
คูมือสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หนา 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หนา 2 
 

คํานํา 
 

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่มุ้งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการให้นักศึกษา

ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงเน้นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การทํางานจริงเป็นหลัก ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทํางาน 

สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และทําให้นักศึกษามีคุณภาพและ

คุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา 

มุ่งหวังในการพัฒนาบัณฑิตที่ดีสู่สังคม และให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ใน

การจัดการเรียนการสอนจึงได้นําแนวคิดและหลักการของสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นการสร้าง

ประสบการณ์การปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษา 

 

คู่มือการดําเนินงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครเล่มนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษา

ไทยกําหนด รวมทั้งเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและการพัฒนา ตลอดจนการประสานงาน

กับสถานประกอบการ นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกัน โดยได้นําเสนอรายละเอียดในเรื่อง

แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ตลอดจนเอกสารประกอบที่ใช้ในการดําเนินการสหกิจศึกษา 

ซ่ึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่คณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ

ศึกษาในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ต่อไป 

 

      งานสหกิจศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

 

 
 



คูมือสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หนา 3 
 

สารบัญ 
                            หน้า 

คํานํา 

สารบัญ 

บทที่  1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกิจศึกษา         5 

ความเปน็มาของสหกิจศึกษา         5 

สหกิจศึกษาคืออะไร          6 

วัตถปุระสงค์ของสหกิจศึกษา         6 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา          7 

ความสําคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา         7 

บทที่  2  การดําเนินงานสหกิจศึกษา          9 

บทบาทของรฐับาลและองค์กรภาครัฐ         9 

บทบาทขององค์กรเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ       9 

บทบาทของสถานประกอบการ       10 

บทบาทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร      10 

มาตรฐานสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร     10 

มาตรฐานการนิเทศ         11  

มาตรฐานนักศึกษา         12 

บทที่  3  กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา      13 

กระบวนการก่อนการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา       13 

กระบวนการระหว่างการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ   15 

ข้ันตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา       17 

มาตรฐานการวัดและประเมินผล       18 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      20 

มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ      20 

การเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา      21 

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน       21 

การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบตัิงาน   21 

 

 

 



คูมือสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หนา 4 
 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 

บทที่  4  การรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษาและการประเมินผล    23 

การนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 23 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา    23 

กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     23 

รายงานสหกิจศึกษา        25 

บทที ่ 5  การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรบัสถานประกอบการ  29 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   29

ประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที ่437) พ.ศ. 2548    

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ  31

บูรณาการทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯฉบบัที ่420 พ.ศ. 2547 และ  

พระราชกฤษฎีกาฯฉบบัที ่476 พ.ศ. 2551      

บรรณานุกรม           32 

ภาคผนวก           33 

ภาคผนวก  ก  แบบฟอร์มสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา      34 

ภาคผนวก  ข  ตัวอย่าง  ใบรบัรองรายงานโครงงานสหกิจศึกษา     57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หนา 5 
 

บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

 

 

ด้วยภาวการณ์เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ส่งผลให้ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานหรือ

สังคมต้องการได้เปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเชิงทฤษฎีจึง

ไม่ใช่บทสรุปว่าบัณฑิตจะสามารถปฏิบัติงานได้และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม 

การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะการส่ือสารและนําเสนอข้อมูล       

มีทักษะการจัดการ การวางแผน จัดลําดับงาน การตัดสินใจและแก้ปัญหา และการเป็นผู้นํา คือ

คุณลักษณะเพ่ิมเติมที่สถานประกอบการยุคปัจจุบันต้องการให้มีในตัวบัณฑิต ดังนั้นโจทย์ที่ท้า

ทายของสถาบันอุดมศึกษา คือ จัดการศึกษาอย่างไรจึงจะสามารถผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อม 

และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมได้ ทางเลือกหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาได้นํามา

เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านการประกอบ

อาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมท่ีจะเข้าสู่ระบบการทางาน 

(Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการคือ 

สหกิจศึกษา  

 

1.1 ความเป็นมาของสหกิจศึกษา  

คําว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติที่ศาสตราจารย์       

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซ่ึงเป็นบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย เมื่อป ี       

พ.ศ. 2536 โดยเริ่มนํามาใช้จัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อมาแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาจึงได้เริ่มเป็นที่รู้จักและขยายไปสู่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในยุคแรก 

เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้ประกาศ

นโยบายให้การสนับสนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสหกิจศึกษาทําใ ห้ มี

สถาบันอุดมศึกษาตระหนักและเริ่มนําสหกิจศึกษามาจัดการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึนจวบจน

ปัจจุบัน สหกิจศึกษาได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและขยายสู่ระดับชาติโดยมีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นภาคีสําคัญของภาครัฐทําหน้าที่ดูแลด้านนโยบาย

และให้การสนับสนุนด้านการเงิน การดําเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปของทวิภาคี 

คือ มีเพียงสถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยภาครัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง 
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หากแต่มีหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยที่

ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 การดําเนินงานสหกิจ

ศึกษาได้พัฒนาเข้าสู่ลักษณะพหุภาคี กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน

ภาคเอกชน เช่น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association 

for Cooperative Education-TACE) และสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for 

Cooperative Education - WACE) นับว่าการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยใน

ปัจจุบันมีภาคีต่างๆ เข้ามามีบทบาทครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาคี  

 

1.2 สหกิจศึกษาคืออะไร  

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน

ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน

ประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ สหกิจศึกษาจึงเป็น

ระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) รูปแบบ

การจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการสลับกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาและออกไปประกอบ

วิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) 

เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทํางาน (Employability) และเสริมคุณภาพ

บัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็น

กลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา  

การดําเนินงานสหกิจศึกษามุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 

วิชาชีพ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่นว่าการจัดการศึกษา

สหกิจศึกษาจะทําให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” วัตถุประสงค์

ของสหกิจศึกษา ดังนี้  
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1.3.1 เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ 

และวิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ทําให้นักศึกษาสามารถพัฒนา

ตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบการทํางาน  

1.3.2 เพื่อเปดิโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

1.3.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาน

ประกอบการและสถาบนัการศึกษา อันจะนาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการอย่าง

ยั่งยืน  

1.3.4 เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาที่

ทันสมยั ได้มาตรฐาน และตอบสนองกบัความต้องการของสถานประกอบการและ

ตลาดแรงงาน  

 

1.4 ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

 1. นักศึกษาทีไ่ปปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเปน็พนกังานช่ัวคราว 

 2. มีหน้าที่รบัผิดชอบงาน ณ สถานประกอบการทีแ่น่นอนตรงตามสาขาวิชา 

 3. ทํางานเตม็เวลา 

 4. ระยะเวลาปฏิบัติงานเตม็ 1 ภาคการศึกษา รวม 16 สัปดาห์ 

 5. มีค่าตอบแทนในอัตราเทียบเท่าหรือมากกว่าทีจ่่ายให้กับลูกจ้างรายวันหรือตาม

ความเหมาะสมของสถานประกอบการหรืออาจจ่ายในรูปของการจัดที่พักและอาหาร ใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน 

 

1.5 ความสําคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา  

ด้วยการเปล่ียนแปลงของสังคม รวมทั้งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้ทกุภาค

ส่วน ให้ความสําคัญกับคุณภาพของคนในการขับเคล่ือนประเทศ การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ

รองรบัตลาดแรงงานจึงเปน็ความท้าทายของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ สหกิจศึกษาจึงเปน็อีก

