วนที่ 1 ด้านเนื้อหารูปแบบโครงงานวิชาการสหกิจศึกษา 

หัวข้อประเมิน 

 

คะแนน 

เต็ม ประเมิน 

1 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 3   

2 บทคัดย่อ (Abstract) 5   

3  สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 2   

4 วัตถุประสงค์ (Objectives) 5   

5 วิธีการศึกษา (Method of Education) 15   

NSRU _08 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หัวข้อประเมิน 

 

คะแนน 

เต็ม ประเมิน 

6 ผลการศึกษา (Result) 15   

7 การวิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 10   

8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 10   

9 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 5   

10 ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning) 10   

11 ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling) 5   

12 รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern)  5   

13 เอกสารอ้างอิง (References) 5   

14 ภาคผนวก (Appendix) 5   

  คะแนนรวม 100   

  คะแนนเต็ม 100 คะแนน    

 

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

 
            ลงช่ือผู้ประเมิน ........................................................... 
 (..........................................................) 

                    ต าแหน่ง ........................................................... 

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

 

 

หมายเหตุ :  หากคณะไม่ได้รับแบบ

ประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 
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                     แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

 

(ผูใหขอมูล: นักศึกษา หลังกลับจากสถานประกอบการ)  
 
ค าชี้แจง 
 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ตองการขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดท าเปนหนังสือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าภาคการศึกษา โปรดเขียนขอความดวยตัวอักษรบรรจง และน าสงส านักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ 
ทันทีท่ีกลับจาก สถานประกอบการถึงมหาวิทยาลัยฯเรียบรอยแลว 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา 
 
ช่ือ-นามสกลุ (นักศึกษา)_______________________________________ รหัสประจ าตัว________________  
สาขาวิชา_____________________________________________________________________________  
 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาณสถานประกอบการ____________________________________________________ 
ต าแหนงงาน___________________________________________________________________________ 
ใครขอเรียนแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาดังนี ้
 
รายละเอียดเนื้องานท่ีปฏิบัติ(Job Description) (ถาไมแนใจนักศึกษาควรขอค าปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 
สหกิจศึกษากอนเขียนเพื่อความถกูตองทางดานวิชาการ หรือดูตัวอยางประกอบ)  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 
หัวขอรายงาน (Report Topic)  
(ภาษาไทย)__________________________________________________________________________ 
(ภาษาอังกฤษ)________________________________________________________________________ 
 
       ลงช่ือ)...................................................... 
       (………………………………………………………) 
                         นักศึกษาผูปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
       วันท่ี.......................................................... 
โปรดสงคืน หน่วยสหกิจศึกษาฯ ภายหลังกลับจากสถานประกอบการ 

NSRU _09 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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                               แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 

ค าชี้แจง 

 โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านในแต่ละหวัข้อการ
ประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าส าหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  5  หมายถึง  เห็นดว้ยกับข้อความนั้นมากที่สุด  หรือเหมาะสมมากที่สุด 
  4  หมายถึง  เห็นดว้ยกับข้อความนั้นมาก  หรอืเหมาะสมมาก 
  3  หมายถึง  เห็นดว้ยกับข้อความนั้นปานกลาง  หรือเหมาะสมปานกลาง 
  2  หมายถึง  เห็นดว้ยกับข้อความนั้นนอ้ย  หรือเหมาะสมน้อย 
  1  หมายถึง  เห็นดว้ยกับข้อความนั้นนอ้ยที่สุด  หรือเหมาะสมนอ้ยที่สุด 
 

ช่ือสถานประกอบการ 
………………………………………………………….……….…………………………………………………………..………………………………… 
ที่อยู่
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

รายชื่อนักศึกษาท่ีไดร้ับการนเิทศงานในสถานประกอบการแห่งนี ้จ านวน..........คน 
1.      รหัส                     สาขาวิชา                         
2.      รหัส                     สาขาวิชา                        
3.      รหัส                     สาขาวิชา                        
4.      รหัส                     สาขาวิชา                        
5.      รหัส                     สาขาวิชา                        
   

รายนามคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 
1. 2.  
3. 4.  
 
