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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือใชอางอิงในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ที่ ไ ด รั บ มอบหมายหรื อ รั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และเพื่ อ เป น เอกสารสนเทศให บุ ค ลากร
สายสนับสนุนไดศึกษาหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานทางดานสหกิจศึกษา
การจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาเล ม นี้ ผู จั ด ทํ า ได ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งและ
นํามาเรียบเรียง พรอมทั้งอธิบายหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด นอกจากนี้
ผูจัดทํายังไดสอดแทรกทักษะและประสบการณที่เกิดจากการปฏิบัติงานไวในเนื้อหาบางสวน เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผูจัดทําขอขอบพระคุณทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาเลมนี้ จะเปนประโยชนและเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานดานสหกิจ
ศึกษาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเปนประโยชนสําหรับอาจารย เจาหนาที่ และ
ผูสนใจทั่วไป ที่มีความตองการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตอไป
นางสาวมณทิพย ธรรมแท
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ โดยเปนการจัดการเรียนการสอนเชิง บูรณาการระหว างการเรียนการสอนกับการทํางาน
เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรูชีวิตการทํางานกอนการสําเร็จการศึกษา และพัฒนาทักษะการทํางาน
ที่เ ปนความต อ งการของสถานประกอบการ รวมถึง เปนแนวทางสําคญที่ นัก ศึก ษาสามารถเชื่อ มโยง
และประยุกตความรูทางทฤษฎีสูก ารปฏิบัติง านจริงอยางมีหลักการและเปนระบบ เพื่อการเปนบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงงานตองการ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหมีความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา กําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนระยะเวลา
1 ภาคการศึ ก ษา โดยอาจได รั บ ค าจ าง สวัส ดิก าร เชน กองทุนประกันสัง คม คารัก ษาพยาบาล หรือ
คาตอบแทนอื่นๆ เชน เงินเดือน คาปฏิบัติงานนอกเวลา เปนตน ในขั้นตอนการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา
จึงมีความสําคัญในกระบวนการตางๆ มีการประสานงานความรวมมือหลายฝาย การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษานี้ จึงมีความสําคัญ เพื่อใหทราบถึงกระบวนการทํางานอยางมีระบบ สามารถถายทอดงาน
ในดานตางๆ ใหผูอื่นสามารถปฏิบัติงานได
ทั้งนี้องคประกอบของคูมือปฏิบัติงานจะกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง (Job Description) มี คําอธิ บ ายงานที่ป ฏิบัติ ประวัติความเปนมา มีแผนกลยุท ธก ารปฏิบัติ
กําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแตละบท/เรื่อง/หัวขอ ตองมีความคิดหลัก วัตถุประสงค และเนื้อหา
สาระที่มีความสมบูร ณ มี ร ายละเอี ยดครอบคลุม เนื้อ หาในแตล ะเรื่อง มีก ฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ
หนังสือเวียน มติตางๆ เอกสาร ที่เกี่ยวของ หลักเกณฑและวิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขขอเสนอแนะ โดยในคูมือปฏิบัติงาน ฉบับนี้จะกลาวถึงการปฏิบัติงาน
ดานสหกิจศึกษาของนักศึกษาดวย
ความสํ าคั ญ ของคู มื อ การปฏิ บั ติง าน นอกจากจะเปนผลงานที่แสดงความเป นผู ชํา นาญการ
ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษแลว ยังแสดงใหเห็นประจักษวาเปนผูสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise) ที่ขวนขวายสนใจใฝรูเพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติ
ราชการ ดวยการศึกษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
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2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
2) เพื่อใหรูจักการวางแผนการทํางานและผลการทํางานเปนไปตามเปาหมายที่คาดหวังไว
3) เพื่อ ทําใหกําหนดหนาที่ภาระงานตางๆ อยางชัดเจนไมซ้ําซอ นและกอ เกิดการเชื่อ มโยง
การทํางานแบบมีสวนรวมในทีมงาน
4) เพื่อใชในการควบคุมงานและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานใหไมเสี่ยงและปองกัน เฝาระวัง
การทํางานผิดพลาดใหลดนอยลงได
5) เพื่อเปนคูมือการประเมินผลงาน (Performance Review) ของบุคลากร
3. ประโยชนของการจัดทําคูมือสหกิจศึกษา
1) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2) ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนหลัง
3) เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร
4) เปนเครื่องมือในการฝกอบรม
5) ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน
4. ขอบเขต
เอกสารการจัดทําคูมือ การปฏิ บัติง านฉบับ นี้มีเ นื้อ หาเกี่ยวกับ รูป แบบลัก ษณะ โครงรางของ
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษาในแตละบท จนถึงภาคผนวกและบรรณานุกรม จัดทําขึ้น
สําหรับ ใช ในหน วยงาน และใช เ ป นแนวทางในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติง านของบุคลากรที่เ กี่ยวขอ ง
ที่จะศึกษาและทานอื่นที่สนใจ
5. คําจํากัดความ
การปฏิ บัติการสหกิ จ ศึ ก ษา หมายถึง สหกิจ ศึก ษา (Co-operative Education) เปนระบบ
การศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณืตรงจากการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ
เปนระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน
เอกสาร หมายถึง หนั ง สื อ ที่ เปนหลัก ฐาน คือ สิ่ง หรือสื่อ ที่อ ธิบายถึงทิศทาง แนวทาง วิธีก าร
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน โดยอาจจะอยูในลักษณะตางๆ เชน ระเบียบ คูมือ วิธีการทํางาน รูปแบบ แบบฟอรม
เปนตน
การจัดทําเอกสาร หมายถึง การกําหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิ ธีการไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใชในการติดตอสื่อสารหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่จะบอกวา ใคร ทําอะไร เมื่อไร เปนตัวระบบที่จะระบุถึง
การทํางานที่ มี ความเกี่ ยวเนื่ อ งกั นในหนวยงานตั้ง แต 2 หนวยงานขึ้นไป ซึ่ง เกิดการประสานงานกัน
โดยมีการสงผานขอมูลหรือเอกสารทั้งไปและกลับ หรืออาจเปนทางเดียวก็ได
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ระบบ หมายถึง การทํางานอยางมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการไวเปนเอกสารเพื่อกําหนด
การทํางาน และมีบันทึกไวเปนเอกสารเพื่อใชเปนหลักฐานวาไดทําตามที่เขียนไวจริง
วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน เปนเอกสาร ที่มีรายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะหรือแตละขั้นตอน
ยอยของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ มีคําแนะนําและวิธีปฏิบัติงานโดยละเอียด
คูมือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุ ถึง ขั้ นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ ขององคก รและวิธีก ารควบคุม
กระบวนการนั้น ซึ่ง อาจมีลักษณะงานซ้ําซอ น หลายขั้นตอน และเกี่ยวขอ งกับหลายสวน ซึ่ง สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
คูมือการปฏิบัติงาน เปนเอกสารที่ประกอบดวยหลักการและวิธีปฏิบัติงานตางๆ รวมทั้งระเบียบ
ขอบังคับ โดยระบุลักษณะงาน วิธีการทํางานเปนขั้นตอนตามลําดับ เขียนเปนขอๆ เพื่อใหดูงาย
คู มื อการปฏิ บัติงาน หมายถึ ง เอกสารในเชิง คุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอ บังคับ
หลักปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหา
ขอเสนอแนะและพัฒนางานในหนาที่
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บทที่ 2
โครงสรางและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1. โครงสรางการบริหารจัดการ
โครงสรา งการบริหารจัดการองคกร โครงสรางของงาน (Organization chart) ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วั น ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562 ข อ 15 ให ก ารแบ ง หน ว ยงานภายในของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (ภาพที่ 1) ดังนี้
1.1 สํานักงานคณบดี ใหแบงสวนงานยอยเปน 2 งาน ไดแก งานประเภททั่วไปและ
งานกิจกรรมพิเศษ
1.2 ศูนยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เปนหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะ
หรือตามยุทธศาสตรคณะฯ

ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงานของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
2.1 บทบาทหนาที่ของตําแหนงตามมาตราฐานกําหนดตําแหนง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงและมาตราฐานกําหนดตําแหนง
ของพนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั นที่ 21 สิง หาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร
เรื่อง กําหนดตําแหนงและมาตราฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2562 ระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้ครอบคลุมถึง
ตําแหนงตางๆ ที่ป ฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่ง มีลักษณะงาน
ที่ตอ งปฏิบั ติตามแต จะได รับ คํ าสั่ งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ และอาจมีห นาที่ในงานใดงานหนึ่งหรือ
หลายงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ไดเชน งานเกี่ยวของกับวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ซึ่งมี
ลัก ษณะงานที่ เ กี่ ยวกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห สัง เคราะห วิจัย และพัฒ นาหลัก สูตร โปรแกรมการสอน
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กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยูในการควบคุมของมหาวิทยาลัย การวัดผลและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา การบริ ก ารและสวั ส ดิก ารนั ก ศึ ก ษา การให ก ารบริก าร
ทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศิลปะ การประกันคุณภาพ การศึกษา การปรับปรุง
มาตราฐานของมหาวิท ยาลัย การจัดการความรู การบริก ารและสง เสริมการศึก ษาโดยใชเ ทคโนโลยี
ทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึก ษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
2.2 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย
บทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
สาย
สนับสนุน
กลุม
ปฏิบัติการ
ชื่อตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับตําแหนง
ชํานาญการ
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผูปฏิบัติงาน นางสาวมณทิพย ธรรมแท ตําแหนงเลขที่ 2-2-10-362 นักวิชาการอุดมศึกษา
ตามคําสั่ง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีก ารเกษตร ที่68/2562 เรื่อ งกําหนดภาระหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของข า ราชการและพนั ก งานสายสนั บ สนุ น คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
เปนการกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบเฉพาะรายของขาราชการและพนักงานสายสนับสนุนของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2.4 หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
2.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใช
ความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสงู ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ
ดังนี้
2.4.2 ดานการปฏิบัติการ
- ปฏิ บั ติ ง านเกี่ย วกับ งานบริห ารจัดการภายในสํานั ก งานและการบริห ารงานทั่วไป
ซึ่งอาจมีหนาที่ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามที่ไดรับมอบหมายไดดังนี้
- งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป
- งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย
- งานเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ
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- งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ
- งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- งานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
2) ชวยวางแผน และติดตามงานในสํานักงาน เพื่อใหสามารถบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กําหนด
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือ
4) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย จัดทําเอกสารวิชาการ
คูมือ เกี่ยวกั บ งานในความรับ ผิด ชอบ และเผยแพรผ ลงาน เพื่อ พัฒ นาแนวทางวิธีก ารและมาตรฐาน
การ ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5) ให บ ริก ารวิชาการด านต างๆ เชน ฝก อบรม เผยแพร ความรูความเข าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับ
แตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2.4.3 ดานการวางแผน รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผน
หรือรวมวางแผนการทํางาน ตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.4.4 ดานการประสานงาน
1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2) ให ข  อ คิ ด เห็ น หรื อ คํ า แนะนํ า เบื้ อ งต น แก ส มาชิ ก หรื อ บุ ค คล หรื อ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4.5 ดานการบริการ
1) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูแก นักศึกษา ผูรับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ งานในหนาที่ เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง
2) พั ฒ นาข อ มู ล จั ด ทํ า เอกสารวิ ช าการ สื่ อ เอกสารเผยแพร ให บ ริ ก ารวิ ช าการ
ที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
2.4.6 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ
2) เคยดํารงตําแหนง สายสนับ สนุน ระดับ ปฏิบัติก าร มาแลวไมนอ ยกว า 6 ป
กําหนดเวลา 6 ป ใหล ดเปน 4 ป สําหรับ ผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นัก วิชาการอุดมศึกษา
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ระดับ ปฏิบัติก าร ข อ 1 กําหนดเวลา 6 ป ใหล ดเปน 2 ป สําหรับผู มีคุณสมบัติเ ฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือตําแหนงกลุมหัวหนางานตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ปฏิบัติงานในงานใดงานหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยตองปฏิบัติงานเฉพาะดานที่ใชในการเสนอ กําหนด
ตําแหนงใหสูงขึ้นมาแลวไมนอยกวา 1 ป ความรูความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนง ความรูความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ใหเ ปนไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) กําหนด
2.5 การใหบริการของหนวยประสานงานสหกิจศึกษา มีดังนี้
1) รวบรวมใบสมัครสหกิจศึกษานักศึกษาเขาโครงการสหกิจศึกษา
2) ประสานงานกับหลักสูตรสาขาวิชา ในการจัดนักศึกษาเขาหลักสูตรสหกิจศึกษา
3) จัดอบรมใหนักศึกษาไดแก หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการนําเสนอ ทักษะการ
สมัครงาน และสัมภาษณ การทํางานเปนทีม เปนตน
4) รวมกับหลักสูตรและคณะฯ จัดหาองคกร/สถานประกอบการใหเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา
5) ประสานงานกับองคกร/สถานประกอบการ และคณะฯ ในการนิเทศงานนักศึกษา
6) ใหคําปรึกษาเพื่อแกปญ
 หาใหนักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน ณ องคกร/
สถานประกอบการ
7) รับคํารองตางๆ ทีเ่ กี่ยวกับสหกิจศึกษา เชน คํารองขอสําเร็จการศึกษา เปนตน
8) ประสานงานกับ คณะฯ ในการกํา หนดเกณฑก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของ
นักศึกษา
9) จัดทําทะเบียนประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
10) ประสานงานการจัดทําใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
11) รวบรวมรายละเอียดองคกร/สถานประกอบการ
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บทที่ 3
หลักเกณฑในการจัดทําคูมือปฏิบัตงิ าน
1. หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
เกณฑ ก ารปฏิ บัติ ง านหลัก ที่ ใ ช ใ นการการเขี ย นคู มือ การปฏิ บั ติง าน เป น ไปตามที่สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด ซึ่งหลักนี้ ไดถูกกําหนดเปนหัวขอในการจัดทํา
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น โดยถือเปนแนวในการปฏิบัติสําหรับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
สํานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ใหความสําคัญ กับ การจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานและประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไวดังนี้
1) เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน
2) ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง
3) ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร
4) เพื่อใหการปฏิบตั ิงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
5) เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน
2. หลักเกณฑและความเปนมาของสหกิจในประเทศไทย
คําวา “สหกิจศึกษา” (Co-operative Education) เปนศัพทบัญญัติที่ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร
ศรีสอาน ซึ่งเปนบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเขามา ในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เมื่ อ ป พ.ศ. 2536 ได บั ญ ญั ติ ขึ้ น โดยถอดความมาจากคํ า Co-operative Education มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดใหมีการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง คือ ใน
ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติ โดยไดรับนักศึกษา ไดเริ่มไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยยุคแรกเชนกันที่จัดสหกิจ
ศึกษา โดยเริ่มในป พ.ศ. 2541 จากนั้นแนวคิดดังกลาวไดขยายไปสูมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอยาง
กวางขวาง เชน มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดจัดสหกิจ ศึก ษาเปนสามชวง
ระยะเวลา คือ 4 -2 - 4 เดือน รวมเปน 10 เดือน โดยจัดในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ทําใหระยะเวลาเรียนใน
หลัก สูตรสหกิจศึกษา มากกวาหลักสูตรปกติหนึ่งปการศึก ษา โดยสรุป อาจจะกลาวไดวามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเปนสถานศึกษาแรกที่ริเริ่มสหกิจศึกษาในประเทศไทย (วรพจน, ม.ป.ป.)
ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหการสนับสนุนดานการเงินแกสถาบันการศึกษา
ที่ จัดสหกิจศึกษา โดยไดจัดสรรเงินอุดหนุนเปนรายหัวใหแกส ถาบันการศึก ษา 17 แหง ที่จัดการเรียน
การสอนโดยใชหลักสูตรสหกิจศึกษา และใหใชหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป น ต น แบบ จากนั้ น สหกิ จ ศึ ก ษาได ข ยายสู ร ะดั บ ชาติ โ ดยรั ฐ บาลได ก า วเข า มาสนั บ สนุ น ผ า น
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ทบวงมหาวิ ท ยาลัย และสื บ ต อ มาจนถึ ง ปจ จุ บัน โดยมี สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาเปน
ภาคีสําคัญของภาครัฐ
การดําเนินงานสหกิจศึกษาในชวงเริ่มตนอยูในรูปของทวิภาคี คือ สถานศึกษารวมมือกับสถาน
ประกอบการ โดยภาครัฐมิไดเขามาเกี่ยวของโดยตรง หากแตมีหนวยงานภาคเอกชน อาทิสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยและสภาหอการคาไทยที่ไดสนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใน
ระยะเริ่มตน การดําเนินงานสหกิจศึกษาไดเขาสูลักษณะพหุภาคีเมื่อป พ.ศ. 2545 กลาวคือ มีหนวยงาน
หลากหลายภาคสวนไดรวมกันรับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ
หนวยงานของรัฐ คือ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ที่
ทําหนาที่ดูแลดานนโยบายและใหการสนับสนุนดานการเงิน องคกรเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สภาหอการคาไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทยไดแก สมาคมสหกิจศึก ษาไทย (Thai
Association for Cooperative Education - TACE) และ สมาคมวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ได แ ก
สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education - WACE) นับวา การจัดการ
สหกิจศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันมีภาคีตางๆเขามามีบทบาทครบทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายพหุ
ภาคีสําหรับสมาคมสหกิจศึกษาโลกนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดสมัครเปนสมาชิกตั้งแตเริ่มจัดสห
กิจศึกษาและศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรับเชิญ
เป น คณะกรรมการอํ านวยการของสมาคม (Board of Governors) ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (วรพจน, ม.ป.ป.)
3. หลักเกณฑและขอปฏิบัติสหกิจศึกษา
การจัดการดานสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรได
ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑและขอปฏิบัติในการจัดการและการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ลงวันที่ 17
เมษายน พ.ศ.2558 (ดังภาคผนวก ก) ซึ่งในประกาศประกอบดวย คําจํากัดความ และขอกําหนดตางๆ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา มีทั้งหมด 7 หมวด (คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร, ม.ป.ป.) คือ
หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานสหกิจศึกษา
หมวดที่ 2 คุณสมบัติของสถานประกอบการและนักศึกษา
หมวดที่ 3 ขั้นตอนการเขาศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
หมวดที่ 4 การเลื่อนการไปปฏิบัติงาน
หมวดที่ 5 ขอปฏิบัติ
หมวดที่ 6 บทกําหนดโทษ
หมวดที่ 7 การประเมินผลการศึกษา
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4. สรุปขอควรระวังในการปฏิบัติงาน
4.1 การเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
การเตรี ยมการเกี่ ยวกั บ การไปปฏิบัติง านของนัก ศึก ษาสหกิจศึก ษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย และมีคุณสมบัติพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานในองคกร/สถานประกอบการ คณะฯ ไดกําหนด
ระเบียบการที่เกี่ยวของกับการเขารวมโครงการสหกิจศึกษาไวดังนี้
1) การสมัครเขารวมโครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้นไปสามารถสมัคร
เขารวมโครงการสหกิจศึกษา โดยยื่นแบบคํารองที่หนวยประสานงานสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรฯ ใน
ระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด การคัดเลือกนักศึกษาเขาโครงการสหกิจศึกษาจะเปนหนาที่ของหลักสูตร โดย
ยึดหลักการและเงื่อนไขตามที่คณะฯ และหลักสูตรกําหนด
2) การฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่
ผานการคัดเลือกใหเขารวมสหกิจศึกษา ตองผานการอบรมและการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมตามที่
คณะฯ กําหนด ไดแก การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสมัครงานและการสัมภาษณ การทํางานเปนทีม
ชีวิตกับการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน และเทคนิคในการนําเสนอ เปนตน นักศึกษาที่ไมสามารถ
เขารวมกิจกรรมที่คณะฯ กําหนด ตองมีเหตุอันควรและตองชี้แจงเปนลายลักษณอักษรและตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทดแทนตามที่หนวยประสานงานสหกิจศึกษาศึกษาแนะนํา นักศึกษาที่เขารวมอบรมไมครบถวน
หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของหนวยประสานงานสหกิจศึกษาศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานทันที
3) การยืนยันการไปปฏิบัติง านสหกิจ ศึกษา นักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจ
ศึกษาจะตองกรอกแบบยืนยันสิทธิ์การไปปฏิบัติงานภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
นักศึกษาที่ไมกรอกแบบยืนยันสิทธิ์ถือวาสละสิทธิ์จากการเขารวมโครงการ
4) การขอสละสิทธิ์จากการเขารวมโครงการ นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจาก
คณะฯ จะขอสละสิทธิ์การเขารวมโครงการ ไดเมื่อมีเหตุผลจําเปน โดยยื่นคํารองตอประธานหลักสูตร ที่ตน
สังกัดภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 3
5) เมื่อประกาศผลการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานในองคกร/สถานประกอบ นักศึกษา
จะตองไปปฏิบัติงานทุกคน โดยจะสละสิทธิ์ ถอนตัวจากการเขารวมโครงการ หรือเลื่อนการปฏิบัติงานไมได
6) นักศึกษาที่ออกไปปฏิบัติงานในองคกร/สถานประกอบการแลวจะลาออกจาก
โครงการ หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการไปปฏิบัติงานไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
ตองมีใบรับรองแพทยมายืนยัน
7) ในกรณีที่นักศึกษาสละสิทธิ์จากการเขารวมโครงการ โดยไมมีเหตุผลอันควร
หรือ สละสิทธิ์หลังการประกาศผลการคัดเลือกแลว นักศึกษาจะไดรับการประเมินผล S หรือ U ในรายวิชา
สหกิจ ศึก ษา และไม อ นุ ญ าตให ไปปฏิ บัติง านสหกิจศึก ษาอีก แตนัก ศึก ษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งอาจมีผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด
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8) การกํ า หนดระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านสหกิจ ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที่ เ ขารวม
โครงการ จะตองไปปฏิบัติงานในองคกร/สถานประกอบการอยางนอย 15 สัปดาห ตามภาคการศึกษาที่
กําหนดไวในหลักสูตร
4.2 กิจกรรมระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) กําหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ นัก ศึก ษาตอ งเดินทางถึง
องคกร/สถานประกอบการในวันที่กําหนด กรณีเกิดเหตุขัดของไมสามารถเดินทางไปถึงตามวันที่กําหนดได
ใหนักศึกษาแจงใหองคกร/สถานประกอบการและคณะฯ ทราบโดยดวนที่สุด
2) การสงรายละเอียดองคกร/สถานประกอบการ และการสงรายงาน
2.1) ในระหวางสัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองสงแบบฟอรม
แจง สถานที่ ป ฏิ บั ติง าน ชื่ อ ที่ ป รึ ก ษา หนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ที่พัก หมายเลขโทรศัพ ท และโทรสาร
ที่หนวยประสานงานสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรฯ
2.2) ในระหวางสัปดาหที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองสงแบบฟอรม
แจงแผนการปฏิบัติงานมายังคณะฯ
2.3) หากนั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถส ง เอกสารต า งๆ ถึ ง คณะฯ ได ต ามกํ า หนด
ควรแจงใหคณะฯ ทราบทันที
2.4) นัก ศึก ษาจะตอ งสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
และแบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษาใหกับที่ปรึกษาทันทีที่นักศึกษาไดรับมอบหมายงานจากองคกร/
สถานประกอบการ หรือที่ปรึกษา
2.5) นัก ศึ ก ษาตอ งสง รายงานใหที่ป รึก ษาอยางนอ ย 2 สัป ดาหกอ นเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานและแกไขใหแลวเสร็จกอนกลับมานําเสนอรายงานตอหลักสูตร ที่นักศึกษาสังกัด
4.3.เกณฑ การวั ด ผลเพื่ อ ประเมิ น นัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึก ษา เกณฑการวัดผลเพื่อ ประเมิ น
นักศึกษาพิจารณาจาก 4 องคประกอบหลัก ดังนี้
1) การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่เปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนไป
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อาทิ การเรียนรายวิชาเตรียมความพรอม การรวมสัมมนา การปฐมนิเทศ
เพื่อเตรียมความพรอม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมของคณะ/หลักสูตรกําหนดไว
2) นั กศึ กษาต องได รั บผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
รายงานวิชาการจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการในระดับ “ผาน” ทั้งนี้ ตองมีสัดสวนการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของสถานประกอบการไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต
3) นักศึกษาตองไดรับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารยนิเทศในระดับ “ผาน”
4) การเขารวมกิจกรรมหลังการกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางครบถ วน ไดแก
การรวมประชุมรับการสัมภาษณ การจัดปจฉิมนิเทศเพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการสงแบบฟอรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวน
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สัดสวนการใหคะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารยนิเทศสหกิจศึกษาจะเปน ผูดําเนินการ
กรอกคะแนนตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งกําหนดคะแนนรวม 100 คะแนน
ประกอบดวย
1) ประเมินผลจากสถานประกอบการ 50 เปอรเซ็นต
2) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการฝกสหกิจศึกษา 10 เปอรเซ็นต
3) ประเมินผลจากรายงานโครงงานวิจัยสหกิจศึกษา 20 เปอรเซ็นต
4) ประเมินผลจากการนิเทศงานสหกิจศึกษา 10 เปอรเซ็นต
5) ประเมินผลจากการนําเสนอโครงงานวิจัยตอคณะกรรมการฯ 10 เปอรเซ็นต
ทั้งนี้นักศึกษาตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวาดังนี้ คือ
คะแนน
70-100 เปอรเซ็นต
ได S (Satisfactory)
คะแนน
0- 69 เปอรเซ็นต ได
U (Unsatisfactory)
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บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน
1. เทคนิคในการวางแผนการปฏิบัติงาน/แผนเชิงรุกในการปฏิบัติงาน
การวางแผนเป นภารกิ จ อั นดั บ แรกที่มีความสําคัญ ของกระบวนการจัดการที่ดี การวางแผน
เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน คาดการณไปลวงหนา และกําหนดแนวทางที่คาดวานาจะดีที่สุด
โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางไดผล การวางแผน คือ ความพยายามที่เปน
ระบบเพื่อตั ดสินใจเลื อกแนวทางปฏิ บั ติที่ดีที่สุด สําหรับอนาคตเพื่อ ใหองคก ารบรรลุผลตามเปาหมาย
หรือตามวัตถุประสงค
2. กิจกรรมวิธีการปฏิบัติงาน ดานสหกิจศึกษาและฝกงาน
กระบวนการทํางาน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) นักศึกษาที่มีความประสงคเขารับฝกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ เขารวมประชุม
ชี้แจง เพื่อทําความเขาใจในการเลือกฝกสหกิจศึกษาและฝกงาน
- หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
- หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
2) ติดตอสถานประกอบการ หรือนักศึกษาแจงความจํานงเลือกสถานประกอบการ (ถามี)
3) ติดตอสถานประกอบการทางโทรศัพท หรือ E-mail เพื่อสอบถามจํานวนการรับ
นักศึกษาในแตละสถานประกอบการ
4) ใหนัก ศึก ษากรอกรายละเอียดใบสมัครสหกิจศึกษา จํานวน 1 ชุด (ใบสมัครสหกิจ
ศึกษา คนละ 1 ชุด) โดยกําหนดสง 1 สัปดาห
5) ทํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ฝ ก สหกิ จ ศึ ก ษา ส ง ใบสมั ค รสหกิ จ นั ก ศึ ก ษาให
สถานประกอบการ
6) แจงผลการสัมภาษณจากสถานประกอบการ (ถามี)
7) รอแบบตอบรับจากสถานประกอบการ เพื่อยืนยันจํานวนการรับนักศึกษา
8) ประกาศชื่อสถานประกอบการที่สามารถรับนักศึกษาเขาฝกสหกิจศึกษาได
9) ทําหนังสือยืนยันการสงตัวนักศึกษาเขาฝกสหกิจศึกษา สงไปยังสถานประกอบการ
และสําเนาเอกสาร จํานวน 2 ฉบับใหนักศึกษา ถือ 1 ชุด คณะเก็บเอกสาร 1 ชุด
10) ทําหนังสือขออนุญาตผูปกครองใหนักศึกษารับไป เพื่อใหผูปกครองรับทราบ
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11) แจงประกาศใหนักศึกษาทําประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
12) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา
13) จองหองพรอมทํากําหนดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา
14) เชิญคณบดีเปดงานโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ใหโอวาทแกนักศึกษา
15) ทําหนังสือเชิญบุคลากรและคณาจารยเขารวมกิจกรรมดังกลาว
16) แจกคู มื อ สหกิจศึ กษา จํานวน 1 เลม และสมุดบันทึก ฝกสหกิจศึก ษาและฝกงาน
จํานวน 1 เลม
17) เชิญเจาหนาที่พยาบาลมาเปนวิทยากรใหความรูทางดานการเจ็บปวยและประกัน
อุบัติเหตุ
18) ใหนักศึกษาสงใบขออนุญาตผูปกครองพรอมเอกสารประกัน
19) ทําแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศ
20) เมื่อไปถึงสถานประกอบการโทรกลับมาแจงคณะฯ
21) นิเทศสหกิจศึกษา จํานวน 1 ครั้ง
22) รับเอกสารการสงงานของนักศึกษาที่ตองสงกลับมายังคณะฯ ภายใน 1 เดือน
23) ใหอาจารยผูนิเทศงานแตละหลักสูตรสาขาวิชาอานโครงการวิจัยพรอมแกไขภายใน
10 วัน
24) สงโครงงานวิจัยที่อาจารยอานและแกไขกลับใหนักศึกษาแกไข สงกลับมาอีกครั้ง
25) โทรสอบถามนั ก ศึ ก ษาว า จะอยู ห อพั ก หรื อ ไม ให นั ก ศึ ก ษาจองหอพั ก กั บ ทาง
มหาวิทยาลัย
26) เตรียมเอกสาร ใบคะแนน สําหรับนําเสนอการปฏิบัติงาน โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา
27) จองหองเรียนพรอมทํากําหนดการที่นักศึกษาจะกลับมานําเสนอ
28) ทําหนังสือเชิญบุคลากรและคณาจารยเขารวมฟงการนําเสนอโครงงานวิจัยสหกิจ
ศึกษา
29 รวบรวมคะแนนจากใบประเมินสหกิจศึกษา สงใหผูประสานงานรายวิชาสหกิจศึกษา
เพื่อออกผลการศึกษาใหนักศึกษา
30) รับเอกสารการสงงานของนักศึกษาครั้งสุดทาย
31) สรุปคะแนนตัดผลการศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและสรุปโครงการที่จัดขึ้น
สรุ ป วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านดั ง ภาพที่ 2 และกํ า หนดการสหกิ จ ศึ ก ษา คณะสั ต วศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามตารางที่ 1
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กิจกรรมกอนปฏิบัติงาน
1.การเตรียมความพรอมให
นักศึกษา ดานวิชาการ ดานทักษะ
ตางๆ
2.การประชาสัมพันธ การสมัคร
งานและรับรองคุณภาพงาน

นักศึกษารายงานตัวและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

3.นักศึกษายืนใบสมัคร/
พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา
4.ประกาศผลการคัดเลือกและ
นักศึกษาลงทะเบียน

สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่
2 - 15

5.ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
6.ทําหนังสือสงตัวนักศึกษา

กิจกรรมหลังปฏิบัติงาน

กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน 4 เดือน (16 สัปดาห)

สัปดาหที่ 16

นักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และพบอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา

ณ สถานประกอบการ

อาจารยนเิ ทศสหกิจศึกษา

สงแบบฟอรมรายละเอียดทีพ่ ัก
(co-op-007)

สงรายงานวิชาการสหกิจ
จัดกิจกรรมเพื่อนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

สงแบบฟอรมแจงโครงรางรายงาน (co-op-010)
นิเทศงานนักศึกษา
อยางนอย 1 ครั้ง
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แจงขอมูลยอนกลับใหสถานประกอบการ
เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานสหกิจ

สงแบบยืนยันการสงรายงานการปฏิบัตงิ าน (co-op013และ co-op-014) และนําเสนอรายงาน ณ
สถานประกอบการ/พนักงานทีป่ รึกษาประเมินผล
การปฏิบัตงิ านและรายงานวิชาการ
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ภาพที
่ 2 กระบวนการสหกิ
จศึกษาของคณะสั
และเทคโนโลยี
คณะสั
ตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตรตวศาสตร
มหาวิทยาลั
ยศิลปากร การเกษตร

อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษา/
สาขาวิชารายงานผลการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาใหคณะ
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ตารางที่ 1 กําหนดการดานสหกิจศึกษา ทํามาจากคูมือสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
เมษายน
เมษายน
พฤษภาคม
สิงหาคม-ธันวาคม
กันยายน-ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
สิงหาคม
สิงหาคม-ธันวาคม
สิงหาคม-ธันวาคม
สิงหาคม
กันยายน-ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม -พฤษภาคม

กําหนดการ
- แนะแนวสหกิจศึกษาแกนักศึกษา
- รับแจงความจํานงของนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
- คัดเลือกและอบรมนักศึกษา
- สัมภาษณโดยสถานประกอบการ
- ประกาศผลสัมภาษณ
- ปฐมนิเทศและเตรียมพรอมกอนปฏิบัติงานของนักศึกษา
- นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การนิเทศงานสหกิจศึกษา
- สรุปผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- ประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- แนะแนวสหกิจศึกษาแกนักศึกษา
- รับแจงความจํานงของนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
- คัดเลือกและอบรมนักศึกษา
- สัมภาษณโดยสถานประกอบการ
- ประกาศผลสัมภาษณ
- ปฐมนิเทศและเตรียมพรอมกอนปฏิบัติงานของนักศึกษา
- นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ที่มา: คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.ป.ป.)
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2.1 กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) การเตรียมความพรอ ม คณะฯ/หลักสู ตร ตองดําเนินการเตรียมความพรอ มให แก
นักศึกษา เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อัน
จะเปนการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานแกนักศึกษาและสรางความเชื่อถือแกสถานประกอบการ การ
เตรียมความพรอมคณะฯ/หลักสูตรโดยจัดใหมีรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หนวยกิต
หรือจัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาอยางนอย 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ภายหลังการเตรียมความพรอม
คณาจารยนิเทศควรประเมินผลนักศึกษาเพื่อนําผลการประเมินนักศึกษาไปประกอบการพิจารณาสมัครงาน
ตอไป
การอบรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
- การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะฯ จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการอบรม
โดยจะเนนความรูความเขาใจหลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญและประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับกระบวนการ
และขั้นตอนสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ตองปฏิบัติ
- การอบรมองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเฉพาะเพื่อเตรียมความพรอม
ทางวิชาการ คณะ/หลักสูตร จะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการอบรม เนื้อหาการอบรมควรเนนความรูความ
เขาใจที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มเติมความรูและทักษะใหแกนักศึกษากอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
- การอบรมทักษะทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน คณะดําเนินการ
จัดการอบรมในหัวขอตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานและการใชชีวิต เชน ทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสําหรับการปฏิบัติงาน ทักษะดานภาษาตางประเทศ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิค
การสัมภาษณงาน เทคนิคการเขียนรายงานและนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองคกร คุณธรรม
จริยธรรมกับการทํางาน เปนตน
2) การประชาสัมพันธการรับสมัครงานและตําแหนงงาน คณะฯ/หลักสูตรตางๆ ทําการ
ประชาสัมพันธ ขาวสารการรับสมัครงาน ขอมูลตําแหนงงาน คุณสมบัติ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ เพื่อให
นักศึกษาที่ผานรายวิชาการเตรียมความพรอมทราบและดําเนินการกรอกใบสมัครงานตามตําแหนงที่สอดคลอง
กับหลักสูตรของนักศึกษา กอนอาจารยประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตรจะตองพิจารณาคุณภาพงาน
และรับรองงานใหแกนักศึกษา ตองมีลักษณะงานตรงกับหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
3) การสมัครงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ผานรายวิชาเตรียมความพรอม และโครงการ
อบรมเตรียมความพรอมตองกรอกใบสมัครงานดวยตนเอง โดยกรอกขอมูลรายละเอียดการสมัครตาม
แบบฟอรมการสมัครงานพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานและสงใบสมัครกับคณะ/หลักสูตร
เอกสารที่นักศึกษาจะตองแนบพรอมใบสมัครงานประกอบดวย ใบสมัครงานสหกิจศึกษาพรอมรูปถาย ขนาด
1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
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4) การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ สําหรับ
พิ จ ารณาการคั ดเลือ กนัก ศึ กษาสหกิจ ศึ กษาเพื่อ ไปปฏิ บัติ งานสหกิจศึ ก ษา ณ สถานประกอบการเปน
การดําเนินการของสถานประกอบการหรือสถานประกอบการอาจมอบหมายใหคณะฯ/หลักสูตร เปนผู
พิจารณานักศึกษาเองก็ได การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอาจพิจารณาจากใบสมัครของนั กศึก ษาหรื อ
สัมภาษณนักศึกษา ซึ่งการสัมภาษณนักศึกษานั้นคณะฯ/หลักสูตรจะตองประสานแจงใหแกสถานประกอบการ
สงแบบฟอร มแจ งกํ าหนดการสั มภาษณ มายังคณะฯ/หลักสูตร และใหคณะฯ/หลักสู ตรแจงกําหนดการ
สัมภาษณใหแกนักศึกษาทราบตอไป
5) การประกาศแจงรายชื่อนักศึกษาผูผานการคัดเลือก ภายหลังการพิจารณาคัดเลือก
และจัดสรรงานเรียบรอยแลว คณะฯ/หลักสูตรตองดําเนินการประกาศแจงรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก
พรอมทั้งตํ าแหน งงานและสถานประกอบการใหนักศึกษาทราบเพื่อใหนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนและ
เตรี ยมตั วก อ นไปปฏิ บัติ ง าน ณ สถานประกอบการ การประกาศแจง รายชื่ อ นัก ศึ ก ษาควรดํ าเนินการ
อยางนอย 15 วัน กอนไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ใหคณะฯ/หลักสูตรทําหนังสือแจงผูปกครองของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดวย
6) การประชุ ม หรื อปฐมนิเ ทศรวมกันระหวางอาจารยนิเ ทศ และนัก ศึก ษา ภายหลัง
การจัดสรรงานใหแกนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว กอนถึงกําหนดเวลาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ คณะฯ/หลักสู ตรตองจัดใหมีการประชุมหรือปฐมนิเทศ
เพื่อชี้แจงการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหแกนักศึกษา รวมทั้งเพื่อยืนยันลักษณะงานที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติ
7) การสงจดหมายสงตัวนักศึกษา คณะฯ/หลักสูตร ตองดําเนินการจัดทําจดหมายสงตัว
นักศึกษาเพื่อมอบใหแกนักศึกษาถือไปสงมอบใหกับสถานประกอบการในวันที่ไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
หรือคณะ/หลักสูตร อาจดําเนินการสงสําเนาจดหมายสงตัวนักศึกษาไปลวงหนาเพื่อแจงสถานประกอบการ
ทราบกอนก็ได โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสม
2.2 กระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
กิจกรรมในกระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนกิจกรรมที่นักศึกษา และ
อาจารยนิเทศตองประสานงานกันเพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินการ อยางไรก็ตามกิจกรรมที่นักศึกษา
และอาจารยนิเทศจะตองทราบและดําเนินการ ระหวางการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ มีดังตอไปนี้
1) การรายงานตัวเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษา
ตองเดินทางไปยังสถานประกอบการเพื่อรายงานตัวเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามวันเวลาที่ไดนัดหมาย
โดยไปติดตอยื่นเอกสารจดหมายสงตัวและเอกสารที่เกี่ยวของยังหนวยงานที่ระบุ พรอมรับฟงรายละเอียด
งาน ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบตางๆ ของสถานประกอบการ
2) การสงขอมูลที่พักและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหวางสัปดาหที่ 2
ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองสงรายละเอียดที่พัก (co-op-005) และแบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจ
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ศึกษา (co-op-007) ของนักศึกษามายังคณะ/หลักสูตร เพื่อเปนขอมูลในการติดตอประสานงานและการ
นิเทศ (เอกสารดังภาคผนวก ค)
3) การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําสัปดาห นักศึกษาเขียนบันทึก
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําวันของตนเอง โดยใหบันทึกรายละเอียดลัก ษณะงาน ภาระงาน
ปญ หาและอุป สรรคในแตละวันและสรุปเสนอสง อาจารยนิเทศสหกิจศึกษาทุกสัป ดาห เพื่อ ใหอาจารย
นิเทศสหกิจศึกษาใชเปนขอมูลในการใหคําแนะนํา ปรึกษาหรือแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย และปองกันปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามแบบฟอรมที่กําหนดให ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
- สัปดาหที่ 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาสงแบบแจงโครงรางรายงาน
การปฏิบัติงาน (co-op-008) โดยนักศึกษาจะตองขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา เพื่อกําหนดหัวขอ
รายงานที่เหมาะสมโดยคํานึง ถึงความต องการของสถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยางรายงาน ไดแก
ผลงานที่นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการที่นาสนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะหและ
ประเมินผลขอมูล เปนตน (เอกสารดังภาคผนวก ค)
นอกจากนี้นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานประจําสัปดาหตออาจารย
นิเทศสหกิจศึกษาดวยเพื่อรายงานการจัดทําโครงงาน/รายงาน และขอคําแนะนําการแกไขปญหาการทํา
โครงงาน/รายงานที่นักศึกษากําลังดําเนินการ
- ระหวางสัปดาหที่ 14 -15 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาสงรางรายงาน
ฉบับ สมบู ร ณ ก ลั บไปยั ง อาจารย นิเทศสหกิจศึก ษาเพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนํา ทั้ง นี้แตล ะคณะฯ/
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาการสงรายงานความกาวหนาของรายงานแตละบทอีกครั้งตามความเหมาะสมซึง่
ตอ งไมชากว าสัป ดาหที่ 15 ของการปฏิบัติง าน ทั้ง นี้เ พื่อ ใหสอดคลองกับกําหนดเวลาการสงรางฉบับ
สมบูรณ และสามารถติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ระหวางสัป ดาหที่ 16 ของการปฏิบัติง านนักศึก ษาสงรายงานฉบับ
สมบูรณ พรอมแบบยืนยันการสงรายงานการปฏิบัติงาน (co-op-011) กลับไปยังอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
เพื่อ ตรวจสอบและประเมินผลใหคะแนนตามแบบประเมินรายงานนัก ศึก ษาสหกิจ ศึก ษา (co-op-003)
(เอกสารดังภาคผนวก ค)
5) การใหคําปรึก ษาของอาจารยนิเ ทศงานสหกิจศึก ษา อาจารยนิเ ทศสหกิจ
ศึกษาติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษาในกรณี
ตางๆ แกไขปญหาและปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในการติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นจะตอง
ครอบคลุมทั้งในสวนของชีวิตสวนตัว ความเปนอยู และเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติ ทั้งนี้ในการให
คําปรึกษาและติดตามนั้นอาจใชสื่อตางๆ เชน โทรศัพท E-mail เครือขาย Network ตางๆ เปนตน
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6) การนิเทศงานสหกิจศึกษา อาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาซึ่งเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดจะตองเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอยางนอย 2 ครั้ง
ระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
- เพื่ อ ดู แ ลและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคของสหกิจศึกษา
- เพื่อชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการปฏิบัติงาน
- เพื่อติดตามและประเมินความกาวหนาของโครงการตลอดจนปรับการ
ทําโครงงานใหเ หมาะสม โดยคํ านึ ง ถึ ง พื้นความรูของนัก ศึก ษา ความตอ งการของสถานประกอบการ
และความถูกตองตามหลักวิชาการเปนสําคัญ
- เพื่ อ ขอรับ ทราบและแลกเปลี่ยนขอ คิดเห็นกับ ผูบริห าร พนัก งานที่
ปรึก ษาในสถานประกอบการเกี่ ยวกั บ การปฏิบัติง านของนัก ศึก ษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู
ความกาวหนาทางวิชาการซึ่งกันและกัน
- เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณาคุณภาพนักศึกษา
- เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษาที่กําลังปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการ
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้
- ผูป ระสานงานสหกิจศึกษาประจําคณะฯ/หลักสูตรประสานงานกับ
อาจารย นิเ ทศงานสหกิจศึก ษาประจําหลัก สูตรเพื่อกําหนดแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณะฯ/
หลักสูตร โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะตองไดรับการนิเทศงานอยางนอย 2 ครั้ง ใน
ระหวางที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
- หัวหนางานสหกิจศึกษาประจําคณะหรืออาจารยประสานงานสหกิจ
ศึกษาประจําหลักสูตร ประสานงานกับสถานประกอบการพรอมสงแบบแจงยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา ไป
ยังอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่อาจารยนิเทศสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศงาน
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ
- หัวหนางานสหกิจศึกษาประจําคณะฯหรืออาจารยประสานงานสหกิจ
ศึกษาประจําหลักสูตร ตองรวบรวมแฟมประวัตินักศึกษา พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ
รายละเอียดงาน และความกาวหนาของการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งเอกสารขอมูล
อื่นๆ ที่จําเปนสงมอบใหอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาเพื่อทําการศึกษาขอมูลกอนวันเดินทางอยางนอย 7 วัน
ทําการ
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- อาจารยนิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย
ซึ่งการเขานิเทศงานสหกิจศึกษานั้นควรไดพบปะพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษานักศึกษา และหาโอกาสหารือ
รวมกันทั้ง 3 ฝ าย ระหว างพนั ก งานที่ป รึก ษาอาจารยนิเทศ และนัก ศึก ษา การออกไปนิเ ทศในสถาน
ประกอบการอาจารยนิเทศจะตองใชเวลาในการนิเทศอยางนอย 1 ชั่วโมง
- ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ประเมินผลการ
นิเ ทศตามแบบบั นทึ ก การนิ เ ทศงานสหกิจ ศึก ษา (co-op-0011) และสง ขอ มูล ไปยัง คณะฯ/หลัก สูต ร
(เอกสาร ดังภาคผนวก ค)
7) การนํ า เสนอผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา ณ สถาน
ประกอบการควรสงเสริมและกระตุนใหนักศึกษา ไดมีโอกาสนําเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาตอผูบริหาร
พนัก งานที่ ป รึ ก ษาและบุ คลากรในหน ว ยงานที่เ กี่ ยวขอ งของสถานประกอบการไดรวมรับ ฟง และให
ขอคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ปรึกษาซึ่งใกลชิดโดยตรงและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา สหกิจศึกษาจะตองใหความเห็นโดยทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตามแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (co-op-003) โดยนักศึกษาจะตองเปนผูประสานงานเพื่อนําแบบ
ประเมินผลดั งกลาว ส ง มอบแก พ นัก งานที่ป รึก ษาทําการประเมินผลและบรรจุซองพรอ มผนึกซองให
เรียบรอ ยซึ่งนักศึก ษาตอ งเปนผูนําซองสงมอบแกคณะ/หลักสูตรตอ ไป ทั้ง นี้ซ องจะตองอยูในสภาพที่
เรียบรอยไมมีรองรอยของการเปดอยางเด็ดขาด (เอกสารดังภาคผนวก ค)
2.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.3.1) การรายงานตัวของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการตามระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองเขารายงานตัวกับอาจารย
นิเทศสหกิจศึกษาประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดโดยอาจารยจะสัมภาษณนักศึกษาถึงปญหา อุปสรรค
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานประกอบการการดําเนินงานสหกิจศึกษา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมความ
พรอมการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอไปตามวัน เวลา ที่คณะฯ/หลักสูตรกําหนด
2.3.2) การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะฯ/หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู
จะกําหนดจัดกิจกรรมการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และนักศึกษาปจจุบันที่สนใจเขารวมกิจกรรมและรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้จะมีการ
ประเมินผลใหคะแนนการนําเสนอผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการของคณะฯ/หลักสูตร
2.3.3) การประเมิ น ผล อาจารย นิ เทศสหกิ จศึ ก ษาทํ าการสรุ ปคะแนนในส วนตางๆ
เพื่อประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเกณฑของการประเมินผลกําหนดเปน
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ระบบ S (Satisfactory – ผาน) และ U (Unsatisfactory – ไมผาน) โดยมีสัดสวนการใหคะแนนนักศึกษา
สหกิจศึกษา ดังนี้
2.3.1.1 การพิจารณาผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ดําเนินการโดย
คณะกรรมการดําเนินงาน สหกิจศึกษาประจําคณะ
2.3.1.2 นักศึกษาจะเขารับการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาไดตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4 การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประกอบดวย
2.4.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ
หรือพนักงานที่ปรึกษา 50 เปอรเซ็นต
2.4.2) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการฝกสหกิจศึกษา (10 เปอรเซ็นต) และ
รายงานโครงการวิจัยสหกิจศึกษาที่เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะ (20 เปอรเซ็นต)
2.4.3) ประเมินผลจากการนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณะกรรมการดําเนินงานสห
กิจศึกษา (10%)
2.4.4) ประเมินผลจากการนําเสนอโครงการวิจัย (10 เปอรเซ็นต ) โดยการนําเสนอ
โครงการวิจัยนั้นจะนําเสนอรายงตอคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะอาจเชิญผูสนใจเขารวมฟงการนําเสนอผลงานดังกลาว
2.4.5) การประเมินผลใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามขอกําหนดในหลักสูตร
2.5 ผูทําหนาที่ประเมินผลการศึกษา ประกอบดวย
2.5.1 พนักงานที่ปรึกษาหรือผูที่สถานประกอบการหมอบหมาย
2.5.2 คณะกรรมการดําเนินงาน
3. การเขียนขออนุมัติโครงการ
ในการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา ผูจัดทําโครงการ จะขออนุมัติโครงการที่เกี่ยวของกับสหกิจ
ศึกษา โดยสรุปดังนี้ คือ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
- โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
- โครงการนําเสนอโครงงานวิจัยสหกิจศึกษา
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ในการขออนุมัติโ ครงการ และสรุป โครงการ รายละเอียด
ดังตอไปนี้ (ภาพที่ 3)
3.1 ขั้นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ มีดังนี้ (ภาพที่ 3)
1) ชื่อหนวยงาน องคการที่มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได
2) ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ชื่อโครงการควรมีความเหมาะสมและจูงใจ
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3) หลักการและเหตุผล ควรสามารถอธิบายรายละเอียดและประโยชนที่จะไดรับจาก
โครงการ
4) วัตถุประสงคโครงการ มีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง
5) วิธีการดําเนินโครงการ ลักษณะการปฏิบัติงานตามแผน เริ่มตั้งแตตนจนถึงขั้นตอน
สุดทายของโครงการเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดถูกตอง
6) ระยะเวลาดําเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ป) คือกําหนดชวงเวลาของการปฏิบัติโครงการ
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ
7) ผูเขารวมโครงการ (ตองระบุใหชัดเจน) ตองกําหนดใหชัดเจนวามีผูเขารวมโครงการกี่
คน เปนใคร มาจากไหน
8) งบประมาณ หนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
9) ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการคาดหวังผลที่เราจะไดรับเมื่อจัดโครงการ เสร็จสิ้น
10) วิธีการประเมินโครงการ ประเมินผลโครงการ เมื่อโครงการเสร็จสิ้น เราจะมีการ
สรุป วาพบปญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือไม เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไขปญหาในการจัดโครงการครั้ง
ตอไป
11) กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จของโครงการและเกณฑการประเมิน
12) ชื่อและตําแหนงผูเสนอโครงการ
13) ชื่อและตําแหนงผูอนุมัติโครงการ
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ประชุม/เสนอโครงการ
ผานคณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา

สรุปผลการจัดโครงการ
ใหคณะฯ

สรุปเขาทีป่ ระชุมเพื่อหาแนวทางในการ
จัดโครงการครั้งตอไป

เสนอรองคณบดีฝาย
วิชาการพิจารณา

เขียนโครงการ

ดําเนินการจัด

คณบดีพิจารณาอนุมัติ

โครงการ

ทํารูปเลมเพือ่ เก็บรวบรวมเขา
งานประกันคุณภาพของคณะฯ

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ
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3.2 การเขียนสรุปโครงการ การจัดทําเลมสรุปผลการจัดโครงการ
1) ปก
2) คํานํา
3) สารบัญ
4) สําเนาโครงการ
5) เอกสารรายละเอียดกิจกรรม
6) รายงานผลการดําเนินโครงการ
7) ผลการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)
8) ภาพกิจกรรม
9) รายชื่อผูเขารวมโครงการ
10) ดําเนินการเบิกจายคาใชจายในโครงการ หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลว
11) สงรายงานสรุปผลการจัดโครงการใหเสนอคณะวิชา
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลัง จากการจัดโครงการทุก ครั้ง ควรมีก ารติดตามและประเมินผลการจัดกิจ กรรมทุกครั้ง เพื่อ
ประเมินวากิจกรรมที่ไดจัดขึ้น มีขอผิดพลาดหรือขอควรแกไขปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
4.1 การติดตามการปฏิบัตงิ าน วิธีการติดตามงาน
การติดตามการปฏิบัติงาน วิธีการติดตามงานเปนขั้นตอนปฏิบัติงานหรือขั้นตอนปฏิบัติใน
โครงงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อทบทวนและแกไขปญหาระหวางการดําเนินงาน
ประโยชนของการติดตามโครงการการติดตามมีประโยชนที่สําคัญที่สุด คือ การนําไปใช
แกปญหาตางๆ ระหวางดําเนินงานโครงการ รองลงมา คือ ใชสําหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่ง
ประโยชนตาง ๆ ถาจะแยกเปนขอๆ มีดังนี้
1) ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการดําเนินโครงการ
2) ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดาเนินโครงการมีปญหา
ทําใหสามารถแกไขไดทุกอยางทันทวงที
3) ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ
4) สามารถเก็บ รวบรวม/วิเ คราะหขอ มูล ตางๆที่เ กี่ยวขอ งกับ โครงการ เพื่อ
นําเสนอ ผลการดําเนินโครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของ
5) กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความสํานึกตอหน าที่
ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงโครงการอยางสม่ําเสมอ
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6) ผู  บ ริ หารระดับตางๆของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่ง การได อ ยางรัดกุมมี
เหตุผล
7) สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนผู
เกี่ยวของ
8) เปนขวัญ/กําลังใจตอผูปฏิบัติ
9) เปนสารสนเทศสําหรับการประเมินผล
4.2 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตรวจสอบเพื่อเปนการปรับปรุง การ
ดําเนินโครงการในครั้งตอไป วัตถุประสงคการติดตามโครงการ
1) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
2) เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน
3) เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนินงานใหเปนตามที่เปาหมายกําหนด
วิธีการติดตามโครงการ
การติดตามเปนการเก็บและรวบรวมขอมูลซึ่งโดยทั่วไปกระทําไดหลายวิธีเชน เก็บและ
รวบรวมขอมูลจากผูดําเนินงานโดยตรงการสอบถามผูดําเนินโครงการ หรือใหผูดําเนินการเก็บขอมูลตาม
แบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือดําเนินการทั้ง 2 วิธีควบคูไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการหลังจากเก็บ
และรวบรวมข อ มูล ไดแล ว จะนํามาประมวลวิคราะหเ ปรียบเทียบผลงานกับ เปาหมาย เพื่อ ประเมิน
ความกาวหนาทางผลงานไดผลประการใด มีปญหาอุปสรรคหรือไมหากมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอน
ใด กลาวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะ
ไดนามาใชประโยชนหรือนําไปปรับปรุงแกไขจัดทํารายงานเปนระบบและตอเนื่อง
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บทที่ 5
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน
1. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
คณะสั ต วศาสตรแ ละเทคโนโลยีก ารเกษตร ได ส รุ ป แนวคิ ดและการดํ า เนิน งานสหกิจ ศึก ษา
ถึง ลัก ษณะงานของสถานประกอบการที่นัก ศึก ษาเขาฝก สหกิจ ศึก ษา ลัก ษณะงานควรตรงตามสาขา
วิชาชีพ เนื่องจากนักศึกษาควรไดเรียนรูเนื้อหาในวิชาชีพเพิ่มเติม และทราบถึงแนวทางการนําความรูจาก
การเรียนในวิชาชีพไปใชในการปฏิบัติจริงในอนาคต (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ขั้นตอน ปญหา และแนวทางการแกไขในการพัฒนางาน
ขั้นตอน
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางการแกไข
1. เอกสารของนักศึกษาไม ครบถวน ทํา อธิบายใหผรู ับบริการเขาใจ และ
ใหเสียเวลาในการ ทําเอกสารสงออกและ แจงรายละเอียดที่สาํ คัญ และ
ทําใหการ ประสานงานลาชา
จําเปนใหครบถวนเพือ่ ความรวดเร็ว
1. การรับเอกสารจากนักศึกษา
2. ไดรบั ขอมูลลาชาทําใหตองติดตอ ในการติดตอประสานงานกับสถาน
(ใบสมัครสหกิจศึกษา)
ประสานในระยะเวลากระชั้นชิด บางครั้ง
ประกอบการ
ไมสามารถปฏิบัติงานไดทันตามกําหนด
การตอบกลั บ เป น ไปอย า ง ล า ช า
2. การติดตอประสานงานหนวยงาน
1.ตรวจสอบบัญชีผูใชปลายทาง
เนื่ องจากมี ความขัดข อง ทางสั ญญาณ
ปลายทางในประเทศ ผานจดหมาย
อยางละเอียดใหถูกตอง
อิ นเตอร เน็ ต หรื อบั ญชี ผู ใช ไม ถู กตอง
อิเล็กทรอนิกส (E-mail)
2. ติดตอผานโทรศัพทอกี ครั้ง
หรือผูใชงานไมไดตรวจสอบ E-mail
มีการติดตอประสานเปนการ
3. การตอบกลับหรือประสานงาน มีความลาชาเนื่องจากตองผาน การ
ภายในลวงหนาทําใหการ
จากสถานประกอบการทั้งใน
ประสานหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประสานงานรวดเร็วขึ้น โดย
ประเทศและตางประเทศ
ติดตอทางโทรศัพทสวนตัวหรือ Email
1. บางครั้งสถานประกอบการไมพรอม 1. ตรวจสอบเนื้อหา ขอมูลให
ใหเขานิเทศไดตามวันและเวลาที่
เรียบรอยกอนทําหนังสือ
4. การทําหนังสือเพื่อขอเขานิเทศ
กําหนด
2. จัดทํากําหนดการทีแ่ นนอน
งานสหกิจศึกษาอยางเปนทางการ
2. ขอมูลไมแนนอน เชน จํานวน
กําหนดจํานวนบุคลากรใหชัดเจน
บุคลากร เปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่
โดยแจงสถานประกอบทาง
เปนตน
โทรศัพทสวนตัวหรือ E-mail
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5. การสงหนังสือ

6. ติดตอประสานงานหนวยงาน
ปลายทางในประเทศ ผานไปรษณีย

1.การสงหนังสือไปสถานประกอบการ
วิธีที่รวดเร็วที่สุด คืออการสงทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) เนื่องจาก
ผูรับสามารถรับไดทันที แตบางครั้งไม
สามารถ สงไดเนื่องจากระบบขัดของ
ทั้งตนทางและปลายทาง ทําใหตองสง
หลายครั้ง

ปญหา 1 เอกสารไมครบถวน
ปญหา 2 ที่อยูในการจัดสงไมตรง
การทําใหเอกสาร/จดหมายสงออกมี
ความลาชา

1. การสงจดหมายผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เพราะสะดวก
และประหยัดคาใชจาย
2. โทรศัพทแจงหนวยงาน
ปลายทางอีกครั้ง หลักจากสง
จดหมายผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
ตรวจดูความเรียบรอยและถูกตอง
ในการใสซอง
วิธีการแกปญหา 1 กอนสง
เอกสารตรวจดูชื่อ ที่อยู ของผูรบั
เอกสาร วาถูกตอง
วิธีการแกปญหา 2 ควรสง
ไปรษณียเปนระบบEMS หลังจาก
สงเอกสาร 2-3 วันควรโทรศัพท
ติดตามวาไปรษณียถึงสถาน
ประกอบ