ทางเลือกของการจัดการศึกษาทีท่วีความสําคัญมากขึ้น ด้วยมีเป้าประสงค์ที่มุง่พัฒนาบัณฑิต

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการ 5 คู่มือสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาและอาจารย์

ที่ปรึกษาพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทกัษะประสบการณ์ที่จะเข้าสู่ระบบการ

ทํางาน (Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ
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ต้องการ การจัดการศึกษาสหกิจศึกษาโดยรวมแล้วจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

1) ประโยชน์ต่อนักศึกษา  

- ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา  

- ได้เรียนรู้สังคมการทํางาน และการทํางานร่วมกบัทีมงาน  

- ค้นพบตนเองและเข้าใจศักยภาพความต้องการของตนเองในสายงานวิชาชีพ  

- เกิดการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  

- เกิดทกัษะการส่ือสาร การประสานงาน และการรายงานข้อมูล  

- มีผลการเรียนหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีขึ้น  

- เปน็บณัฑิตที่มีศกัยภาพและความพร้อมปฏิบตัิงานได้ทันทีที่สําเรจ็การศึกษา  

- มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสําเร็จการศึกษา  

- ได้รบัค่าตอบแทนขณะศึกษา  

2) ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  

- มีนกัศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดป ี 

- พนักงานประจํามีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนหรือสร้างสรรค์งาน ที่

มีคุณค่าให้กับองค์กร  

- เปน็ช่องทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจาํ  

- มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา  

- เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา 

3) ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา  

- เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ  

- ได้ข้อมูลย้อนกลับสําหรบัปรบัปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  

- ช่วยให้สถานศึกษาเป็นทีรู่้จักและได้รับการยอมรบัจากตลาดแรงงาน 
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บทที่ 2 
การดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 

   

เพื่อให้การดําเนินงานสหกิจศึกษาในรปูเครือข่ายพหุภาคีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่ละองค์กรในเครือข่ายควรมีบทบาทที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดสหกิจ

ศึกษา ดังนี้ 

  

2.1 บทบาทของรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ  

1) ให้นโยบายและสนับสนนุงบประมาณการดําเนินงานสหกิจศึกษาให้เกิดความ

เข้มแข็ง  

2) ดําเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษา เช่น มาตรการด้านภาษี การดําเนินการเกี่ยวกบัวีซ่า (Visa) โดยเฉพาะระยะเวลาที่ไม่

สอดคล้องกับสหกิจศึกษา  

3) เป็นส่ือกลางในการสร้างความร่วมมือกบัองค์กรระดับนโยบาย หรือองค์กร

วิชาชีพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาในภาพรวม  

4) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

5) พัฒนาและสนบัสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเป็น

เลิศ (Best Practice)  

6) ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและปรับปรงุอย่าง

ต่อเนื่อง  

2.2 บทบาทขององค์กรเอกชน สมาคมวิชาการและวิชาชีพ  

1) ให้ความร่วมมือแก่องค์กรภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแก่สมาชิกองค์กร

หรือสมาคม  

3) พัฒนาคณุภาพงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวิชาชีพ  

4) พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการสมาชิก

ให้มีความเป็นเลิศ  

5) ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง  
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2.3 บทบาทของสถานประกอบการ  

1) เป็นผู้ร่วมรบัผิดชอบจัดสหกิจศึกษา (Partnership) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2) พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและ

สังคม  

3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารและ

พนักงานทกุระดับ รวมทั้งสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน  

4) ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  

2.4 บทบาทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

1) เป็นองค์กรหลักที่ดําเนินงานสหกิจศึกษาโดยออกแบบหลักสูตรและดําเนินงาน

สหกิจศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด  

2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาแก่นกัศึกษา และ

บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา  

3) ศึกษา วิจัย ปรับปรงุและพฒันาการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา  

4) ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  

2.5 มาตรฐานสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

1) ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้รับ

ข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสหกิจศึกษา  

2) ต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาก่อนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

3) ต้องกําหนดคุณสมบตัิและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

4) ต้องกําหนดช่วงเวลาทีน่ักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ต่ํากว่า 16 สัปดาห์ 

โดยต้องเปน็การปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดได้ในช่วง

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

5) ต้องจัดหางานทีม่ีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจําที่ตรงกบัสาขาวิชาชีพ

และเน้นประสบการณ์การทาํงาน  

6) ต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา  

7) ต้องเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้เลือกสถานประกอบการตามความสมคัรใจ  
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8) ต้องทําความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกตําแหน่งงานมีค่าตอบแทนและ

สวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจําเปน็  

9) ต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง  

10) ต้องจัดให้มีการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ  

11) ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างนักศึกษา และ
คณาจารย์นิเทศ  

12) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเปน็ส่วนหนึ่งของ
ระบบการประเมินและวัดผล และเปน็ไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

2.6 มาตรฐานการนิเทศ  

1) คณาจารย์นิเทศต้องเปน็คณาจารย์ประจําของแต่ละสาขาวิชา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2) สถานศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์นิเทศเข้ามา

นิเทศนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ  

3) คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงานประวัติ

นักศึกษา ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกําหนดการนิเทศ  

4) คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนกัศึกษา  

5) สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในคณะไปนิเทศงานขณะนกัศึกษาปฏิบัติงาน

อย่างน้อยหนึง่ครั้ง โดยเปน็การไปพบนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยพิจารณาจากสถาน

ที่ตั้งของสถานประกอบการ  

6) ในการนิเทศงานต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงาน

กับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศและประชุมร่วมท้ังสามฝ่าย  

7) คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่าหนึ่งช่ัวโมงต่อการนิเทศงาน

หนึ่งครั้ง  

8) คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้

ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจําเปน็ของสาขาวิชา  
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2.7 มาตรฐานนักศึกษา  

 คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  
1) นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามทีส่ถานศึกษากาํหนด  

2) นักศึกษาต้องมีคุณสมบตัิทีจ่ะสําเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ

ทางวินยั ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  

3) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา  

 มาตรฐานกิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน  

1) นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือ ประจําสัปดาห์  

2) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ช้า

กว่าสัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

3) นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน

ก่อนเสร็จส้ินการปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะนําให้

เรียบร้อย  

4) นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ  

 คุณภาพรายงานทางวิชาการ  

1) รายงานสหกิจศึกษาต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป  

 การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา  

1) นักศึกษาต้องนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา

ระหว่างคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา หลังกลับจาก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
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บทที่ 3 
กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา 

 

 

สหกิจศึกษาถือเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาเอกของแต่ละสาขาวิชา โดยมีการจัดการ

เรียนการสอนนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการเป็น

ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษาปกติ) กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา  

มีดังนี้  

 

3.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

3.1.1 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  

สาขาวิชาต่างๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน

สังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ที่เพียงพอในสาขาวิชาชีพก่อนไปปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและสร้างความเชื่อถือ

แก่สถานประกอบการ  

3.1.2 การประชาสัมพันธส์หกิจศึกษา  

งานสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทําการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  สหกิจ

ศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือแจ้งข่าวสาร กําหนดการต่างๆ สาหรับการดําเนินงานสหกิจศึกษาในแต่

ละรุ่น และทําการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสหกิจศึกษาแก่สถานประกอบการ เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา ร่วมหารือเกี่ยวกับลักษณะงานสหกิจศึกษา และแนวปฏิบัติที่

จําเป็นในการดําเนินงานสหกิจศึกษา สามารถเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานสหกิจศึกษาได้ท่ี 

http://coop.agt.snru.ac.th 

3.1.3 การสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา  

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษาได้ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบสหกิจศึกษา

ออนไลน์ ที่ www.agt.snru.ac.th โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์ม 

AGT:coop-01 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร หรือสามารถศึกษารายละเอียด

การสมัครได้จากคู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (สาหรับนักศึกษา) จากภาคผนวก 

ก 
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3.1.4 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา  

สําหรับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาจะดําเนินการโดยอาจารย์ประจํา

สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยจะแยกการคัดเลือกออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้  

1. การคัดเลือกเบื้องต้น จะทําการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาโดย

พิจารณาตามคุณสมบตัิของนักศึกษาทีไ่ด้กําหนดไว้  

2. การคัดเลือกเพ่ือจัดสรรงาน สําหรับข้ันตอนน้ีจะทําการพิจารณาความ

เหมาะสมเก่ียวกับการจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาและรับรองงานให้แก่นักศึกษานั้นควรคํานึงถึงคุณภาพของงานซ่ึง

ควรมีลักษณะดังนี้  

1) ลักษณะงานตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนมา  

2) งานมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการโดยอาจเป็นโครงงานหรืองานประจํา

ก็ได้  

3) งานนั้นเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่าง

เต็มที่  

4) งานมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนกัศึกษา และ

เหมาะกบัระยะเวลา  

5) ควรเปน็งานทีน่ักศึกษามีความสนใจและถนัด  

6) ควรเปน็งานทีม่ีความปลอดภัยและไม่เส่ียงต่ออันตราย  

3.1.5 การประชาสัมพันธต์ําแหน่งงานและการรับรองงาน  

ภายหลังการคัดเลือกและจัดสรรงานเรียบร้อยแล้ว จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ประกาศแจ้งตําแหน่งงานและสถานประกอบการให้นักศึกษาทราบเพ่ือเตรียมตวัต่อไป  

3.1.6 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน  

หน่วยสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่

นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยการอบรม

นั้นจะแบ่งออกเปน็ 3 ส่วน ดังนี้  

1) การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการอบรม

โดยจะเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะ

ได้รับกระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติของนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติ  

2) การอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะเพ่ือเตรียมความพร้อมทาง

วิชาการ สาขาวิชาหรือคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการอบรม ส่วนใหญ่การอบรมจะ
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เน้นหัวข้อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และ

ทักษะให้แก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  

3) การอบรมทักษะที่ทาให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน งานสหกิจศึกษาร่วมกับ

สาขาวิชาดําเนินการจัดการอบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานและการใช้

ชีวิต เช่น ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสําหรับการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน เทคนิคการเขียนรายงานและ

นําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมจริยธรรมกับการทํางาน เป็นต้น  

3.1.7 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผู้นิเทศ และ

นักศึกษา  

ภายหลังการจัดสรรงานให้แก่นกัศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงกําหนดเวลา

ที่นกัศึกษาสหกิจศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ควรมีการพูดคุยเพือ่

ทําความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา ผู้นิเทศ และนกัศึกษา 

รวมทั้งเพ่ือยืนยันลักษณะงานทีน่ักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  

3.1.8 การส่งจดหมายส่งตัวนักศึกษา  

งานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดําเนินการจัดทําจดหมายส่งตัว

นักศึกษาเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาถือไปส่งมอบให้กับสถานประกอบการในวันที่ไปรายงานตัวเข้า

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะทําการส่งสําเนาจดหมายส่งตัวนักศึกษาไปล่วงหน้าเพ่ือแจ้งสถาน

ประกอบการทราบ  

3.2 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  

3.2.1 การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  

นักศึกษาจะต้องเดินทางไปยังสถานประกอบการเพ่ือรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมายและกําหนดไว้ โดยจะต้องไปติดต่อยื่นเอกสารจดหมายส่งตัว

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องยังหน่วยงานท่ีระบุ พร้อมรับฟังรายละเอียดงาน ข้อแนะนําในการ

ปฏิบัติงาน กฎระเบียบต่างๆ ของสถานประกอบการ  

3.2.2 การส่งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบตัิงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา (AGT:coop-07) เพื่อแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) รายละเอียดงาน ตําแหน่ง

งาน ข้อมูลพนักงานทีป่รึกษา รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารที่จะติดต่อกบันกัศึกษา 

และ Job Supervisor มายังคณะ  
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3.2.3 การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  

นักศึกษาจะต้องเขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําวันของตนเอง เพ่ือ

รายงานลักษณะงาน ภาระงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละวันและนําส่งบันทึกรายงานการ

ปฏิบัติงานประจําวันต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอย่างสม่ําเสมอตามกําหนดเวลาซ่ึง

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดกําหนดไว้  

3.2.4 การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ภายหลังนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะ

เกิดข้ึน อีกทั้งเป็นการติดตามความเป็นอยู่ และการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษา

จะต้องรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามกําหนดเวลา ดังนี้  

1) ระหว่างสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งโครงร่าง

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้

คําแนะนํา กรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์ม นักศึกษาอาจแก้ปัญหา

โดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจาแล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนําไปให้พนักงานที่

ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทําให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร

ได้ตามกําหนด จะต้องแจ้งกลับยังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทราบทันทีและแจ้งศูนย์สหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป  

2) ระหว่างสัปดาห์ที่ 14-15 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งร่างรายงานฉบับ

สมบูรณ์กลับมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือตรวจสอบและให้คําแนะนํา ทั้งน้ีแต่ละ

สาขาวิชาจะเป็นผู้กําหนดระยะเวลาการส่งความก้าวหน้าของรายงานแต่ละบทอีกคร้ังตาม

ความเหมาะสมซ่ึงจะต้องไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 15 ที่ปรึกษาของการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือให้

สอดคล้องกับกําหนดเวลาการส่งร่างฉบับสมบูรณ์ และสามารถติดตามความก้าวหน้าการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

3) ระหว่างสัปดาห์ที่ 16 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์กลับมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลให้คะแนนตาม

แบบประเมินรายงานและการนําเสนอ (AGT:coop-11) อย่างไรก็ตามข้อพึงระวังสําหรับนักศึกษา

ในการจัดทํารายงานสหกิจศึกษานั้นคือข้อมูลที่นักศึกษานํามาเปิดเผยเขียนในรายงาน จะต้อง

เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ไม่ใช่ความลับหรือข้อมูลที่สถานประกอบการไม่อนุญาตให้เปิดเผย และ

จะต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษาแล้วเท่านั้น  
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3.2.5 การใหคํ้าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะต้องติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างสม่ําเสมอและ

ต่อเนื่องเพ่ือให้คําแนะนํา ช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีต่างๆ แก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึน โดยในการติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นจะต้องครอบคลุมทั้งในส่วนของชีวิต

ส่วนตัว ความเป็นอยู่ และเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติ ทั้งนี้ในการให้คําปรึกษาและติดตามนั้น

อาจใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ e-mail เครือข่าย network ต่างๆ เป็นต้น  

3.2.6 การนิเทศงานสหกิจศึกษา  

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดจะต้อง

เดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยอาจจะไปนิเทศงานสหกิจศึกษาในช่วง

ระหว่างสัปดาห์ที่ 5 -12 ของการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาท่านอ่ืนร่วม

เดินทางไปนิเทศด้วยก็ได้ สําหรับการนิเทศงานสหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักศึกษาทีก่ําลังปฏิบตัิงานโดยลําพัง ณ 

สถานประกอบการ ซ่ึงนกัศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพื่อน และคณาจารย์  

2) เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์

ของสหกิจศึกษา  

3) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปญัหาต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปญัหาด้านการปรบัตัวของนกัศึกษาในการปฏิบตัิงานจริง  

4) เพื่อขอรับทราบและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกบัผู้บริหาร /พนกังานทีป่รึกษาใน

สถานประกอบการเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาตลอดจนการ

แลกเปล่ียนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกนั  

5) เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย และการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

 

3.3 ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

1) ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจําคณะจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ

ศึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาเพ่ือกําหนดแผนการนิเทศงานสหกิจ

ศึกษาของคณะ/สาขาวิชาโดยนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศ

งานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
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2) ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจําคณะจะประสานงานกับสถานประกอบการ พร้อม

ส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา (AGT:coop-09) ไปยังพนักงานที่ปรึกษา               

(Job Supervisor) เพ่ือนัดหมายวันและเวลาที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะเดินทางไปนิเทศงาน

นักศึกษา ณ สถานประกอบการ  

3) ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาในแต่ละคณะ /สาขาวิชา ประสานงานเพ่ือรวบรวมแฟ้ม

ประวัตินักศึกษา พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ รายละเอียดงาน และ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งเอกสารข้อมูลอ่ืนๆ ที่จําเป็น

ส่งมอบให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทาการศึกษาข้อมูลก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทําการ  

4) อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกําหนดนัดหมาย ซ่ึงการเข้านิเทศ

งานสหกิจศึกษานั้นควรได้พบปะพูดคุยกับพนักงานทีป่รึกษา นักศึกษา และได้มีโอกาสหารือ

ร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่าย ระหว่างพนักงานทีป่รึกษา อาจารย์นิเทศ และนักศึกษา  

5) ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะต้องประเมินผลการนิเทศ

งานของสถานประกอบการตามแบบประเมินผล และส่งข้อมูลไปยังงานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

3.4 มาตรฐานการวัดและประเมินผล  

1) กระบวนการเตรียมความพร้อมใหนั้กศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  

- เวลาเข้ารบัการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

- ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด เช่น การสอบ การทํารายงาน  

2) การดําเนินงาน  

- ความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ข้ารบัการอบรมไม่ต่ํากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดีพอใช้ 

ต้องปรับปรุง)  

- การอบรมมีเนื้อหาทีจ่ําเปน็ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ  

3) กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจําที่เน้น

ประสบการณ์การทํางานและตรงกบัสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

- จํานวนงานพอเพียงกบัจาํนวนนักศึกษา  

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการไม่ตํ่ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี

พอใช้ ต้องปรบัปรุง)  

 

4) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน  

- คณาจารย์ประจําคณะฯ พิจารณารบัรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก  
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- คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการของงานไม่ตํ่ากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดีพอใช้ 

ต้องปรับปรุง)  

- งานที่นกัศึกษาทํามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  

5) กระบวนการคัดเลือกและการจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาน

ประกอบการ  

- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ  

- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนกัศึกษา  

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่ํากว่าดี (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี

พอใช้ ต้องปรบัปรุง)  

- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกไม่ต่ํากว่าดี (ดีเยีย่ม 

ดีมาก ดีพอใช้ ต้องปรบัปรุง)  

- เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมของ

สถานประกอบการ  

6) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

นักศึกษา   

- ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ และการประยกุต์ใช้  

- การปรับตัว และปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ  

- ความก้าวหน้าของงานเปน็ไปตามแผน  

- การส่ือสาร และการนําเสนอผลงาน  

- ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทางานด้วยตนเอง  

- ต้องเปน็ส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  

การดําเนินงาน  

- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงาน  

- มีการติดตามการนิเทศงาน  

- สถานประกอบการประเมินการติดต่อประสานงานการนิเทศงาน  

- คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ  

- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจําเป็นของนักศึกษา  

- การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

นักศึกษา  

- การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  
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7) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

นักศึกษา   

- คุณภาพของการนําเสนอผลงาน ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอการตอบ

คําถาม  

- ต้องเปน็ส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  

การดําเนินงาน  

- ร้อยละของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น  

 

3.5 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

นักศึกษา  

- ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทํางาน โดย

สถานศึกษาต้องช้ีแจงรายละเอียด และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ  

- ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50  

- ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรงุของนักศึกษา  

- นักศึกษาควรประเมินพฒันาการของตนเอง (ไม่เปน็ส่วนหนึ่งของระบบการวัดและ

ประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา)  

การดําเนินงาน  

- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นกัศึกษาทราบ  

- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม  

  

3.6 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  

มาตรฐานของสถานประกอบการ  

- มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

- ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

- บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิด ตลอดจน

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รบัในการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

การจัดบุคลากร  
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- จัดให้บุคลากรของสถานประกอบการที่มีหน้าทีเ่กี่ยวข้องทําหน้าที่ประสานงาน

ด้านสหกิจศึกษา  

- มีผู้นิเทศงานทีม่ีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  

การจัดงบประมาณและทรัพยากร  

- มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราทีเ่หมาะสมตามความจําเปน็ของลักษณะงาน  

- มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่งใช้ที่เหมาะสมสําหรบัการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

- มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3.7 การเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา  

 มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาก่อนที่

นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน  

3.8 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  

มาตรฐานการคัดเลือก  

- มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  

การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  

- มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นกัศึกษาได้เห็นภาพรวมการดําเนินงานของ

สถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

3.9 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน  

 มาตรฐานการจัดประสบการณ์  

- นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเตม็เวลาเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวของสถาน

ประกอบการ  

- มีการกําหนดภาระงาน หรือ หัวข้อโครงงานที่ตรงกบัวิชาชีพและเน้น

ประสบการณ์การทางาน  

มาตรฐานผูนิ้เทศงานสหกิจศึกษา  

1) มาตรฐานผู้นิเทศงาน  

- เปน็ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกบันกัศึกษา

หรือใกล้เคียง หรือเป็นผู้มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา  

- มีการให้คําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

และประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

- ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  
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- ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อ

สถานศึกษา และองค์กรของตนเอง  

2) มาตรฐานการวัดและการประเมินผล  

- มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาชีพของนักศึกษา และเปน็ประโยชน์กับสถานประกอบการ  

- มีกระบวนการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา  

- มีกระบวนการให้คําปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้คําแนะนําในการ

ปรบัตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงาน  

- มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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บทที่ 4 
การรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษาและการประเมินผล 

 
 

ภายหลังการออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษานักศึกษาจําเป็นต้องนําเอาผลการฝึก

ประสบการณ์มานําเสนอ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลท่ีได้รับจากการฝึกสหกิจศึกษาโดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  

ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ต่อผู้บริหาร พนักงานที่ปรึกษา และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการได้

ร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยควรจัดให้มีข้ึนภายในสัปดาห์ท่ี 

16 ของการปฏิบัติงาน  

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องให้ความเห็นโดยทําการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาผ่านระบบ   สหกิจศึกษาออนไลน์ (แบบประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา: 

AGT:coop-12) กรณีพนักงานที่ปรึกษาไม่สะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบสห

กิจศึกษาออนไลน์ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ประสานงานเพ่ือนําแบบประเมินผลส่งมอบแก่พนักงาน

ที่ปรึกษาทําการประเมินผล บรรจุซองพร้อมผนึกซองให้เรียบร้อย และนักศึกษานําซองส่งมอบ

แก่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป ทั้งน้ีซองจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่มีร่องรอย