                           ลงช่ือ ........................................................                  ลงช่ือ ....................................................... 
    (..............................................)     (..............................................) 
            พนักงานท่ีปรึกษา       อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
                       ต าแหน่ง ........................................................      วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ......... 
 วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ.........   
ขั้นตอนการนิเทศ 
 1.  ขอพบนักศึกษาก่อนโดยล าพัง   
 2.  ขอพบ Job Supervisor โดยล าพัง  
 3.  เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

ครั้งที่ 

 
 

NSRU _10 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ส่วนท่ี 1 ส าหรับการประเมินสถานประกอบการ (ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา) 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 0 

1. ความเข้าใจแนวคิดของสหกิจศึกษา             

    1.1  ผู้บรหิารของสถานประกอบการ             
    1.2  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล             

    1.3 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)             
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ             

    2.1 ปริมาณงานมคีวามเหมาะสม             
    2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ             
    2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเ่สี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย             

3. การจัดการ และการสนับสนนุการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา             
    3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล 
         และ Job Supervisor เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

            

            
    3.2 ฝ่ายบุคคล/ผูเ้กี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะน ากฏระเบียบตา่งๆ 
         ขององค์กรให้นักศึกษาทราบ 

            
            

    3.3 มี Job Supervisor ดูแลนกัศึกษาภายในสัปดาห์แรกท่ีเข้าท างาน             
    3.4 Job Supervisor มีความรู ้และประสบการณ์ ตรงกับสาขาวชิาชีพของนักศึกษา             

    3.5 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน             
    3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม             

    3.7 มีการจัดท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน             
    3.8 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม             
    3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม             

    3.10 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน             
    3.11 ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และรายงานของนักศึกษา 
 

            

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี ้             
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 
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ส่วนท่ี 2 ส าหรับการประเมินนักศกึษา  (1 แผ่นส าหรับนักศึกษา 1 คน) 
ช่ือ-สกุล  นาย/นางสาว…………………………………………………………...……..รหสัประจ าตัว ……………………………………… 
สาขาวิชา…………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………..    

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 0 

1. ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี             

    1.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย                  

    1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตอืรือร้น                  

    1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ                 

    1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สงสูงสุด             

    1.5 มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน                  

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน             

    2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที ่             

    2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้                 

    2.3 มีความช านาญในด้านปฏบิัติการ                  

    2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคญัของงาน                  

    2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรูใ้หม่เพิ่มเตมิ              

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล             

    3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด                  

    3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย                  

    3.3 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา                  

    3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน              

    3.5 มีคุณธรรม  ุ จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร             

    3.6 มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์                  

    3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลา้สอบถาม และเสนอความคิดเห็น                  

    3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยา วาจา                  

    3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น                  

    3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุ้มค่า เช่น ไฟฟ้า วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ             

4. คุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนน้ี             

 

      ลงช่ือ ............................................................ 
     (..............................................) 
      อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
    วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ......... 

Check List :  เอกสารที่นักศึกษาจะต้องน าส่งให้กับหน่วยสหกิจ

ศึกษา 

  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่
ปรึกษา และท่ีตั้งหน่วยงาน 

 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 แบบแจ้งโครงร่าง/รายงานการปฏิบัติงาน 

ครั้งที่ 
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                     แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

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

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ ได้แก่ 

1. หน้าท่ีที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

3. หัวข้อรายงานและโครงรา่งรายงาน 

4. รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา 

5. ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

1. ขอพบนักศึกษาก่อน
โดยล าพัง 

วันท่ี 
………………………………………. 

เวลา 
……………………………………… น. 

2. ขอพบ Job 
Supervisor โดย 

วันท่ี 
………………………………………. 

เวลา 
……………………………………… น. 

3. เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

คณะผู้นิเทศสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

1.  …………………………………………………….……………… ต าแหน่ง ........................................................................ 

2.  …………………………………………………….……………… ต าแหน่ง ........................................................................ 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่............................. เวลา ......................น. 