2. แนวทางแกไขและพัฒนางาน
2.1. ดานนโยบาย การบริหาร และจัดการระบบ และดานบุคลากร
1) ควรมีนโยบายในการบริหารจัดการระบบงานดานสหกิจศึกษา ผูบริหารควรสนับสนุน
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ
2) ควรมีการดําเนินการวางแผนผังการปฏิบัติใหชัดเจน มีหัวหนางานและมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานดานสหกิจศึกษา
2.2. ดานการปฏิบัติงาน
ควรมีจัดการอบรมใหแกผูปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให
มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยการเชิญวิทยากรมาใหความรู หรือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ
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2.3 ดานผูใชบริการ
1) เผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของงานดานสหกิจศึกษา
ใหทราบโดยทั่วกัน
2) อบรมระเบียบการใชบริการงานดานสหกิจศึกษาใหแกผูใชบริการ เพื่อความเขาใจและ
เปนระเบียบปฏิบัติใหมีมาตรฐานเดียวกัน
3. ขอเสนอแนะ
การปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษา มีขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน บุคลากร หนวยงานภายในคณะฯ
ควรศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานดานสหกิจศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
ขั้นพื้นฐานใหกับตนเอง รวมทั้งการศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานสหกิจ ศึกษา
เพื่อใหงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติเปนไปดวยความราบรื่น เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการบริหาร
จัดการขอมูลใหมีคุณภาพ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เปนการประหยัดพลังงานและทรัพยากร งาย
ตอการดําเนินการในภาพรวมของงาน และทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และนําไปสูการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรชั้นนําภายในมหาวิทยาลัย
1) ควรมี แนวปฏิ บั ติในการติดตอ ประสานงานใหกับ หนวยงาน ภายในมหาวิท ยาลั ย
ทราบ โดยประชาสัมพันธผานสื่อ ชองทางตางๆ อาทิ เว็บ ไซตของหนวยงาน เว็บ ไซตของมหาวิทยาลัย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บบอรดของคณะ เพื่อใหผูใชบริการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
2) จั ดบริ ก ารให คําแนะนํา หารือ ใหกับ นัก ศึก ษา อาจารย และบุคลากรในเรื่องการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ
ผลจากการจัดทําคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ นับ เปนสวนหนึ่ง ของการพัฒนาและปรับปรุงงานดาน
สหกิจศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ทําใหเห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนที่
ชัดเจน รวมถึงอุปสรรค ปญหาขณะที่กําลังปฏิบัติหนาที่ ซึ่งผูเขียนหวังวาคูมือปฏิบัตงิ านฉบับนี้ สามารถ
เปนแนวทางในการปฏิบัติในดานงานสหกิจ ศึก ษาภายในคณะสัต วศาสตรและเทคโนโลยีก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

30

บรรณานุกรม
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร. ม.ป.ป. คูมือสหกิจศึกษา. ศูนยสหกิจสัมพันธ. 50 หนา.
วรพจน เหล็กดี. ม.ป.ป. มือสหกิจศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน. แหลงที่มา : https://www.cs.kku.ac.th › doc › form › sh_manual,
30 ตุลาคม 2562.

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

31

ผูจัดทํา
ชื่อ-สุกล
: นางสาวมณทิพย ธรรมแท
วัน เดือน ปเกิด
: 27 กุมภาพันธ 2521
E-mail Address
: thamtae_m@silpakorn.edu
วุฒิการศึกษา
วุฒิ
ชื่อสถาบัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ตําแหนง
สถานที่ปฏิบัติงาน

ปที่สําเร็จการศึกษา
2544

: นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ
: คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

32

ภาคผนวก ก

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

33

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

34

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

35

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

36

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

37

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

38

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

39

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

40

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

41

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

42

ภาคผนวก ข
คูมือสหกิจศึกษา

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

43
คูมือสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. หลักการและเหตุผล
การเพิ่มการผลิตบัณฑิตทั้งจํานวนบัณฑิตที่ผลิตและการเพิ่มสถาบันการผลิตมากขึ้น ทําใหมีการ
แขงขันในตลาดแรงงานคอนขางสูง ดังนั้นลักษณะและจํานวนของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการ จึงมีการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่สถาบันผูผลิตและบัณฑิตพึงคํานึงถึงก็คือ การไดมีโอกาสสรางความเขาใจ คุนเคย และ
เรียนรูเกี่ยวกับตลาดแรงงาน เพื่อ ใหไดม าซึ่ง ทัก ษะของงานอาชีพ และทัก ษะดานการพัฒ นาตนเอง
นอกเหนือจากวิชาการ ที่นัก ศึก ษาตอ งเรียนรูมาตลอด 4 ป สถานประกอบการตอ งการใหนัก ศึกษามี
คุณสมบัติ และทักษะดานตางๆ เชน การเปนผูที่ซื่อสัตยและไดรับความไววางใจไดดานการงาน การพัฒนา
ตนเอง การจัดการ ความสามารถในการรับรู การแกปญ หา มนุษยสัม พันธ แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ
ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม การสื่อสารขอมูล การเปนผูนําและผูตามที่ดี เปนตน สิ่งที่ทาทาย
สําหรับบัณฑิตในปจจุบัน คือ การไดมีโอกาสสรางความเขาใจและคุนเคยกับโลกแหงความเปนจริงของการ
ทํางานและการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งทักษะของงาน อาชีพ การพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากดานวิชาการ
ทักษะเหลานี้จะเรียนรูและพัฒนาไดโดยเร็วเมื่อนักศึกษาไดมีโอกาสไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ซึ่ง
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คาดหวังวาคูมือสหกิจศึกษาเลมนี้นี้จะ
กอใหเกิดประโยชนรวม ทั้งสถานประกอบการ ตัวนักศึกษา และคณะสัตวศาสตรฯ รวมทั้งนักศึกษาที่
ออกไปฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้จะเปนตัวแทนของคณะสัตวศาสตรฯ ที่จะสะทอนและบงชี้ใหเห็น
คุณภาพของบัณฑิต มีความพรอมในการทํางานเพื่อประกอบอาชีพ และรับใชสังคม คณะสัตวศาสตรฯ
คาดหวังวาจะเปนการพัฒนาอาชีพสืบตอไป โดยเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเปนสําคัญ
2. ความหมาย
สหกิจศึกษา (Co-operative Education for Agriculture) หมายถึง การจัดการการศึกษา ที่จัด
ใหมีการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถานศึกษา รวมกับการไปหาประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการทางการเกษตรอยางมีระบบ โดยไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝายที่
เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ
หนวยงานจริง สภาพการปฏิบัตงิ านในการประกอบอาชีพจริงกอนสําเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อเพิ่มเติมประสบการณทางอาชีพและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
3.3 เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
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3.4 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
3.5 เพื่อเปนการสงเสริมใหสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการโดย
ผานนักศึกษาผูไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ
4. ลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.1 เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของหนวยงาน
4.2 มีหนาที่รับผิดชอบที่ตรงกับสายงาน
4.3 ปฏิบัติงานเต็มเวลา ( Full Time )
4.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็มเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห หรือ 4 เดือน )
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1 ภาคการศึกษาที่ 1
ระยะเวลา
กําหนดการ
มกราคม
- แนะแนวสหกิจศึกษาแกนักศึกษา
กุมภาพันธ
- รับแจงความจํานงของนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา
มีนาคม
- รับสมัครนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
เมษายน
- คัดเลือกและอบรมนักศึกษา
เมษายน
- สัมภาษณโดยสถานประกอบการ
เมษายน
- ประกาศผลสัมภาษณ
พฤษภาคม
- ปฐมนิเทศและเตรียมพรอมกอนปฏิบัติงานของนักศึกษา
สิงหาคม-ธันวาคม
- นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กันยายน-ตุลาคม
- การนิเทศงานสหกิจศึกษา
พฤศจิกายน
- สรุปผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา
ธันวาคม
- ประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา
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5.2 ภาคการศึกษาที่ 2
ระยะเวลา
สิงหาคม
สิงหาคม-ธันวาคม
สิงหาคม-ธันวาคม
สิงหาคม
กันยายน-ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
พฤษภาคม
กุมภาพันธ-มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

กําหนดการ
- แนะแนวสหกิจศึกษาแกนักศึกษา
- รับแจงความจํานงของนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาในการเขาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
- คัดเลือกและอบรมนักศึกษา
- สัมภาษณโดยสถานประกอบการ
- ประกาศผลสัมภาษณ
- ปฐมนิเทศและเตรียมพรอมกอนปฏิบัติงานของนักศึกษา
- นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การนิเทศงานสหกิจศึกษา
- สรุปผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- ประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา

6. หนวยงานที่รับผิดชอบ
การประสานงานสหกิจศึกษาในคณะสัตวศาสตรฯ และการแบงฝายในคณะกรรมการดํ าเนิน
ดังนี้
6.1 คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย คณบดีเปนประธาน รองคณบดี หัวหนาสาขาและ
ตัวแทนคณาจารยเปนกรรมการ มีห นาที่ห ลัก คือ การมอบนโยบายและอํานวยการใหการดําเนินงาน
โครงการสหกิจศึกษาประสบผลสําเร็จดวยดี
6.2 คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน
ตัวแทนคณาจารยและเจาหนาที่ฝายตางๆ เปนกรรมการมีหนาที่หลัก คือ ดําเนินการโครงการสหกิจศึกษา
ใหสําเร็จ คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะ
7. คุณสมบัติของสถานประกอบการ
7.1 เปนสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสําคัญในความรวมมือในรูปแบบของสหกิจศึกษา
7.2 เปนสถานประกอบการที่มีการประกอบการที่สอดคลองกับวิชาชีพและหลักสูตรของนัก ศึกษา
นั้นๆ
7.3 เปนสถานประกอบการที่สามารถจัดหาบุคลากรหรือเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่เปนพนักงานที่
ปรึกษาได
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7.4 เปนสถานประกอบการทีย่ ินดีจายคาตอบแทนหรือใหการสนับสนุนในดานอื่นๆ แกนักศึกษาตามที่
สถานประกอบการเห็นสมควร
8. บทบาทของสถานประกอบการ
สถานประกอบการซึ่งไดรับการติดตอหลักสูตรตางๆ ในคณะสัตวศาสตรฯ ที่มีความประสงคจะ
รับ นัก ศึก ษาไปปฏิบัติง านสหกิจศึกษา จะไดรับ ทราบกรอบและกําหนดการสหกิจ ศึก ษา และใบสมัคร
พรอมประวัติและผลการศึกษาของนักศึกษา ที่มีความประสงคจะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม
นอยกวา 1 เดือนกอนนักศึกษาเดินทาง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนประโยชนตอสถานประกอบการมากทีส่ ดุ
เพื่อใหการติดตอประสานงานกับสถานประกอบการเปนไปไดดวยความเรียบรอย จึงใครขอความรวมมือ
จากสถานประกอบการโปรดชี้ แจงและกําหนดบุคลากรที่เกี่ยวขอ ง เพื่อ สนับ สนุนการปฏิบัติง านของ
นักศึกษาดังนี้
8.1 ฝายบริหารบุคลากรหรือฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยทั่วไปฝายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย ทําหนาที่ประสานงานรับนักศึกษามา
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเปนผูใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในหัวขอตอไปนี้
8.1.1 ดานระเบียบวินัยโดยจะกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือนหนึ่งพนักงานของหนวยงาน เชน กําหนดเวลาเขาทํางาน การ
ลางาน การแตงกาย
8.1.2 การปฐมนิเทศ การเขาปฏิบัติงานในวันแรกและชวงสัปดาหแรก ใครขอความ
กรุณาไดใหความชวยเหลือและแนะนําแกนักศึกษาในเรื่องที่พักที่ปลอดภัยการเดินทางมายังที่ทํางาน การ
เขาออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองคกรของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติ การรักษา
ความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนการใหความรูเกีย่ วกับสถานประกอบการโครงสรางการบริหารงาน
อื่นๆ
8.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
พนักงานที่ปรึกษา หมายถึงบุคลากรหรือเจาหนาที่ ที่สถานประกอบการมอบหมายใหทาํ
หนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาอาจเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนหัวหนาในกาปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม จึงใครขอความกรุณาจากพนักงานที่ปรึก ษาไดโปรดพิจารณาดําเนินการ
ดังตอไปนี้คือ
8.2.1 กําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน (Co-op
Work Plan) ในสัป ดาหแรกของการปฏิบัติงาน คณะสัตวศาสตรฯ ใครขอความอนุเคราะหพนักงานที่
ปรึกษา (Job Supervisor) ไดกรุณากําหนดตําแหนงงานของนักศึกษาและขอบขายหนาที่ของนักศึกษาที่
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จะตอ งปฏิ บั ติ และแจ ง ให นัก ศึ ก ษาได รับ ทราบ ซึ่ง ควรมีลัก ษณะงานตรงตามหลักสู ตรของนัก ศึกษา
ประเภทงานที่ ป ฏิ บั ติอ าจจะเปนงานประจําที่ตอ งการ ใหนัก ศึก ษาชวยหรือ โครงการ (Project) หรือ
งานวิจัย ซึ่งจะเนนการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนแกสถานประกอบการใหมากที่สุด และใครขอใหกําหนด
แผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาหใหแกนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน
8.2.2 การจัดทํารายงานสหกิจศึก ษาตามหลัก สูตรไดกําหนดใหนักศึก ษาไดฝกฝน
ทักษะดานการสื่อสาร โดยกําหนดใหจัดทํารายงานดังนี้
- รายงานบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น จํ า นวน 1 เล ม เสนอต อ
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะฯ
- รายงานโครงการวิจัยหากงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายเปนโครงการหรือ
งานวิจัย นักศึกษาจะตองทํารายงานในหัวขอของโครงการและงานวิจัยดังกลาว หรือในกรณีที่งานที่ไดรับ
มอบหมายเปนงานประจํา (Routine) เชน งานในสายการผลิตงานบํารุง รักษา งานตรวจสอบคุณภาพ
รายงานของนักศึกษาอาจจะมีหัวขอโครงการวิจัย เปนรายงานวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจําที่ไดรับ
มอบหมายทั้งหมดหรือเพียงบางสวน หรืออาจจะเปนรายงานหัวขอพิเศษ เปนหัวขอที่สถานประกอบการ
สนใจในลักษณะโครงการหรือปญหาพิเ ศษใหนัก ศึก ษาคนควาสรุปและวิจารณ รวบรวมเปนเลมเพื่อ ใช
ประโยชน ซึ่ ง หั วขอ ของรายงานอาจจะสัมพันธกับงานประจําของนักศึกษาก็ได เมื่อ พนัก งานที่ปรึกษา
กําหนดหัวขอรายงาน แลว นักศึกษาจะตองจัดทําโครงรางโครงการวิจัยสหกิจศึกษา โดยหารือกับพนักงาน
ที่ปรึกษา แลวจัดสงใหคณะสัตวศาสตรฯ เพื่อสงมอบใหคณะกรรมการดําเนินการสหกิจศึกษาใหความ
เห็นชอบกอน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน จึงจะจัดสงคืนใหแกนักศึกษาตอไป ลักษณะรายงาน
จะเปนรายงานที่มีรูป แบบตามรายงานวิชาการ สวนภาคผนวกสามารถเพิ่มขอ มูล ไดตามความจําเปน
นักศึกษาจะตองจัดพิมพรายงานดังกลาวใหเรียบรอย และสงใหพนักงานที่ปรึกษาเพื่อตรวจและประเมิน
ผลอยางนอย 10 วัน กอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
8.3 การนิเทศงาน
ระหวางปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจะขอนัดหมายเพื่อให
อาจารยคณะสัตวศาสตรฯ เขามานิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวขอหารือกับเจาหนาที่ฝาย
บุคคล และ/หรือพนักงานที่ปรึกษาในระหวางการนิเทศงานดังนี้
- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของโครงการฯ
หลักสูตร
- ลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- หัวขอรายงานสหกิจศึกษาและความกาวหนา
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
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- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
- ปญหาตางๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
8.4 การประเมินผลนักศึกษา
- การประเมินผลรายงาน ขอใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจแกไขรายงานใหนักศึกษาและ
ประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงานภายในสัปดาหสุดทาย
- การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาจะเปน ผู ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิบัติง านของนั ก ศึ ก ษาตามแบบที่ ม หาวิท ยาลัยกําหนดอยางชาที่สุดภายในสัป ดาหสุดทายของการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจจะชี้แจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ จากนั้นมอบผลการประเมินให
นักศึกษานําสงสํานักงานสหกิจศึกษาตอไป หรือจะจัดสงผลการประเมินโดยตรงกับคณะสัตวศาสตรฯ ก็ได
9. ประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับ
9.1 เกิดความรวมมือทางวิชาการและสรางความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการศึกษา
9.2 เปนการสรางภาพพจนที่ดีขององคกรในดานการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและชวยพัฒนา
บัณฑิตของชาติ
9.3 มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือรนและมีความพรอมทางวิชาการระดับหนึ่งมาชวยปฏิบัติงาน
9.4 เปนวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขาเปนพนักงานประจําในอนาคต โดยไมจําเปนตองมีการทดลอง
งานกอน
10. ขอปฏิบัติและบทกําหนดโทษของนักศึกษาสหกิจศึกษา (รายละเอียดดังภาคผนวก)
10.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
1) เปนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ที่ลงทะเบียนครบในทุกรายวิชาตามหลักสูตรกําหนด
2) สามารถเขารวมการปฏิบัติงานไดตลอดระยะเวลาอยางตอเนื่อง
3) มีสุขภาพแข็งแรงไมมีโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่เปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ
4) สามารถรับ ผิดชอบในคาใชจา ยต างๆ ที่จําเปนตอ งใชในการปฏิบัติง านในสถาน
ประกอบการ
5) ไดรับความยินยอมจากผูปกครองและจะตองทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกอนเขา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
10.2 กระบวนการและขั้นตอนการเขาศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
1) การแสดงความจํานงใหนักศึกษาแจงความจํานงสมัครเขาสหกิจศึกษาในชวงเวลาที่
คณะสัตวศาสตรฯ กําหนด
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2) การสมั ครและการเลือกสถานประกอบการ ใหนัก ศึก ษายื่นคํารอ งสมัครเขาศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษา และเลือกสถานประกอบการตามความสนใจไดคนละไมเกิน 2 แหง โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาจะสงใบสมัครและประวัตินักศึกษาไปใหสถานประกอบการคัดเลือก
3) การคัดเลือกนักศึกษา นักศึกษาจะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินงาน
สหกิจ ศึก ษาประจําคณะสัตวศาสตรฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด และนัก ศึก ษาที่ผานการคัดเลือกจาก
สาขาวิชา อาจจะตอ งเขารับการสัม ภาษณจากสถานประกอบการตามระยะเวลาที่สถานประกอบการ
กําหนด
4) การประกาศผลและยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหคณะกรรมการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานและนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองยืนยัน
การไปปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
5) การเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองเขารับการอบรมเพื่อเตรียม
ความพรอมตามที่คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษากําหนด
6) การลงทะเบี ยนรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาเปน ไปตาม ประกาศคณะสั ต วศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ ประกาศคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิท ยาลัยศิ ลปากร เรื่ อ ง คุ ณสมบั ติของนักศึก ษาสหกิจศึก ษาสําหรับ นัก ศึกษาหลัก สูตรปริญญาตรี
สาขาธุรกิจการเกษตร หลักสูตร พ.ศ. 2557 ตามประกาศภาคผนวก ก
7) การเสนอโครงการและแผนการปฏิบั ติง าน นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเสนอโครงการและ
แผนปฏิบัติงานที่ผานความเห็นชอบของพนักงานที่ปรึกษา ใหคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา ภายใน
30 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน
8) ในกรณีที่มีก ารปรับเปลี่ยนโครงการหรือ แผนปฏิบัติงานสหกิจศึก ษาไมวากรณีใดๆ
จะตองเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาและจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาประจําคณะ
9) การส ง รายงานผลการปฏิบัติง านนัก ศึก ษาจะตอ งสง รายงานการปฏิบัติง านฉบั บ
สมบูรณใหคณะกรรมการดําเนินการสหกิจศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
10.3 การขอเลื่อนไปปฏิบัติงาน
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกไปปฏิบัติงานแลว จะขอเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานไมได ยกเวน
กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินหรือกรณีที่จําเปนเทานั้น โดยมีใบรับรองแพทยและหนังสือรับรองจากผูปกครองมา
เปนหลักฐาน ทั้งนี้โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะ
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10.3.1 ขอปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1) นั ก ศึ ก ษาต อ งไปรายงานตั ว ที่ ส ถานประกอบการตามกํ า หนดของ
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ
2) นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
สถานประกอบการนั้นอยางเครงครัด
3) ในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองประพฤติตนสุภาพ
เรียบรอย หากประพฤติตนไมเหมาะสม จนทําใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ
นักศึกษาผูนั้นจะถูกเรียกตัวกลับและถือวาไมผานการปฏิบัติงานในครั้งนี้
4) กรณีที่นักศึกษามีความจําเปนตองลากิจ จะตองไดรับอนุญาตจากสถาน
ประกอบการ ใหสําเนาใบลาและคําอนุญ าตสง มายัง คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ แจงสาขาวิชาและ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการทราบตอไป
5) ในกรณีที่ลาปวยติดตอกันมากกวา 2 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยสงมา
ใหสถานประกอบการ ใหสําเนาใบลาปวยและใบรับรองแพทยสงมายัง คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาเพื่อแจงหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการทราบตอไป
6) วันลากิจและลาปวยรวมกันแลวตองไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ของระยะเวลา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งหมด
7) ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากการทํางานจนเกิดความเสียหาย หากมีการ
ชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากนักศึกษาไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาหรือผูดูแล นักศึกษา
จะตองรับผิดชอบคาเสียหายในสวนนี้ดวยตนเอง
8) ในกรณีท่ี นัก ศึก ษาไมส ามารถจะปฏิบัติงานสหกิจศึก ษาไดครบตามที่
กําหนดของโครงการหรื อ เกิ ดป ญ หาอยางใดอยางหนึ่ง จนไมส ามารถปฏิบัติง านตอ ไปไดใหแจง มายั ง
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาโดยทันที
9) ถามีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ปรากฏในโครงการที่
ไดรับอนุมัติใหนักศึกษาแจงแผนปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนใหมมายังคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา
10) ในกรณีที่นักศึกษาละทิ้งการปฏิบัติงานกอนกําหนด ใหถือวาไมผานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้
11) นักศึกษาตองไมเกี่ยวของกับการเรียกรองสิท ธิใดๆของพนักงานหรือ
บุคลากรในสถานประกอบการ
10.3.2 บทกําหนดโทษ
นั ก ศึ ก ษาผู ใดที่ฝาฝนประกาศนี้จ ะไดรับ พิจ ารณาโทษวา กลา วตั ก เตื อ นหรื อ
ภาคทัณฑหรือประเมินผลไม ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