ของการเปิดอย่างเด็ดขาด  

ข้อพึงระวัง ในระหว่างการปฏิบัติงาน นกัศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เช่น การแต่งกาย กําหนดการเข้า 
-ออกงาน วันหยุด และวันลา เปน็ต้น  
 

4.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

4.3.1 การรายงานตัวของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ภายหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตามระยะเวลาที่

กําหนด นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้ารายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจํา

สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น
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เกี่ยวกับสถานประกอบการ การดําเนินงานสหกิจศึกษา และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อมในการเข้านําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไปตามวัน เวลา ที่คณะ/

สาขาวิชากําหนด  

4.3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

คณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่จะกําหนดให้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศงานสหกิจ

ศึกษา อาจารย์ประจําสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษา

ปัจจุบันที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทั้งน้ีจะมีการประเมินผลให้คะแนนการ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชา  

4.3.3 การประเมินผล  

ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจําคณะ/สาขาวิชา จะต้องประสานงานกับผู้ทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อทําการสรปุคะแนนในส่วนต่างๆเพ่ือประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาของนกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาตามแบบสรปุประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (AGT:coop-13) ผ่านระบบสหกิจศึกษา

ออนไลน์โดยเกณฑ์ของการประเมินผลกาํหนดระดับคะแนนตัวอักษร A – F สัดส่วนการ

ประเมิน 

  

4.3.4 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปรึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน    สหกิจศึกษาที่ได้จากพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ แจ้งให้นักศึกษาสหกิจ

ศึกษาทราบเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สายงาน

อาชีพต่อไป  

4.3.5 การแจ้งผลสะท้อนกลับไปยังสถานประกอบการ  

งานสหกิจศึกษาดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลสถานประกอบการของ

อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการ

ผู้ประเมิน สัดส่วนการให้คะแนน 

1. สถานประกอบการ  

2. สถานศึกษา 

    -อาจารย์นิเทศ (20%) 

    -คณาจารย์ในสาขา (10%) 

70%  

30%  

 

                  100% 
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ดําเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป และนําข้อมูลแจ้งกลับยังสถานประกอบการเพ่ือเป็นผลสะท้อน

กลับสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกันต่อไป  

4.3.6 จัดทําฐานข้อมูล  

งานสหกิจศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ เ กี่ยวข้อง เ ช่น ข้อมูลสถาน

ประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปัญหา /อุปสรรค และ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการดําเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป  

4.4 รายงานสหกิจศึกษา 

มาตรฐานสหกิจศึกษาด้านนักศึกษาได้กําหนดมาตรฐานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้อง

จัดทําและส่งรายงานสหกิจศึกษาเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น การ

เขียนรายงาน  สหกิจศึกษาจึงเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับ

นักศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือฝึกฝนทักษะด้านการส่ือสาร (Communication Skill) ของ

นักศึกษา และเพ่ือจัดทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับสถานประกอบการ  

4.4.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  

รายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report) เป็นรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานวิจัยหรือโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานที่นักศึกษาสหกิจปฏิบัติหรือที่ได้รับ

มอบหมาย ซ่ึงนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา(Job Supervisor) อย่างไรก็ตาม

นักศึกษาควรขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดหัวข้อรายงาน

ที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้อง โดยคํานึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนต่อสถาน

ประกอบการเป็นหลัก สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาและสามารถสะท้อนองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา ทั้งน้ีรายงานสหกิจศึกษาอาจจะจัดทําเป็นกลุ่มมากกว่า 1 คนก็ได้ข้ึนอยู่กับลักษณะ

ของงาน ปริมาณ และคุณภาพของงาน ตัวอย่างของหัวข้อรายงาน ได้แก่  

- ผลงานวิจัยที่นกัศึกษาปฏิบัติ  

- โครงงานหรือช้ินงานทีน่กัศึกษาปฏิบัติ  

- รายงานการปฏิบตัิงานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติ  

- รายงานวิชาการทีน่ักศึกษาสนใจซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาและได้รับการรับรอง

ทั้งจากพนกังานทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา  

- การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการที่เกี่ยวข้องและสะท้อนองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา  

- การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเป็นต้น  
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ภายหลังจากการร่วมพิจารณากําหนดหัวข้อรายงานกับพนักงานที่ปรึกษาได้เรียบร้อย

แล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทําโครงร่างเนื้อหารายงานตามแบบแจ้งโครงร่างรายงานการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (AGT:coop-08) ตามตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก และจัดส่งข้อมูล

ดังกล่าวกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะ ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการ

ปฏิบัติงาน  

อย่างไรก็ตามในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน กระชับ 

และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะนําเสนอ สําหรับรูปแบบของรายงานสหกิจศึกษาควรจะต้อง

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

1) ส่วนนํา เปน็ส่วนประกอบตอนต้นของเล่มรายงานสหกิจศึกษาก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหา

ของรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและเข้าถึงรายละเอียดเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ ของ

รายงาน โดยในส่วนนําจะประกอบด้วย  

- ปกนอก  

- ปกใน  

- จดหมายนาํส่งรายงาน  

- กิตติกรรมประกาศ  

- บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

- สารบัญเรื่อง  

- สารบัญตาราง  

- สารบัญรปูภาพ  

 

2) ส่วนเนื้อเรื่อง เปน็ส่วนสําคัญที่สุดของรายงานทีน่กัศึกษาจะต้องเขียนรายงาน

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกบัการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดย

รายละเอียดในส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วย  

บทที่ 1 บทนํา โดยเนื้อหาในบทนี้จะเกีย่วข้องกับข้อมลูรายละเอียดของสถาน

ประกอบการที่นกัศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกบังานทีไ่ด้รบั

มอบหมายให้ปฏิบัติ เช่น  

o ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ  
o ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ /ผลิตผล หรือการให้บริการหลักของ

องค์กร  

o รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  
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o ตําแหน่งและลักษณะงานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  

o พนักงานทีป่รึกษา และตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  
o ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

o วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาอาจขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือกําหนดว่าตลอด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องได้รับผลสําเร็จอะไรบ้างจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย  

บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน เนื้อหาในบทน้ีจะเป็นรายละเอียดของ

ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบติังาน 

โดยนักศึกษาจะต้องเขียนอธิบายการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน พร้อมแสดงภาพ แผนภูมิ 

ตาราง แบบฟอร์มต่างๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในกรณีงานที่ปฏิบัติมีการ

คํานวณจะต้องแสดงหลักการคํานวณที่ชัดเจนถูกต้อง หากเป็นโครงงานหรืองานประจําที่ต้อง

ทําในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้ด้วย  

บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน เนื้อหาในบทน้ีจะเป็นการสรุปข้อมูลที่จําเป็น

สําหรับการวิเคราะห์ โดยนําข้อมูลเหล่านั้นมาทาการวิเคราะห์โดยอ้างอิงหลักวิชาการที่

เกี่ยวข้องประกอบ รวมท้ังมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่

เกิดข้ึน โดยเน้นในด้านการนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และสรุปผลที่นักศึกษาได้รับจากการ

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ

จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการทั้งหมด โดยอาจจําแนกเป็นด้าน เช่น  

- ด้านทฤษฎี  

- ด้านปฏิบตัิ  

- ด้านสังคม  

3) ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพ่ิมเติมเพื่อทําให้รายงานมีความสมบูรณ์  

ประกอบด้วย  

- เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานกุรม  

- ภาคผนวก (ถ้ามี)  

เพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีรปูแบบและเปน็บรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอ

กําหนดการจัดทํารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาโดยใช้รูปแบบดังต่อไปนี้  

- จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 สีขาวสุภาพ โดยจัดพิมพ์หน้าเดียว  

- จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษรสุภาพ ขนาดตัวอักษร 16 point  
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- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรปูภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้

ตามความจําเป็นของข้อมูลที่จะต้องนําเสนอ  

- การเว้นขอบกระดาษกําหนดให้มีรูปแบบ ดังนี้  

 ขอบบน 1.5 นิ้ว  

 ขอบล่าง 1.0 นิ้ว  

 ขอบซ้าย 1.2 นิ้ว (สาหรบัการเข้าเล่มรายงาน)  

 ขอบขวา 1.0 นิ้ว  

อย่างไรก็ตามเนื้อหาของรายงานอาจมีข้อมูลที่สถานประกอบการไม่ต้องการเปิดเผย 

ดังนั้นในการจัดทํารายงานขอให้นักศึกษาพึงระวังในประเด็นน้ีเป็นสําคัญและขอให้นํา

รายละเอียดเนื้อหาในรายงานปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลก่อนนํามาจัดทํา

รายงานและเผยแพร่  

 

4.4.2 แนวปฏิบัติการทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

เมื่อจัดพิมพ์รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการเข้ารูปเล่มรายงานน้ันให้เข้าเล่มด้วย

กระดูกงูตามปกติ ทั้งน้ีสาขาวิชาอาจกําหนดรูปเล่มรายงานเองได้ตามความเหมาะสม โดยใน

การจัดทํารายงานนั้นกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงาน 1 คน ต่อเล่ม และนําส่งอาจารย์ท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษาพร้อม CD ที่มีไฟล์ เนื้อหารายงานท้ังหมด และไฟล์การนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงาน เล่มรายงานทั้งหมดคณะรวบรวม เพ่ือประเมินผลให้คะแนนนักศึกษา พร้อมเก็บ

รวบรวมไว้เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปและผู้สนใจ

ทั่วไป ส่วน CD ข้อมูลให้บรรจุซอง CD พร้อมระบุช่ือ รหัส นักศึกษารุ่นของสหกิจ สาขาวิชา 

คณะ เบอร์โทรติดต่อ e-mail ช่ือรายงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

นําส่งงานสหกิจศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์หลังจาก เสร็จส้ินการสรุปผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษาแต่ละรุ่น  
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บทที่ 5 
การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ 

 

สถานประกอบการทีร่ับนักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยตรง 

(หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า) ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 

1) มาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

2) มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการ

ยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่437) พ.ศ. 2548 (ซ่ึงออกเพื่อรองรบัมาตรา 33 (1) แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545) 

นอกจากนั้นสถานประกอบการจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี (หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า)      

ด้วยการบริจาคเงินหรือทรพัย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐภายใต้กฎหมาย 2 ฉบบั ได้แก่ 

1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที ่420) พ.ศ. 2547 

2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที ่476) พ.ศ. 2551 

 

5.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 

สิทธิประโยชน์ในกรณีนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการที่ดําเนินการสหกิจ

ศึกษา โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสําหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาเป็นจํานวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง โดยสถานประกอบการจะต้องดําเนินการให้

เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

 

5.1.1 รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

รายการค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการได้จ่ายไปในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและมีสิทธิ

นําไปหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า มีดังต่อไปนี้ 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้แก่นักศึกษาตามที่กําหนดไว้ในสัญญา แต่ไม่น้อยกว่า

ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าสูงสุด 

2) ค่าเบี้ยประกันอุบตัิเหต ุ
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3) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างจังหวัด และ

ค่าชุดฟอร์มทีจ่ัดให้แก่นักศึกษาทีเ่ข้ารบัการปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งนี้ จะต้องระบรุายการเหล่านี้

ไว้ในแบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ AGT:coop-01) (ภาคผนวกที ่ก-1) 

4) ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะทีใ่ช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและไม่รวมกบัทีใ่ช้ในการ

ประกอบกิจการปกติของสถานประกอบการ โดยจะต้องระบรุายการจํานวนและราคาของวัสดุ

อุปกรณ์เหล่านั้นให้ชัดเจน 

5) ค่าวิทยากรภายนอกทีจ่้างมาเฉพาะ เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

5.1.2 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร 

เมื่อดําเนินการยื่นเอกสารต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว สถาน

ประกอบการมีหน้าท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด. 50) โดยบนัทึกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1) บันทึกค่าใช้จ่ายในอัตรา 1 เท่าในรายการที ่8 (รายจ่ายในการขายและบริหาร) ข้อ 

23 “รายจ่ายอ่ืนที่นอกเหนือจาก 1 ถึง 22” 

2) บันทึกค่าใช้จ่ายในอัตรา 1 เท่าในรายการที่ 10 (รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมข้ึน) ข้อ 2.3 “รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและ

ฝึกอบรม” และเก็บรักษาเอกสารค่าใช้จ่าย เพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม พระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548  

 

5.1.3 สิทธิประโยชน์จากการนับจํานวนผู้รบัการฝึก 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป จะต้องจดัฝึกอบรมฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 50 

ของจํานวนลูกจ้างเฉล่ียในรอบป ี(นบัตามจํานวนผู้รับการฝึก ถ้าคนหนึ่งเข้าฝึกอบรมหลายครัง้

หลายหลักสูตรกใ็ห้นบัเป็น 1 คน) หากไม่จัดฝึกอบรมหรือจัดไม่ถึงร้อยละ 50 แล้ว จํานวนที่

ขาดไปนั้นจะต้องถูกคํานวณเพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเข้ากองทนุพัฒนาฝีมือแรงงานสถาน

ประกอบการที่รบันิสิตนกัศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการสามารถนับจํานวน

นิสิตนักศึกษาเป็น ผู้รับการฝึก ประเภทฝกึ เตรียมเข้า ทํางาน โดยแสดงรายละเอียดใน “แบบ

แสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจําป.ี....” (แบบสท.2) (ภาคผนวกที ่ค-

9) ซ่ึงสถานประกอบการจะต้องยืน่แบบฟอร์มดังกล่าวต่อกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานปีละ 1 

ครั้ง โดยยืน่ภายในต้นปีถัดไป สําหรบัรอบระยะเวลาของปีก่อนหน้า 
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5.1.4 กรณีรบันักศึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ปฏิบัติงาน 

(Apprentice) ฝึกหัด (Internship) ทวิภาคี (Dual Training) 

สําหรับสถานประกอบการที่รบันกัเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าปฏิบัติงานในลักษณะที่

เป็นการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) ไม่ว่าจะ

เป็นรปูแบบใด ได้แก่ ระบบปฏิบตัิงาน (Apprentice) หรือระบบทวิภาคี (Dual Training) หรือ

ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) หรือระบบฝึกหัด (Internship) สามารถขอรบัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี และสิทธิประโยชน์จากการนบัจํานวนผู้รบัการฝึกตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้ทั้งหมด โดยต้องมีระยะเวลาการฝึกในแต่ละ

หลักสูตรต่อเนื่องกนัไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

5.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ 

บูรณาการทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯฉบับที่ 420 พ.ศ. 2547 และพระราช

กฤษฎีกาฯฉบับที่ 476 พ.ศ. 2551 

สถานประกอบการทีบ่ริจาคเงินและทรพัย์สินเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทาง

การศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การ สถานศึกษาของรัฐบาล 

(รายช่ือสถานศึกษาดูได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th) จะได้รบัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีด้วยการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไร

สุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษา

หรือการกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 วัตถุประสงคข์องการบริจาค 

สถานประกอบการจะต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน โดยไม่มีลักษณะเปน็สัญญาต่าง

ตอบแทนและบริจาคเพ่ือวัตถปุระสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) บริจาคเปน็ค่าใช้จ่ายสําหรบัการจัดทําหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือ

ที่ดิน 

2) บริจาคเปน็ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา แบบเรียนตาํรา

หนังสือทางวิชาการ ส่ือ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

3) บริจาคเปน็ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดหาคร ูอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทาง

การศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้าหรือการวิจัย สําหรับ

นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา 



คูมือสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หนา 32 
 

การบริจาคตามข้อ 3 นี้ จะต้องเปน็การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้แก่  สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อ

ประโยชน์ที่จะตกแก่นักศึกษาโดยตรงเท่าน้ัน เช่น ทุนการศึกษาทีใ่ห้แก่นกัศึกษาทุนการวิจัยที่

ดําเนินงานโดยนักศึกษา ทุนการประดิษฐ์ซ่ึงเปน็ผลงานของนักศึกษา เปน็ต้น 

5.2.2 การจัดเตรียมเอกสาร 

1) สถานประกอบการจะต้องย่ืนความจาํนงบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่

สถาบันอุดมศึกษา โดยระบวัุตถปุระสงค์ของการบริจาคจํานวนเงินและทรัพย์สินทีบ่ริจาคอย่าง

ชัดเจน (ตามตัวอย่างแบบแสดงความจาํนงการบริจาค แบบ (ง-1) 

2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องออกใบสําคัญแสดงการรบัเงินหรือทรพัย์สิน แบบ(ง-2) 

3) สถานประกอบการเกบ็รักษาสําเนาเอกสารข้อ 1 และต้นฉบบัเอกสารข้อ 2 เพื่อ

รอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร 

4) สถานประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ต่อกรมสรรพากร 
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แบบฟอร์มที่ย่ืนต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

 ค-1 คําขอรับทราบการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกเข้า 
  เป็นผู้รับการฝึกตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  พ.ศ. 2545 (แบบ ฝง 1) 

 ค-2 เอกสารแนบ (รายชื่อหลักสูตร) 

 ค-3 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มสาขาอาชีพ เพื่อกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ (ค-2) 

 ค-4 หลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับการฝึก 

 ค-5 ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการ 
  ส่งมาฝึก  

 ค-6 สัญญารับนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถานศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก 
  เข้าเป็นผู้รับการฝึก (แบบ ฝง 2) 

 ค-7 แบบแจ้งผู้สําเร็จการฝึกกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมา
  ฝึกตามมาตรา 18 แหง่ราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2554        
  (แบบ ฝง 3) 

 ค-8 ทะเบียนรายช่ือผู้สําเร็จการฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทาง 
  ราชการส่งมาฝึก 

 ค-9 แบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2)               
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คําขอรับทราบการรับนกัเรยีน นิสิต นักศกึษา 
หรือ บคุคลทีท่างราชการสง่มาฝึกเข้าเปน็ผู้รบัการฝกึ 

ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
 

เลขที่.............................   ท่ี........................................................................ 
   วันที่................................................................... 
 

เรียน   นายทะเบียน 
1. ข้าพเจ้า (ชื่อสถานประกอบกจิการ) ................................................................................................ 

              
 

โดย (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................ผู้มอีํานาจทําการแทน 
ตั้งอยู่เลขที่ .........หมู่........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตําบล............................................ 
เขต/อําเภอ....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...................โทรสาร.............. 
ชื่อผูต้ิดตอ่.........................................................................โทรศัพท์............................โทรสาร............................ 
ประเภทกิจการ................................................................................รอบปีภาษี...................................................    

 2.  ขอส่งหลักสูตรการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝกึ ดังน้ี 
(1) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง..............คน 

       (2) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง..............คน 
       (3) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง..............คน 
       (4) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง..............คน   
       (5) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง..............คน 

      รวมจํานวน.........................หลักสูตร    จํานวนผู้รับการฝึก...............คน 
3. เอกสารแนบประกอบการแจ้ง 

  สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของผู้ย่ืน  
     (กรณีเป็นนิติบุคคลและเป็นการย่ืนครั้งแรก) 

  หลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับการฝึก จํานวน …………………… ฉบับ 
  สัญญาการฝึก 
  หลักฐานแสดงการส่งเข้ารับการฝึกจากสถานศึกษา หรือทางราชการ 
  ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการ 

     ส่งมาฝึก 
  เอกสารอื่นๆ ..................................................................................................................... 

 

เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ 

แบบ ฝง 1  (ค-1) 

  เลขที่รับ............................ 
  วัน/เดือน/ปี...................... 
  ช่ือผู้รับ.............................. 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ 
 
 

 

    ลงชื่อ.............................................ผู้ยื่น       
                   (..........................................) 
      ตําแหน่ง....................................... 
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(ค-2) 
เอกสารแนบ (รายช่ือหลกัสตูร) 

 
1. สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. สาขาอาชีพภาคบริการ 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ค-3) 
ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มสาขาอาชีพ  

เพื่อกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ  
 
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 
 วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสํารวจ  เทคโนโลยีโยธา  การจัดการงานก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
 

สาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 
 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมพลาสติก  วิศวกรรมพอลิเมอร์  วิศวกรรมวัสดุและโลหะ  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  วิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม  วิศวกรรมสิ่งทอ  วิศวกรรมเคมี ฯลฯ 
 

สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล 
 วิศวกรรมเครื่องกล  เทคโนโลยีเคร่ืองกล  วิศวกรรมยานยนต์  วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ ฯลฯ 
 

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง  วิศวกรรม
โทรคมนาคม  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมศิลป์ 
 เทคโนโลยีเซรามิค  เครื่องป้ันดินเผา  เทคโนโลยีเสื้อผ้า  วิศวกรรมสิ่งทอ  เทคโนโลยีสิ่งทอ  เทคโนโลยี
เคร่ืองเรือน  ออกแบบเคร่ืองเรือน  หัตถกรรม  แฟชั่นสิ่งทอ  นิเทศศิลป์ ฯลฯ 
 

สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 
 ประมง  สัตวบาล  พืช  สัตว์  ฯลฯ 
 

สาขาอาชีพภาคบริการ 
 การโรงแรม  การท่องเท่ียว  การส่ือสารมวลชน  คหกรรม  เทคโนโลยีการพิมพ์  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ    
การประกันวินาศภัย  การประกันชีวิต  การบัญชีการเงิน  การตลาด  การบริหารธุรกิจ  การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
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(ค-4) 

หลกัสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับการฝกึ 
การรับนักเรียน นิสิต นักศกึษา หรือบคุคลที่ทางราชการส่งมาฝึกเข้าเป็นผูรั้บการฝกึ 

 
1. หลักสูตรการฝึก 

1.1 ชื่อหลักสูตร ................................................................................................................................... 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 หัวข้อวิชา 

ลําดับ หัวข้อวชิา 
ระยะเวลาฝกึ (ช่ัวโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

  
 

  

  

 

 
1.4 เน้ือหาวิชา 

1) หัวข้อวิชา ............................................................................. จํานวน ....................ชั่วโมง 
คําอธิบายเนื้อหาวิชา ........................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

/2) หัวข้อวิชา 
-2- 

 

รวม 
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2) หัวข้อวิชา ............................................................................. จํานวน ....................ชั่วโมง 
คําอธิบายเนื้อหาวิชา ........................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

1.5 ผู้รับการฝึก 
 1.5.1 จํานวน ................... คน ชาย .................... คน หญิง ................... คน 
 1.5.2 คุณสมบัติ 
  1)  อายุ .................................. ปี 
  2)  การศึกษา ............................ 
  3)  อื่นๆ ...................................... 
   