ตลอดจนขั้นตอนรายละเอยีดการนิเทศงานดังกล่าวข้างต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้โครงการฯ ทราบว่า 

  (    ) ไมขั่ดข้องและยนิดตีอ้นรบัคณะนิเทศงานสหกิจศกึษาในวันและเวลาดงักลา่ว 

  (    ) ไมส่ะดวกท่ีจะตอ้นรบัในวันและเวลาดงักลา่ว และขอแจง้วันเวลาท่ีสะดวก ดงัน้ี 

 วันท่ี ………………………………………. เวลา …………………………………น. 

หรือ วันท่ี ………………………………………. เวลา …………………………………น. 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ลงช่ือ ..................................................... 

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

ต าแหน่ง ........................................................... 

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

ขอความกรุณาส่งแบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับนี้ 
ทางโทรสาร 056 – 882-731  ภายในหนึ่งสัปดาห์ 
หลังจากได้รับเอกสารฉบับนี้ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

NSRU _11 

ครั้งที่ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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                            สรุปการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

 
(ส าหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา) 

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

ภาคการศึกษาท่ี ................./.................... สหกิจศึกษา รุ่นที่ ................. 

 

ที่ ชื่อ-สกุล รหัส 

ประเมินผล 
ปฏิบัติงาน 
จากสถาน 

ประกอบการ 
 

50% 

ประเมินผล 
การนิเทศ

จาก
อาจารย์
นิเทศ 
20% 

ประเมินผล 
รายงาน 

 
 
 

15% 

ประเมินผล 
การ 

น าเสนอ 
ผลงาน 

 
15% 

รวม 
คะแนน 

 
 
 

100% 

เกรด 
 
 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 

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

                                                                              อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 วันที่.........เดือน.................พ.ศ........... 
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                      แบบเสนองานสหกจิศึกษา 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

 ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

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

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

 ที่อยู่เลขท่ี………………  ถนน………………………  ซอย………………….…………  ต าบล………………….……………………………………… 

 อ าเภอ…………………………………….…  จังหวัด……………………………..….……..……  รหสัไปรษณีย…์………….………….................. 

 โทรศัพท์ …………………………   โทรสาร……………………… E-mail (ถ้ามี) ..……………………………….………………………………… 

 ผลิตภณัฑ/์ลักษณะการด าเนินงาน………………………………………………  จ านวนพนักงานรวม……..……คน 
 

 ช่ือผู้จัดการสถานประกอบการ/หวัหน้าหน่วยงาน 

 ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………………………….………………………………………………….………………………………………… 

 ต าแหน่ง …………………………….……………….…………   แผนก……………………………….………………………….................................. 

 หากมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะตดิต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน ขอให ้

 (  ) ติดต่อโดยตรงกับผู้จดัการ / หัวหน้าหน่วยงาน 

 (  ) ติดต่อกับบุคคลที่ สถานประกอบการ/หน่วยงาน มอบหมายต่อไปนี้ 

  ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ต าแหน่ง……………………………..………….…………   แผนก…….………………………………………......................... 

  โทรศัพท์ ………………………………………..…   โทรสาร……………………………………….………………………………. 

  E-mail (ถ้าม)ี ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NSRU _13 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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   ผู้ให้ข้อมูล         ลงช่ือ                    ....................................................... 
 (..........................................................) 

                     ต าแหน่ง ........................................................... 

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

2. รายละเอียดเกี่ยวกับงาน/สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการ 

 สาขาวิชาที่ต้องการ………….…………………..........................……….…    จ านวนงานที่เสนอ…….………ต าแหน่ง 

 (หากต้องการมากกวา่ 1 สาขาวิชา กรณุาท าส าเนาเฉพาะแผ่นนีแ้ละเขยีนรายละเอยีดแยกสาขาวิชาละ 1 แผ่น) 

 ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรม…ี…………..………………………………..…………………………………………. 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อก าหนดอื่น ๆ  
(เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีต้องน าติดตัวไประหว่างการปฏบิัติงาน หรือสถานท่ีปฏิบตัิงานจริง หรืออ่ืนๆ โปรดระบ)ุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ต าแหน่งงานท่ีเสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position) ………….…………………………………………………………………………… 