51
ระบุไวในขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิด ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจไดรับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
- ภาคทัณฑ
- พักการศึกษา
- พนสภาพการเปนนักศึกษา
11. การประเมินผลการศึกษา
11.1 การพิจ ารณาผลการประเมินผลการศึก ษารายวิชาสหกิจ ศึก ษา ดําเนินการโดย
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะ
11.2 นักศึกษาจะเขารับการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาไดตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
11.3 การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประกอบดวย
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ
หรือพนักงานที่ปรึกษา (50 เปอรเซ็นต)
2) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการฝกสหกิจศึกษา (10 เปอรเซ็นต)และรายงาน
โครงการวิจัยสหกิจศึกษาที่เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะ (20 เปอรเซ็นต)
3) ประเมินผลจากการนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา (10 เปอรเซ็นต)
4) ประเมินผลจากการนําเสนอโครงการวิจัย (10 เปอรเ ซ็นต) โดยการนําเสนอ
โครงการวิจัยนั้นจะนําเสนอรายงตอคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําคณะอาจเชิญผูสนใจเขารวมฟงการนําเสนอผลงานดังกลาว
5) การประเมินผลใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามขอกําหนดในหลักสูตร
12. ผูทําหนาที่ประเมินผลการศึกษา ประกอบดวย
12.1 พนักงานที่ปรึกษาหรือผูที่สถานประกอบการหมอบหมาย
12.2 คณะกรรมการดําเนินงาน
13. สถานที่ติดตอ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท/โทรสาร 0-3259-4037-8
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14. หลักสูตรที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
14.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตร พ.ศ. 2560)
710 498 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานหรือทํางานวิจัยอยางนอย 1 ภาคการศึกษา พรอมทั้งสงรายงาน
14.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
(หลักสูตร พ.ศ.2560)
711 498 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานหรือทํางานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําวิจัยอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
พรอมทั้งสงรายงาน
14.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตร พ.ศ.260)
712 498 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานหรือทํางานวิจัยอยางนอย 1 ภาคการศึกษา พรอมทั้งสงรายงาน
14.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2557)
714 441 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานหรือทํางานทางธุรกิจการเกษตรอยางนอย 1 ภาคการศึกษา พรอมทั้งสง
รายงาน
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ภาคผนวก ค
แบบแจงวิธีการ
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

Asat-co-op-f001

Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบแจงวิธีการและกําหนดการสัมภาษณจากสถานประกอบการ
สถานประกอบการ…………………………………….................................................................................................................…
ที่ตั้ง………………..…….................................................................................................................................................………
โทรศัพท…………………………โทรสาร………………..E- mail…………..……..…………………......................................................
ขอแจงวิธีการและกําหนดการสัมภาษณนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้คือวิธีการสัมภาษณ
คัดเลือกจากใบสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยส ง พนั กงานของสถานประกอบการมาสั ม ภาษณ ณ คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โดยพนักงานของสถานประกอบการสัมภาษณผานระบบสื่อสาร โทรศัพท อินเตอรเน็ต
โดยคณาจารยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรสัมภาษณแทนสถานประกอบการ
นักศึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปสัมภาษณยังสถานประกอบการ
กําหนดการสัมภาษณ
ลําดับที่

วัน/เดือน/ป

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา

ลงนาม ………………………………….
(………………………………….)
ตําแหนง………………………………….

โปรดแฟกซเอกสารกลับมาที่ โทรศัพท/โทรสาร : 0-3259-4037-8 จักขอบพระคุณยิ่ง
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Co-operative Education Project

Asat-co-op-f002

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบแจงผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจําปการศึกษา.......................
วันที่......เดือน...…………….……พ.ศ…….
เรียน

หัวหนาโครงการสหกิจศึกษา

ชื่อ – นามสกุล………………………..……………………………………………………………………………………………………………...........….
ตําแหนง…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….............
สถานประกอบการ…………………………………………………………………………….…………………………………………………….........….
ที่ตั้ง………………………………………………………………………..…………………………………..….........................................................
โทรศัพท……………………………โทรสาร…………………………..E- mail…………..………….……….………………………………..............
ขอแจงผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหวางวันที่……………………………………...............
ถึงวันที่………………………จํานวน……คน ดังนี้ คือ
1.(นาย/นางสาว)………........................................……ฝกปฏิบัติงาน ณ (บริษัท/ฟารม)………………….........….........
ที่ตั้งเลขที่.หมู……ถนน………….…………ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต………………….จังหวัด………………...................
โทรศัพท/โทรสาร…………………………โดยติดตอกับ…………………….………………………..….............................…….....….............
ตําแหนง……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..............
2.(นาย / นางสาว)…………..............................…….ฝกปฏิบัติงาน (บริษัท/ฟารม)………………..............…….........
ที่ ตั้ ง เลขที่ ……..หมู ……ถนน...….ตํ าบล/แขวง…………………………..อํ าเภอ/เขต…………………..……….จั ง หวั ด ……………….….
โทรศัพท/โทรสาร………………………….โดยติดตอกับ…………………….………………………..…………................................................
ตําแหนง……………………………………………….…………………………………………………………………………………………..........…….…...

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3.(นาย / นางสาว)…………………………….ฝกปฏิบัติงาน ณ (บริษัท/ฟารม)……………………………….…...……........….
ที่ตั้งเลขที่……..หมู… …ถนน………….…………...….ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต…………………............………..….
จังหวัด……………….…..โทรศัพท/โทรสาร………………………….โดยติดตอกับ…………………….……………………..............……..……
ตําแหนง……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….............…
4.(นาย / นางสาว)…………………………….ฝกปฏิบัติงาน ณ (บริษัท/ฟารม)……………………………….………...........….
ที่ตั้งเลขที่……..หมู… …ถนน………….…………...….ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต…………………..............…..…….
จังหวัด…………….……โทรศัพท/โทรสาร………………………….โดยติดตอกับ…………………….………………………..…..........…..……
ตําแหนง……………………………………………….………………………………………………………………………………………………...............
5.(นาย / นางสาว)………………………………ฝกปฏิบัติงาน ณ(บริษัท/ฟารม)……………………………….……..........…….
ที่ตั้งเลขที่……..หมู… …ถนน………….…………...….ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต…………………................……….
จังหวัด……….…………โทรศัพท/โทรสาร………………………….โดยติดตอกับ…………………….………………………..………............…
ตําแหนง……………………………………………….……………………………………………………………………………………………...........……

โดย สิ่งที่นักศึกษาตองจัดเตรียม 1. ที่พัก
2. อาหาร
3. เครื่องนอน
4. ชุดฟอรม

ไมมีคาใชจาย
ไมมีคาใชจาย
เตรียมไปเอง
มี

มีคาใชจาย คือ …………..……….……
มีคาใชจาย คือ………….….…….……
จัดเตรียมให
ไมมี

5. อื่น ๆ……………………………………………..……………………………………………………...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………….)
ตําแหนง…………………….…………….…….

ถามีแผนที่หนวยงาน รายละเอียดการเดินทาง กรุณาแนบมาพรอมแบบตอบรับการฝกงานและ
แฟกซเอกสารกลับมาที่โทรศัพท/โทรสาร : 0-3259-4037-8 จักขอบพระคุณยิ่ง
โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

Asat-co-op-f003
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Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจ
คําชี้แจง
1.ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนั กงานที่ปรึ กษา (job supervisor) นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุค คลที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
2.แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 9 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณแบบของการประเมินผล
3.โปรดใหคะแนนในชอง คะแนนที่ได ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่อง – และโปรดใหความ
คิดเห็นเพิ่มเติม(ถามี)
4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา "ลับ" และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน
โครงการสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา…………………………………รหัสประจําตัว………………หลักสูตร…………......................……….................
คณะ…………………………….…………….ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................................
ระยะเวลาฝกงาน

ตั้งแตวันที่………เดือน………..……….พ.ศ.……… ถึงวันที่………เดือน……..……พ.ศ.……….....................……

จํานวนวันทํางานวันลาปวย…………..วัน ลากิจ……………….วัน สาย…………………วัน

รายละเอียด

คะแนนเต็ม

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

10

1.2 แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต

10

1.3 มีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

10

1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม

10

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

คะแนนเต็ม
10

2. ดานความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
สัตวศาสตรฯ อยางเปนระบบในดานการผลิตสัตว การปรับปรุงพันธุ การจัดการ
อาหาร สุขภาพสัตว และการจัดการฟารม

10

2.2 มีความรูในสาขาวิชาอื่น ได แก วิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคม

10

2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการในหลักสูตร รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการตอยอดพัฒนาองคความรู

10

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

10

3.ดานทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ

10

3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค

10

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ

10

3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางสัตวศาสตรฯ ได
อยางเหมาะสม

10

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม

10

4.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

10

4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่และความ
รับผิดชอบ

10

4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

10

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คะแนนเต็ม

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการ
วิเคราะหแปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค

10

5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

10

5.3 สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับสัตวศาสตรฯ
จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

10

5.4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และ
ใชอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูล
ขาวสารและแนวคิด

10

5.5 สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม

10

5.6 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

5.7 สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษ
ในระดับใชงานไดและเหมาะสม

10

คะแนนรวม

240
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6. จุดเดนของ
นักศึกษา……..…………………………………………………………....…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
7. ขอควรปรับปรุงของ
นักศึกษา…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
อื่นๆ………………………………………………….……………………...……………..……………………………………………….........…………
………………………………………………………………………….…...…………………………………………………………………………………
9.หนวยงานของทานสามารถรับนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปการศึกษาหนาไดหรือไม
ได จํานวน …………คน

เพศ

หญิง

ชาย

ไมจํากัด

ไมได
เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………..…….........................................

ลงชื่อ…………………………………………….ผูประเมิน
(……………………………………………)
ตําแหนง………………………………………..
วันที่ …………………………………………….

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-004
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบคํารองแจงความจํานงขอเลือกสถานประกอบการ
วันที่……..เดือน……………… พ.ศ……...…....................
เรียน

หัวหนาโครงการสหกิจศึกษา
ขาพเจา (นาย/นางสาว)……………………ชั้นปที่ …….. รหัสประจําตัว……….…..……..................................

หลักสูตร………………………. เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได……………….......................................……….มีความประสงคขอ
เขาศึกษาในรายวิชา สหกิจศึกษา (Co – operative Education) ในภาคการศึกษาที่
โดยขาพเจามีความสนใจในสถานประกอบการประเภท ดังตอไปนี้คือ
1. ……………………………………………………….…
2. ……………………………………………………….…
3. ……………………………………………………….…
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ……………………………..นักศึกษา
(…………………………….)
วันที่………………………………
สวนนี้สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา
สวนนี้สําหรับนักศึกษา
ไดรับเอกสารการแจงความจํานงการเขาศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว
ลงชื่อ………………………เจาหนาที่สหกิจศึกษา
(……..……………………….)
วันที่………………………….…

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

61

โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-005
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
CO-OP JOB APPLICATION FORM
ชื่อสถานประกอบการที่ตองการสมัคร
Name of Employer

สมัครงานในตําแหนง
Position sought
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รูปถ่าย

หมายเลขงาน
Job No.

จาก

From

Period of working

Until

Recent
Photo

ถึง

of

ขอมูลสวนตัวนักศึกษา (STUDENT PERSONAL DATA)
ชื่อ-นามสกุล

ไทย (นาย/นางสาว) ……………………………………………………………………………………....................

Name & Surname Thai

อังกฤษ ………………………………………………………………………………………………..............…

English (Mr./Miss)

รหัสนักศึกษา………………………………นักศึกษาชั้นปที่………….. หลักสูตร………………………………………....................

Student identifycation

Years in department

คณะ………………………………………………...............................ชื่ออาจารยที่ปรึกษา…………………………………………….
Faculty

Name of academic advisor

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผานมา………………………………………….เกรดเฉลี่ยรวม ………………………………..

GPA for all courses completed to date

GPA for the most recently completed academic

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที…่ ………………………………………….ออกให ณ…………………………….…….....................................….
Issued at

Identification card

เมื่อวันที่ ……………………………………………………………หมดอายุวันที่………………………………...........................................…….….
valid

Expire

เชื้อชาติ…………………………………...สัญชาติ…………………………………... ศาสนา…........................................…………………..…….
Race

วันเดือนปเกิด…………………………………… สถานที่เกิด…………………………………… อายุ ………………ป
Date of birth

Place of birth

เพศ ……………….. สวนสูง …………………ซม. น้ําหนัก …………………………..กก.
Sex

Height

Weight

Kg

Age

Years

โรคเรื้อรัง โรคประจําตัว ระบุ…………………………………………………………………………………………..….
Chronical disease:

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ที่อยูในภาคการศึกษานี้…………………………………………………………………………………………….................................................…..…..
Address this

โทรศัพท……………………………โทรสาร………………………………..E-mail……………………………..…................................................…..
Tel.

Fax.

ที่อยูตามทะเบียนบาน…………………………………………………………………………………………..……................................................……

Permanent

…………………………………………………………………………………………………………………..…………........................................................
โทรศัพท……………………………..โทรสาร………………………………. E-mail…………………………..……..............................................…
Fax

Tel.

บุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to)
1.ชื่อ-นามสกุล………………………………………………….ความเกี่ยวของ……………………………….…………............................................
Name & surname

Relation

อาชีพ…………………………………………………………..สถานที่ทํางาน………………………………………..............................................….

Occupation

Place of work

ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………......................................................…….….
Address

โทรศัพท ……………………………….โทรสาร………………………………E-mail…………………………….............................................……
Fax.

Tel.

2.ชื่อ-นามสกุล………………………………………………….ความเกี่ยวของ…………………………………………...........................................
Name & surname

Relation

อาชีพ …………………………………………………………..สถานที่ทํางาน…………………………………….…...........................................…

Occupation

Place of work

ที่อยู ………………………………………………………………………………………………………………..……..................................................…
Address

โทรศั
Tel. พท………………………………..โทรสาร………………………………E-mail………………………….………...........................................
Fax.
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ขอมูลครอบครัว (FAMILY DETAILS)
ชื่อบิดา ………………………………………………… อายุ …………. ป

Father’s

Age

Year

ชื่อมารดา………………………………………………. อายุ …………. ป
Mother’s

Year

อาชีพ…………………………..…….

Occupation

อาชีพ ………………………..……..

Occupation

Age
ที่อยู …………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….…....

Tel.

Address

………………………………………………………………………………………………………………………..……
จํานวนพี่นอง ………….. คน

ลําดับที่

เปนบุตรคนที่ ……………………………………. ตามรายละเอียดขางลางนี้

Person

No. of

ชื่อและนามสกุล

You are the

อายุ

อาชีพ

ตําแหนง

ที่อยู

as

No

Name & surname Age

Occupation

………

……………………… …………

……………….

………………… ……………………………..

………

……………………… …………

……………….

………………… ……………………………..

………

……………………… …………

……………….

………………… ……………………………..

………

……………………… …………

……………….

………………… ……………………………..

………

……………………… …………

……………….

………………… ……………………………..

………

……..……………….. …………

Address

Position

……………….. …………………. ……………………………..

ประวัติการศึกษา (EDUCATION BACKGROUND)
ระดับ

สถานศึกษา

ปที่เริ่ม

ปที่จบ

วุฒิการศึกษา

วิชา

Level

School/College/
University

Year

Year
graduated

Certificate

Major

attended

ประถม
Primary
มัธยมตน
Secondary
มัธยมปลาย
High School
ปวช./ปวส.
Vocational
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กําลังศึกษา

University

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

64
ประวัติการฝกอบรม และปฏิบัติงาน (PREVIOUS TRAINING)
แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพรอมนี้ (Additional pages are attached)
ระยะเวลาการฝก
Year Trained
จาก

ถึง

From

To

สถานที่ฝก/ที่อยู
Organization and Address

ตําแหนง/หัวขออบรม/หนาที่
Position/Topics/Job title/ Job
description

ตําแหนงงานที่สนใจ (CAREER OBJECTIVES)
ระบุสายงานและลักษณะงานอาชีพที่นักศึกษาสนใจ (Indicate your career objectives, fields of interest and job
preference)
1. …………………………………………………………………………………………………………………….............................................…….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………............................................…….
3. …………………………………………………………………………………………………………………...........................................……….
กิจกรรมนอกหลักสูตร (STUDENT ACTIVITIES)
ระยะเวลา (Years)

ตําแหนงและหนาที่ (Position/Responsibility)

1. ………………………………..

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

2. ………………………………..

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

3. ………………………………..

……………………………………………………………………………..................................…....
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ความสามารถทางภาษา (LANGUAGE ABILITY)
ภาษา
(Language)

ฟง (Listening)
Good

Fair

พูด (Speaking)

Poor

Good

Fair

อาน (Reading)

Poor Good

Fair

Poor

เขียน (Writing)
Good Fair

อังกฤษ
(English)
จีน
(Chinese)
อื่น ๆ
(ระบุ)..............
(Other)

ความสามารถพิเศษและเกียรติคุณที่ไดรับ
(SPECIAL ABILITY AND HONOR RECEIVED)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………………......................................................……
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….....................................................….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….....................................................…

ความสามารถอื่น ๆ (OTHER SKILLS)
ความสามารถทางคอมพิวเตอร  MS-Office  โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ (ระบุ)……………………………...................……
Computerized

 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………….…................….....................

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ใบขับขี่

Driver license

 รถยนต

ใบอนุญาตเลขที่ ……………………………………...........……………..……................….

Car

Driver license

Motor cycle

Driver license no.

 จักรยานยนต

ใบอนุญาตเลขที่ …………………………………………………………..........................…

กีฬา …………………………………………………….. งานอดิเรก……………………………………………………….................................................

Sport

Hobbies

โปรดแนะนําตัวทานใหผูอื่นรูจักมากขึ้น
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(Please explain about yourself to make other people understand you better.)
………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................……..
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................…..
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

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

ลายเซ็นผูสมัคร ………………………………
Applicant

( ……………………………….. )
วันที่ …………………………………...
Date

เอกสารประกอบการพิจารณาที่สงมาดวย
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. ใบรับรองแพทย
4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับลาสุด
5. อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………….
โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โทรศัพท/ โทรสาร 0-3259-4038 E-mail. Montip60@gmail.com
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-006
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบคําขออนุญาตผูปกครอง
(ผูใหขอมูล : นักศึกษา, ผูปกครอง)
เขียนที่………………………………………
วันที่…………………………………………
เรียน คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ขาพเจา…………………………………………………………รหัสประจําตัว………………..……ชั้นปที่……....................................……
หลักสูตร…………………………………………………..เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX)…….………เขาฝกสหกิจศึกษา
ณ……………………………………………………จังหวัด…………………………….……......................................................................
ระหวางวันที…่ …...เดือน……………….พ.ศ…………ถึงวันที่……….......เดือน………………พ.ศ………........................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ ไมมีปญหาดานการเรียน และมี
ความพรอมที่จะฝกงานในสถานที่ฝกงานไดตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งจะตั้งใจฝกปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติตนระหวางฝกงาน (ดังแสดงในคูมือและบันทึกฝกงาน) ทุกประการ หากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น จะไมเรียกรองความ
รับผิดชอบจากคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และยินยอมใหสถานที่ฝกงานสงตัวกลับ
ไดทันที
ลงชื่อ………………….……………….
(…………………………………..)นักศึกษา
คํารับรองของผูปกครอง
ขาพเจา………………………………………………………เกี่ยวของเปน………............................. (บิดา/มารดา/ผูปกครองนักศึกษา)
ที่อยูที่สามารถติดตอได…………………....................................…………………..เบอรโทรศัพท..................................................
 เห็นชอบและอนุญาตให (นาย /นางสาว)……………….........................……………………………………..เขาฝกงาน
(รายละเอี ย ดดั ง ข า งต น ) หากมี ป ญ หาใดๆเกิ ด ขึ้ น จะไม เ รี ย กร อ งความรั บ ผิ ด ชอบจากคณะสั ต วศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และยินยอมใหสงนักศึกษากลับไดทันที
 ไมอนุญาตเนื่องจาก…………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………………………..)
ผูปกครองนักศึกษาฝกงาน
วันที่……….เดือน………………พ.ศ.………
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-007
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ผูใหขอมูล: นักศึกษา)
เรียน หัวหนาโครงการสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ………………………………………….รหัส...............................................................................................................
ประจําตัว……………..........................…………หลักสูตร……………………………..คณะ …………………...........................................
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ) ……………………………………………………….........................................………………..
เลขที่…………ถนน…………………………..ซอย…………………………ตําบล…………………….................................................…………
อําเภอ ……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย… …………….............................................…………...
โทรศัพท…………………………โทรสาร………………………….E – mail……………………..............................................……………….
ชื่อที่อยูของสถานประกอบการที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
1. ชื่อ – นามสกุล………………………………….…………….ตําแหนง………………….............................................……………………..
เลขที่…………ถนน…………………………..ซอย…………………………ตําบล………………………................................................………
อําเภอ ……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย……………............................................……………...
โทรศัพท…………………………โทรสาร………………………….E – mail…………………………….............................................……….
แผนที่แสดงตําแหนงที่พักอาศัย
เพื่อความสะดวกในการนิเทศของคณาจารย โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่สําคัญใกลเคียงที่สามารถเขาใจโดยงาย

(ลงชื่อ)……….………………………
(………………………………..)นักศึกษา
วันที่………………………………

โปรดสงคืน โครงการสหกิจคณะสั
ศึกษาภายใน
สัปดาหแรกของการปฏิ
ัติงานของนั
ษา จักขอบคุณยิ่ง
ตวศาสตร4และเทคโนโลยี
การเกษตร บมหาวิ
ทยาลัยกศิศึลกปากร
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-008
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา
(ผูใหขอมูล : ผูจัดการฝายบุคคลหรือพนักงานที่ปรึกษา)
คําชี้แจง
เพื่อใหการประสานงานระหวางโครงการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เปนไปโดยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ จึงใครขอความกรุณาผูจัดการฝายบุคคล หรือผูที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ได
โปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา เพื่อจัดทําขอมูล ตําแหนงงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา ตาม
แบบฟอรมฉบับนี้ และ
ขอไดโปรด สงกลับคืนใหโครงการสหกิจศึกษา
ภายใน 4 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดัวยจักขอบคุณยิ่ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน หัวหนาโครงการสหกิจศึกษา
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้
1. ชื่อ ที่อยูของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ (ภาษาไทย)………………………………………………………………………............................................………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………...........................................................................
ที่อยู(เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษา โปรดระบุตามสถานที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน)
เลขที่ ……….ถนน………………….ซอย……………………..ตําบล/แขวง…………..................................................…….………….
อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย……………................................................…………....