 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัต(ิJob Description) ……………………………………………….………………………………………… 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วัน-เวลาที่ท างาน ....................................................................... จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติงาน……………………..……ต่อสัปดาห ์

 สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน 

 ค่าตอบแทน  ____________ บาท/วัน หรือ บาท/เดือน   

 ที่พัก   มี        ไม่เสียคา่ใช้จ่าย     นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง____________ บาท/เดือน      
  ไมม ี

 รถรับส่งไปกลับระหว่างสถานประกอบการ ท่ีพัก และชุมชนใกล้เคียง 

    มี        ไม่เสียคา่ใช้จ่าย     นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง____________ บาท/เดือน      
  ไมม ี

 สวัสดิการอื่นๆ ถ้ามี(โปรดระบุ เช่น อาหาร ชุดท างาน) __________________________________ 

 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 

   มหาวิทยาลัยคัดเลือกให ้  
 พิจารณาจากใบสมัคร       

 ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเอง 
  สัมภาษณ์นักศึกษา       
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
หมายเลขโทรศัพท์  056 – 219-100 (2301-2)  โทรสาร 056 – 882-731  
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                          แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 

ชื่อสถานประกอบการ……………….........……………………………………………………………………………………………................ 
ที่อยู่ 
………………………………………………................………………………………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………...................……………………………………………………………................ 
โทรศัพท์ ………………………………………………………… โทรสาร ……….........…………………………………….......................... 
 
ค าอธิบาย  หลังจากพิจารณาใบสมัครหรือสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาแล้ว โปรดกรอกรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกและส่งกลับมายังหน่วยสหกิจศึกษา ทางโทรสารหมายเลข 056 – 882-731 
 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา สาขาวิชา 

1   

2   

3   

4   

5   

      

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

           ต าแหน่ง ........................................................... 
 วันที่.........เดือน.................พ.ศ........... 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานสหกิจศึกษา  

แบบอักษร TH SarabunPKS
ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา 

แบบอักษร TH SarabunPKS
ขนาด 16 พอยท์, ตัวหนา 
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ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษและการใส่เลขหน้า 

1 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 
1 นิ้ว 

การตั้งค่าระยะหา่ง(Spacing) ให้ก าหนดเป็น 0 ตามรูป 
และก าหนดค่าระยะหา่งบรรทัด เป็น หนึ่งเท่า (Singel) 

1 เลขหน้า แบบอักษร TH 
SarabunPKSขนาด 16 พอยท ์

1 น้ิว 

1 น้ิว 

*** ก่อนการพิมพ์ควรตั้งค่าต่างให้เรียบร้อย 
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รายงานสหกิจศึกษา 

ชื่อเรื่องรายงานสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 

นาย/นางสาว.................................................. 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สหกิจศึกษา 
สาขาวิชา...................................................................................   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา.................... 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ตัวอย่างปกนอกและปกใน 

เว้นระยะเท่ากัน 

1.5 นิ้ว 

1 Enter ขนาด 20 พอยท์ 

1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 1 
นิ้ว

 

1 นิ้ว 

แบบอักษร TH SarabunPKS
ขนาด 20 พอยท์, ตัวหนา 

แบบอักษร TH SarabunPKS
ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา 
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ตัวอย่างปกนอกและสันปก 

นาย/นางสาว................. 
 