2. ผูจัดการทั่วไป / ผูจัดการบริษัท และผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน
ชื่อผูจัดการสถาน
ประกอบการ……………………………………………………………………………….........….............................................................
ตําแหนง…………………………………………………….……โทรศัพท……………………...........................................................…..
โทรสาร……………….................................E-mail ……………………………………………….....................................……………

3. พนักงานที่ปรึกษา
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ชื่อนามสกุล……………………………………………………………………………………..................................................................……
ตําแหนง…………………………………………………….……..........................................................................................................
โทรศัพท……………………………………..................................................................................................................................
โทรสาร………………………..E-mail …………………………………………………………...............................................................…
4. งานที่มอบหมายนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………………............................................................………
ตําแหนงงานที่นักศึกษาปฏิบัติ………………………….……………………………………..................................................…………….
ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติ……………………………………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......................................................................
ลงชื่อ……………………………ผูใหขอมูล
(………………………………….)
ตําแหนง………….…………………….
วันที่……………………………………
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-009
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบแจงแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ผูใหขอมูล: นักศึกษารวมกับพนักงานที่ปรึกษา)
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)…………………………..………รหัสประจําตัว……………..…………....…….................................................
หลักสูตร……………………………………คณะ……………...…………….....................……........................................................………….
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังนี้
แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หัวของาน
เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
เดือนที่ 3
เดือนที่ 4
w w w w w w w w w w w w w w w w
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(ลงชื่อ)……………..…………
(…………………......…...)
นักศึกษาผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่…………………………………

(ลงชื่อ)………….................…
(…………………....……………)
ตําแหนง…………………………….
วันที่…………………………………

โปรดสงคืน โครงการสหกิจศึกษาหรือ แฟกซเอกสารกลับมาที่ 0-3259-4037-8 ภายใน 4 สัปดาหแรก ของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-010
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบแจงโครงรางรายงานโครงการวิจัยสหกิจศึกษา
(ผูใหขอมูล: นักศึกษารวมกับพนักงานที่ปรึกษา)
คําชี้แจง
โครงการวิจัยถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อฝกฝนทักษะการสื่อสาร
ของนักศึกษา และจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะตองขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่
ปรึกษา เพื่อกําหนดหัวขอโครงการวิจัยที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการของสถานประกอบการเปนหลัก ตัวอยาง
ของรายงานโครงการวิจัยไดแก ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ การสรุปขอมูลหรือสถิติบาง
ประการ การวิเคราะหและประเมินผลของขอมูล เปนตน ทั้งนี้โครงการวิจัย อาจจัดทําเปนกลุมของนักศึกษาสหกิจศึกษา
กลุมละไมเกิน 3 คน
ในกรณีที่สถานประกอบการไมตองการรายงานโครงการวิจัยในหัวขอขางตน นักศึกษาตองพิจารณาเรื่ องที่
ตนสนใจและหยิบยกมาทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษากอน ตัวอยางหัวขอที่ใชเขียนรายงานโครงการวิจัย
ไดแก รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให
บรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูที่นักศึกษาไดวางเปาหมายไวจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ เมื่อกําหนดหัวขอได
แลว ใหนักศึกษาจัดทําโครงรางรายงานโครงการวิจัยพอสังเขป ตามแบบฟอรมดานลาง โดยนักศึกษาตองปรึกษาพนั กงาน
ที่ปรึกษาเสียกอน แลวสงกลับมาภายใน 4 สัปดาหแรกแรกของการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา
มีขอเสนอแนะใดๆ ก็จะสงกลับใหทราบภายใน 10 วัน เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินการเขียนรายงานโครงการวิ จัย สหกิ จ
ศึกษาตอไป
รายละเอียดนักศึกษา

1. ชื่อหัวขอโครงการวิจัย
(ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ชื่ออังกฤษ)................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. หลักสูตร
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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3. ผูดําเนินการวิจัย
3.1 นาย/นางสาว.....................................................................................รหัส...............................................
3.2 นาย/นางสาว.....................................................................................รหัส...............................................
3.3 นาย/นางสาว.....................................................................................รหัส...............................................
4. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ที่ปรึกษาหลัก(สถานประกอบการ).............................................................................................................
ที่ปรึกษารวม 1(อาจารย)...............................................................................................................................
ที่ปรึกษารวม 2(อาจารย)...............................................................................................................................
5. ความสําคัญและที่มาของการวิจัย
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............. .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงคของการวิจัย
6.1................................................................................................................................................................
6.2 ...............................................................................................................................................................
6.3 ...............................................................................................................................................................
6.4 ..............................................................................................................................................................
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1..............................................................................................................................................................
7.2..............................................................................................................................................................
7.3..............................................................................................................................................................
7.4..............................................................................................................................................................
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9. ระเบียบวิธีวิจัย
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
10. ขอบเขตของการวิจัย
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
11. ระยะเวลาการทําวิจัย
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
12. แผนการดําเนินงานตลอดการวิจัย
เริ่มทําโครงการวิจัย
เดือน................................พ.ศ. ..............ถึง เดือน.........................พ.ศ. ..............
ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย....................................เดือน
เดือน
ลําดับ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1
2
3
4
5

รวบรวมและตรวจเอกสาร
เก็บและเตรียมตัวอยาง
วิเคราะหตัวอยาง
วิเคราะหขอมูล
เขียนรายงาน

13. สถานที่ทําการวิจัย ทดลอง หรือเก็บขอมูล
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
14. วัสดุ/อุปกรณการทําวิจัย
14.1 วัสดุอุปกรณที่มีอยูแลว ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
14.2 วัสดุอุปกรณที่ตองจัดหาเพิ่มเติม.......................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

15. งบประมาณ
(แบงเปนหมวดหมู เชน หมวดวัสดุ ไดแก วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุสํานักงาน เปนตน
หมวดคาใชสอย ไดแก คายานพาหนะการเดินทาง และฟลม เปนตน)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

นักศึกษาผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. (ลงชื่อ).................................................
(................................................)
2. (ลงชื่อ)............................................
(..................................................)
3. (ลงชื่อ)...............................................
(..................................................)

พนักงานที่ปรึกษา
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่..........................................................
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-011
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบประเมินการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
คําชี้แจง
1.ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนบุคลากรคณะสัตวศาสตรฯผูรวมนิเทศ ณ สถานประกอบการ
2.แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 2 สวน คือ สวนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการและสวนที่ 2 สําหรับ
การ
ประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา (1 แผนสําหรับนักศึกษา 1 ราย)โปรดใหขอมูลครบทุกขอเพื่อความสมบูรณแบบ
ของ
การประ เมินผลโดยใชเกณฑการประเมินคาสําหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง
เห็นดวยกับขอความนั้น มากที่สุด
หรือ เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง
เห็นดวยกับขอความนั้น มาก
หรือ เหมาะสมมาก
3 หมายถึง
เห็นดวยกับขอความนั้น ปานกลาง
หรือ เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง
เห็นดวยกับขอความนั้น นอย หรือ เหมาะสมนอย
1 หมายถึง
เห็นดวยกับขอความนั้น นอยที่สุด
หรือ เหมาะสมนอยที่สุด
- หมายถึง
ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมูล ไมตองการประเมิน เปนตน
สถานประกอบการที่เขานิเทศ
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ) ……………………………………………………..............................................................
เลขที่……ถนน………………………ซอย………………ตําบล……………….………อําเภอ............จังหวัด……......................................
รหัสไปรษณีย……………....โทรศัพท……………โทรสาร………………E:mail……………………………….................................…….
วันที่เขานิเทศ วันที่ ……..เดือน………………..พ.ศ.…………… ปการศึกษา……….นิเทศสถานประกอบการแหงนี้เปนครั้งที่ …..
รายนามนักศึกษาที่ไดรับการนิเทศงานในสถานประกอบการแหงนี้
1. (นาย/นางสาว)……………………………………………….……รหัสนักศึกษา………………………………………………………………….……
2. (นาย/นางสาว)……………………………………………….……รหัสนักศึกษา…………………………………………………………..…………
3. (นาย/นางสาว)……………………………………………….……รหัสนักศึกษา…………………………………………….………………………
4. (นาย/นางสาว)……………………………………………….……รหัสนักศึกษา…………………………………………………………….………
5. (นาย/นางสาว)……………………………………………….……รหัสนักศึกษา………………………………………………………………….…
6. (นาย/นางสาว)……………………………………………….……รหัสนักศึกษา…………………………………………………………..…………
รายนามคณาจารยผูรวมนิเทศ
1. …………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………………………………….………………………
2. …………………………………………………………ตําแหนง……………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………ตําแหนง……………………………………………………………………………..…………….
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สวนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการ
หัวขอการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
(1-5)

1. ความเขาใจในปรัชญาของสหกิจศึกษา
1.1 เจาพนักงานระดับบริหารและฝายบุคคล หรือ
1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
2. การจัดการและสนับสนุน
2.1 การใหคําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝายบริหารบุคคล (การปฐมนิเทศ,การ
แนะนําระเบียบวินัย, การลา, สวัสดิการ, คาตอบแทน ฯลฯ)
2.2 บุคลากรในสถานประกอบการ ใหความสนใจสนับสนุ นและใหค วาม เปน
กันเองกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. ปริมาณงาน
3.1 ปริมาณงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
4. คุณภาพงาน
4.1 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
4.2 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับที่บริษัท/หนวยงานเสนอไว
4.3 งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายตรงกั บ ความสนใจของนั กศึ ก ษา (ประเมิ น จาก
นักศึกษา)
4.4 ความเหมาะสมของหัวขอรายงานที่นักศึกษาไดรับ
5. การมอบหมายงานและนิเทศงานของผูควบคุมการฝกงาน
5.1 ควบคุมการฝกงานดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกที่เขางาน
5.2 ความรูและประสบการณวิชาชีพของผูควบคุมการฝกงาน
5.3 เวลาที่ผูควบคุมการฝกงานใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงาน
5.4 เวลาที่ผูควบคุมการฝกงานใหแกนักศึกษาดานการเขียนรายงาน
5.5 ความสนใจของ ผูควบคุมการฝกงานตอการสอนงานและสั่งงาน
5.6 การใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงาน
ของ ผูควบคุมการฝกงาน
5.7 ความพร อมและอุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ สํ าหรั บ นั กศึ ก ษา (พิ จารณาในกรณี
นักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวเทานั้น)
5.8 การจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหง นี้ สําหรับโครงการสหกิ จ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม
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สวนที่ 2 สําหรับการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา (1 แผนสําหรับนักศึกษา 1 ราย)
ชื่อนักศึกษา…………………………………….รหัสนักศึกษา......................สาขาวิชา……………………………….........................…..
Check List: เอกสารที่นิสิตจะตองนํามาสงใหกับโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
 แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา
 แบบแจงแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจงรายโครงรางรายงานโครงการวิจัยสหกิจศึกษา
ระดับความคิดเห็น
หัวขอการประเมิน
หมายเหตุ
(1-5 หรือ -)
1. การพัฒนาตนเอง
1.1 บุคลิกภาพ
1.2 วุฒิภาวะ
1.3 การปรับตัว
1.4 การเรียนรู
1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
1.6 มนุษยสัมพันธ
1.7 ทัศนคติตอการฝกสหกิจศึกษา
2. การแสดงความมีสวนรวมกับองคกร
3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตาม ระเบียบวินัย ของ
องคกร เชน การลา การขาดงาน การแตงกาย ฯลฯ
4. ความรู ความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ
5. ความกาวหนาของการจัดทํารายงาน
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา
6.1 ตองานที่ไดปฏิบัติและสถานประกอบการ
6.2 ตอความเหมาะสมความปลอดภัยของที่พัก
6.3 ตอความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ
6.2 ตอความเหมาะสมของคาตอบแทน
7. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาสหกิจศึกษา
รวม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………..................................
ลงนาม ……………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………….)
วันที่ ………………………………………
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Asat-co-op-012
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบประเมินผลโครงการวิจัยสหกิจศึกษา
คําชี้แจง
1.ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึ กษาหรื อบุคคลที่ไดรับมอบหมายให ทํ า
หนาที่แทน
2.แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณแบบของการประเมินผล
3.โปรดใหคะแนนในชอง คะแนนที่ได ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย (-) แลโปรด
ใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)
ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา……………………………..รหัสประจําตัว………………หลักสูตร…………...............................………………
คณะ………………………………… ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………..................................………….........
ระยะเวลาฝกงานตั้งแตวันที่……....…เดือน....………พ.ศ………...…ถึงวันที่…....…เดือน……...พ.ศ…….....................................
จํานวนวันทํางาน………….……..วันลาปวย…………..…….วันลากิจ…………..…..….วันสาย.......................................................
หัวขอรายงาน.......................................................................................................................................................................
หัวขอประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
1. กิตติกรรมประกาศ
5
2. บทคัดยอ
5
3. สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง
5
4. วัตถุประสงค
10
5. วิธีการศึกษา
10
6. ผลการศึกษา
10
7. วิเคราะหผลการศึกษา
10
8. สรุปผลการศึกษา
10
9. ขอเสนอแนะ
10
10. สํานวนการเขียนและการสื่อความหมาย
5
11. ความถูกตองตัวสะกด
5
12. รูปแบบความสวยงาม ของรูปเลม
5
13. เอกสารอางอิง
5
14. ภาคผนวก
5
คะแนนรวม
100
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15.ขอคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ…………………………………………….ผูประเมิน
(……………………………………………)
ตําแหนง………………………………………..
วันที่ ………………………..………………….
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Asat-co-op-013

โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Co-operative Education Project
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบแจงยืนยันสงรายงานการปฏิบัติงาน
( ผูใหขอมูล: นักศึกษา)
คําชี้แจง
ขอใหนักศึกษาเขียนแบบแจงยืนยันการสง รายงานการปฏิบัติงาน กอนการเขารับการสัมภาษณและนําสงอาจารย
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะรับการสัมภาษณ เพื่อรับรองวานักศึกษาไดสงรายงานเปนที่เรียนรอยแลว และสงแบบ
แจงยืนยันฉบับนี้ ที่เจาหนาที่สหกิจศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณแลว (หรือหลังจากอาจารยลงนามรับรอง
เรียบรอยแลว)
เรียน หัวหนาโครงการสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา………………………………………….……รหัสประจําตัว……………………...................................…..………..
หลักสูตร………………………………………………คณะ………………………………………………............................................………...…
ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………........................................…………….….
ใครขอเรียนใหทราบวา ไดสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวขอเรื่อง……………………………………………...............….
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว
ลงชื่อ…………………………………นักศึกษาสหกิจศึกษา
(…………………........................………………….)
วันที่ …………………………………................….
สําหรับผูประสานงานรายวิชาสหกิจศึกษา
ขอรับรองวานักศึกษาไดสงรายงานเรียบรอยแลว
ลงชื่อ……………………………………………
(…………………………………………)
วันที่……………………………………….

สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา
ไดรับเอกสารเรียบรอยแลว
ลงชื่อ……………………………………………
(…………………………………………)
วันที่………………………………………

โปรดสงคืน โครงการสหกิจศึกษาภายหลังจากกลับจากสถานประกอบการ จักขอบคุณยิ่ง
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โครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
Co-operative Education Project
Asat-co-op-014
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University
Phetchaburi IT Campus
แบบแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
( ผูใหขอมูล: นักศึกษา)
คําชี้แจง
โครงการสหกิจศึกษา ตองการขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดทําเปนหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําภาคการศึกษา โปรดเขียนขอความดวยตัวบรรจง และนําสงเจาหนาที่สหกิจศึกษา ทันทีที่กลับจากสถาน
ประกอบการ
เรียน หัวหนาโครงการสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา……………………………………………………..รหัประจําตัว………….................................……………...…….
หลักสูตร………………………….......……………คณะ………………………………............................................................…………...….
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ…………………………………ตําแหนงงาน………………………….ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต วันที่….….เดือน………………………พ.ศ.……………. ถึงวันที…่ .….เดือน………………พ.ศ.…………..................….
ใครขอเรียนใหทราบ ถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังนี้ คือ
รายละเอียดเนื้อหางานที่ปฏิบัติ…………………………………………………………………..………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................................................................................
หัวขอรายงาน.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………นักศึกษาสหกิจศึกษา
(…………………………………….)
วันที่ ……………………………………
สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร
ลงชื่อ……………………………………เจาหนาที่สหกิจศึกษา
(…………………………………….)
วันที่ ………………………….…………

โปรดสงคืน โครงการสหกิจศึกษาภายหลังจากกลับจากสถานประกอบการ จักขอบคุณยิ่ง
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