ชื่อเรื่องรายงานสหกิจศึกษา    
         25XX 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ขอกราบขอบพระคุณบริษัท................................ซึ่งเป็นสถาน
ประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ............................(พนักงานที่
ปรึกษา) ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาและให้
ความช่วยเหลือด้วยความเอาใจใส่มาตลอดจนตรวจแก้ไขเล่มรายงานสหกิจศึกษาจนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์   
 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์.................ซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศ ที่ดูแลและให้ค าปรึกษาตลอดการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชา................ที่ได้อบรมสั่งสอน มอบ
ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ให้พนักงานที่ปรึกษาซึ่งเป็นตัวแทน
บริษัท พิจารณาข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้จัดท าจึงหวังว่าข้อมูลต่างๆ ใน
รายงานฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นน้องต่อไป 
 

..............ชื่อ-สกุล.............. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 
1.5 นิ้ว 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

แบบอักษร TH SarabunPKS
ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

แบบอักษร TH SarabunPKS
ขนาด 16 พอยท์ 

1 นิ้ว 
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ตัวอย่างบทคัดย่อ 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 16 พอยท์,  
ขนาด 
16 

พอยท์, 
ตัวหนา 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ ย่อหน้า 1 TAB 0.5 นิ้ว 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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สารบัญ 

 
 หน้า 

  
สารบัญ (1) 
สารบัญตาราง (2) 
สารบัญภาพ (3) 
บทที่ 1 ฐ?น า 1 
บทที่ 2 ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3 
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 35 
บทที่ 4 ผลและวิจารณ์ 45 
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 80 
เอกสารอ้างอิง 83 
ภาคผนวก 85 

 ภาคผนวก ก ข้อมูลการขึ้นรูปสับปะรดกวนด้วยเครื่อง Forming 
Extruder 

86 

 ภาคผนวก ข การวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ 90 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

1.5 นิ้ว 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา 
1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

แบบอักษร TH SarabunPKS  
ขนาด 16 พอยท์, ตัวหนา 

แบบอักษร TH SarabunPKSขนาด 16 

พอยท์; การพิมพ์ให้สร้างตารางและ

ก าหนดให้ไม่แสดงเส้นเพ่ือสะดวกใน

การพิมพ์; ตัวเลขให้จัดกึ่งกลาง 

ตัวอย่างสารบัญ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 นิ้ว 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
  

1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของผลไม้ชนิดต่าง ๆ 5 
2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส 10 
3 ลักษณะและการท างานของเอ็กซ์ทรูเดอร์ประเภทต่างๆ 51 
4 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วน L/D  ของหัวฉีด  และความชื้นของวัตถุดิบ   
 ที่ผลต่อการ Expansion Ratio  ของ Corn Starch   55 
5 ขนาดของ Die ที่ใช้ในการทดลอง 74 
6 
 

แสดงค่าอัตราการไหลเนื่องจากแรงลากของสกรูป้อนและสกรูหลักที่ความเร็ว 
รอบต่างๆ 

 
97 

7 ค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการค านวณ 98 
8 ผลค่าเฉลี่ยการท างานของเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวจาก  
 กระบวนการอัดขึ้นรูปสับปะรดกวน 102 
9 
 

แสดงผลค่าเฉลี่ยของความสามารถของเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรู  
เดี่ยวจากกระบวนการอัดขึ้นรูปสับปะรดกวน 111 

10 ผลการตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดกวนที่ผ่านการข้ึนรูปด้วยเครื่อง  
Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนที่ 
วางขายตามท้องตลาด 115 

11 การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของตัวอย่างสับปะรดกวนที่ผ่านการ 
ขึ้นรูปด้วยเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
สับปะรดกวนที่วางขายตามท้องตลาด 124 

12 เปรียบเทียบผลการประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการขึ้นรูปสับ 
ประรดกวน  ด้วยเครื่อง Forming Extruder โดยใช้ Die ขนาด 10 มิลลิเมตร  
ที่ความเร็วรอบของสกรู 20 และ 50 รอบต่อนาที 

126 
 
 
 
 
 
 

1.5 นิ้ว 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา 
1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 16 พอยท์, ตัวหนา 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 

1 นิ้ว 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
  

13 ความสามารถของเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวโดยใช้ Die ขนาด   
 10 มิลลิเมตร ในการขึ้นรูปสับปะรดกวนที่ความเร็วรอบของสกรู 11.3 รอบ  
 ต่อนาที และขึ้นรูปกล้วยกวน ที่ความเร็วรอบของสกรู 50 รอบต่อนาที 128 

14 ผลการตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดกวนและกล้วยกวนที่ผ่านการข้ึนรูป  
 ด้วยมือและเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยว 130 

15 การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของตัวอย่างสับปะรดกล้วยกวนกวน  
 ที่ข้ึนรูปด้วยมือและเครื่อง Forming Extruder 131 

16 ความสามารถของเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยวจากกระบวนการ   
 อัดขึ้นรูปสับปะรดกวน กล้วยกวน ฟักทองกวน และขนุนกวน ด้วย Die  
 รูปร่างต่าง ๆ 134 

17 การตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดกวน กล้วยกวน ฟักทองกวน และขนุน  135 
 กวน ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง Forming Extruder ชนิดสกรูเดี่ยว  
 ด้วย Die รูปร่างต่าง ๆ  

  
ตารางผนวกท่ี  
  

ก1 ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ลักษณะการท างานของเครื่อง Forming Extruder ค่า  
 พลังงานกลจ าเพาะ และประสิทธิภาพเครื่อง 157 

ก2 ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพสับปะรดกวนส าหรับการศึกษาสภาวะที่  
 เหมาะสม 169 

ก3 ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพความหนาแน่นของสับปะรดกวนส าหรับ  
 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม 175 

ข1 ข้อมูลที่ได้จากการขึ้นรูปสับปะรดกวนด้วย Die รูปร่างต่าง ๆ ที่ความเร็ว  
 รอบของสกรู 50 รอบต่อนาที 

 187 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา 

1.5 นิ้ว 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 16 พอยท์, ตัวหนา 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 
 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
  

1 ขั้นตอนการกวนผักและผลไม้ 7 
2 Biaxial extension test (a) ก่อนท าการกด (b) หลังท าการกด  15 
3 การขยายตัวแบบ Biaxial extension ของวัสดุ 15 
4 กราฟระหว่างแรงกดกับระยะการกดของเนยแข็งที่อุณหภูมิ 7 C  ในการทดสอบ  
 แบบ lubricated squeezing flow 19 
5 กราฟระหว่าง Hencky strain rate กับ Biaxial extension viscosity  ของเนย

แข็งที่อุณหภูมิ 7 C  ในการทดสอบแบบ lubricated squeezing flow 19 
6 การข้ึนรูปผลไม้กวนโดนใช้แรงงานคน 22 
7 กลไกการข้ึนรูปแป้งโดเป็นหลอด 23 
8 เครื่องขึ้นรูปแป้งเป็นทรงกระบอก 23 
9 ลูกกลิ้งส าหรับขึ้นรูปแป้งเป็นก้อนกลม 24 
10 Rounder แบบต่างๆ (a) แบบทรงกรวยคว่ า (b) แบบทรงกรวยหงาย และ (c) แบบ        
 ทรงกระบอก 25 

11 Dough rounding machine with adjustable trough 26 
12 ไกกลการข้ึนรูปโดยใช้ Forcing roll  และ moulding roll 28 
13 กลไกการข้ึนรูปแป้งเป็นทรงกลมคล้ายหยดน้ า 28 
14 ลูกกลิ้งแบบแม่พิมพ์ลายต่างๆ 29 
15 กลไกการท างานของลูกกลิ้งพิมพ์แบบ 30 
16 ภาพตัดขวางของเอกซ์ทรูเดอร์ 34 
17 ลักษณะและโครงสร้างของสกรูแบบต่างๆ 38 
18 ภาพโครงสร้างและการค านวณของสกรู 39 
19 ภาพตัดส่วนประกอบและลักษณะของบาร์เรล 41 

 
 
 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา 

1.5 นิ้ว 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 16 พอยท์, ตัวหนา 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 16 พอยท์ 

1 นิ้ว 

ตัวอย่างสารบัญภาพ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ หน้า 
  

75 ผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนกวนที่ผ่านการข้ึนรูปด้วย Die รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 138 
76 ผลิตภัณฑ์ฟักทองกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 139 
77 ผลิตภัณฑ์ฟักทองกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปทรงกระบอก 139 
78 ผลิตภัณฑ์ฟักทองกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปดอกไม้ 140 
79 ผลิตภัณฑ์ฟักทองกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 140 
80 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 141 
81 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปทรงกระบอก 141 
82 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปทรงกระบอก 142 
83 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปทรงกระบอก 142 
84 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 143 
85 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปทรงกระบอก 143 
86 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปดอกไม้ 144 
87 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย Die รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 144  

 
ภาพผนวกที่  
  

ช1 แบบ Isometric แสดงรายละเอียดรวมของเครื่อง Forming Extruder 235 
ช2 แบบโครงด้านล่างของเครื่อง Forming Extruder 236 
ช3 แบบโครงด้านบนของเครื่อง Forming Extruder 237 
ช4 แบบสายพานล าเลียงผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการขึ้นรูปแล้ว 238 
ช5 แบบเตรียมน้ าร้อนหรือน้ าเย็น 239 
ช6 แบบถังป้อนวัตถุดิบ (Hopper) 240 
ช7 แบบแปลนด้านล่างถังป้อนผลไม้กวน 241 
ช8 แบบสกรูป้อนผลไม้กวน 242 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท า
มาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  ขึ้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรท าการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  และให้ด าเนินการตามแนวทางที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศไว้เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2554) ในด้านบริบทของหลักสูตร ปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร และกระบวนการ  

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ตามการรับรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

ตัวอย่างบทน า 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

 

แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 18 พอยท์, ตัวหนา แบบอักษร TH SarabunPKS

ขนาด 16 พอยท์, ตัวหนา 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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ตารางท่ี 4.13  สรุปความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

x  SD 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.21 0.68 
2. ด้านความรู้ 3.90 0.07 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.10 0.09 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถใน
การรับผิดชอบ 

4.32 0.09 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.23 0.09 

เฉลี่ย 4.15 0.20 
 
หมายเหตุ (ถ้ามี) 
ที่มา: นาตยา (2547) 
 
 
 

  

2 เคาะ 

1 เคาะ 1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 เคาะ         1 เคาะ 

ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
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ตารางท่ี 4.13  สรุปความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

x  SD 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.21 0.68 
2. ด้านความรู้ 3.90 0.07 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.10 0.09 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถใน
การรับผิดชอบ 

4.32 0.09 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 เคาะ 

1 เคาะ 1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

ตารางยังไม่จบยังไม่ต้องขีดเส้นปิด 

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางที่ไม่จบใน 1หน้า 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

x  SD 
......................................... ................ ................. 
......................................... ................ ................. 
......................................... ................ ................. 
......................................... ................ ................. 
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.23 0.09 

เฉลี่ย 4.15 0.20 
 
หมายเหตุ (ถ้ามี) 
ที่มา: นาตยา (2547) 
 
 
 

 

1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 

1 เคาะ         1 เคาะ 

2 เคาะ 

1 เคาะ 
1 Enter ขนาด 16 พอยท์ 



 
 

  

 

 
ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการสหกิจศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน  คณบดี   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา 

อาจารย์มาศสกุล   ภักดีอาษา     
 
คณะกรรมการสหกิจศึกษา 

อาจารย์ชัชชัย      เขื่อนธรรม  อส.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
อาจารย์อาสาฬห์      อุตตาลกาญจนา ทล.บ.(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  พะยิ้ม  ศล.บ.(การออกแบบ) 
อาจารย์จามรี      เครือหงส์  วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
อาจารย์ทรงศักดิ์      มะระประเสริฐศักดิ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) 
อาจารย์กฤษณะ      ร่มชัยพฤกษ์  วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงาน) 
อาจารย์กรรณิการ์     มิ่งเมือง  วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

        และสิ่งแวดล้อม) 
อาจารย์ ดร.ภริตา     พิมพันธุ์  วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

        และสิ่งแวดล้อม)                                                                         
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (สหกิจศึกษา) 
นางธนิษฐา   ปานทิม  
 

ติดต่อ  เบอร์โทรศัพท์ 056 219100 ต่อ 2301-2  โทรสาร 056 – 882731  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 