2. สถานที่ฝึก 
 ฝึกในหน่วยประกอบกิจการ 
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ .................................................................................... ตารางเมตร 

 ฝึกในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ .................................................................................... ตารางเมตร 

3. ระยะเวลาการฝึก 
 จํานวน.......................................เดือน.....................................................ชั่วโมง 
 ดําเนินการฝึกระหว่างวันที่...................................................ถึงวันท่ี................................................ 

4. วิธีการและมาตรฐานการวัดผลการฝึก (โดยเฉลี่ยต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60) ซึ่งมีสัดส่วนการวัดผล 
การฝึก ดังนี้ 

 ภาคทฤษฎี   ร้อยละ .................................................................. 
 ภาคปฏิบัติ   ร้อยละ .................................................................. 
 อื่นๆ ................................... (ระบุ) ร้อยละ .................................................................. 

 
 
 

/5. รายการอุปกรณ์ 
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-3- 
 

5. รายการอุปกรณ์ (เครื่องมือ, เคร่ืองจักร, และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ) ที่ใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้ว 
และต้องหามาเพิ่มภายหลัง 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
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(ค-5) 
ทะเบียนประวตัิผู้รับการฝกึ กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศกึษา หรือบคุคลที่ทางราชการส่งมาฝึก 

หลกัสูตร …..……………………………………  สาขาอาชีพ ……………………………………… 
ระหว่างวนัที ่ …………………………………….. ถึงวันที่  …………………………………………… 

สถานทีฝ่กึ ………………………………………… 

ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล อายุ วุฒิการศกึษา 
หน่วยงาน/ 

สถานศกึษาที่ส่งมาฝึก 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 

    มหาวิทยาลัย
..................... 
 
มหาวิทยาลัย
..................... 
 
มหาวิทยาลัย
..................... 
 

 

 
ผู้รับการฝกึ  ชาย …………… คน         ลงชื่อ................................ผู้ดําเนินการฝกึ 
      หญิง …………... คน                      (ผู้ได้รบัมอบอํานาจจากสถานประกอบการ) 

            รวม …………  คน             วันที ่…………………………………….. 
 

 
 
 
 

41 



42 
 

ตัวอย่าง ทะเบียนประวัติผูร้ับการฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นกัศึกษา หรือบุคคลทีท่างราชการส่งมาฝึก 
หลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง   

ระหว่างวนัที ่1 มิถนุายน 2551 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2551 
สถานทีฝ่กึ บรษิัท เอ.บี.ซ ีจํากัด 

ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล อายุ วุฒิการศกึษา 
หน่วยงาน/ 

สถานศกึษาที่ส่งมาฝึก 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

1 
 
2 
 
3 

 

x xxxx xxxxx xx x 
 

x xxxx xxxxx xx x 
 

x xxxx xxxxx xx x 
 

นายศุภศร  พรประสทิธ์ 
 
นายภานุวัฒน์  วัฒนกุลประเสริฐ 
 
นายศรายุทธ  วงศ์เครือศร 

21 
 

21 
 

21 
 

วศ.บ. 
 

วศ.บ. 
 

วศ.บ. 
 

มหาวิทยาลัย
..................... 
มหาวิทยาลัย
..................... 
มหาวิทยาลัย
..................... 
 

98/4  ถ.บางนา-ตราด 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
65 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  
45 ถ.พหลโยธิน  แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพ 

 
ผู้รับการฝกึ  ชาย    3    คน                                           ลงชื่อ................................  ผู้ดําเนินการฝึก 
      หญิง    -    คน                         (ผูไ้ด้รับมอบอํานาจจากสถานประกอบการ) 

          รวม    3    คน                      วนัที่ 2 ตุลาคม 2551 
 

นายทศพล  ทองจั่น 

42 
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สัญญารับนักเรียน นสิิต นกัศึกษา จากสถานศึกษา 

หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก เข้าเปน็ผู้รับการฝกึ 
 
เขียนที่............................................................................ 

วันที่............................................................................ 
 สัญญาน้ีทําข้ึนระหว่าง (ชื่อสถานประกอบกิจการ) ................................................................................ 
โดย (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................ผู้มอีํานาจทําการแทน 
ประกอบกิจการ................................................จํานวนลูกจ้าง.................คน ชาย...............คน  หญิง.............คน 
ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เชต...........................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร....................................... 
ซึ่งตอ่ไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ดําเนินการฝึก”  ฝา่ยหน่ึงกับ (ชื่อนักเรียน นิสติ และนักศึกษาหรือบุคคลทีท่างราชการส่ง
มาฝึก) ................................อายุ............ปี ส่งมาฝึกโดย (ชือ่สถานศึกษา/หน่วยราชการ)................................. 
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย.์..............................โทรศัพท์..........................................................โทรสาร.................................... 
ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้รับการฝึก” อีกฝ่ายหน่ึง   ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทําสัญญาการฝึก มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
 1. “ผู้ดําเนินการฝึก” ตกลงรับ “ผู้รับการฝึก” เข้าฝึกงานในสาขาอาชีพ..............................................
หลักสตูร........................................ระยะเวลาฝึก................ตั้งแต่วันท่ี.............................ถึงวันที่......................... ณ 
(สถานที่ฝึก) .................................................................................................................................................... 
 2.  “ผู้รับการฝึก” จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการฝึกตามที่ “ผู้ดําเนินการฝึก” 
กําหนดไว้ ตามที่ “ผู้ดําเนินการฝึก” ติดประกาศไว้ ณ สถานที่ฝึก 
 3.  ในวันที่ทําการฝึก “ผู้ดําเนินการฝึก” จัดให้ “ผู้รับการฝึก” ฝึกงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง  กรณีเป็น
การฝึกในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผู้รับการฝึก ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ให้ “ผู้ดําเนินการฝึก” จัดให้ “ผู้รับการฝึก” ฝึกงานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง 
 4.  ในวันที่ทําการฝึก “ผู้ดําเนินการฝึก” จัดให้ “ผู้รับการฝึก” มีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1
ชั่วโมง หลังจาก “ผู้รับการฝึก” ได้ฝึกในวันน้ันมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
 5. “ผู้ดําเนินการฝึก” ต้องจัดให้ “ผู้รับการฝึก” มวัีนหยุดประจําสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน 
 6. “ผู้ดําเนินการฝึก” จะจ่ายเบ้ียเลี้ยงให้ “ผู้รับการฝึก” ตามจํานวนวันฝึกในอัตราวันละ...............บาท 
 7. “ผู้ดําเนินการฝึก” จะจัดสวัสดิการให้ “ผู้รับการฝึก” ดังต่อไปนี้ 
  (1) ................................................................................................................................. 
  (2) .................................................................................................................................  

(3) ................................................................................................................................. 
/8. ในระหว่าง 

แบบ ฝง 2  (ค-6) 
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 8. ในระหว่างการฝึก “ผู้ดําเนินการฝึก” ยินยอมให้ “ผู้รับการฝึก” ลาป่วยได้ตามความเป็นจริง แต่ไม่      
เกิน.............วัน/ปี  ลากิจไม่เกิน..................วัน/ปี 
 9.  สัญญาการฝึกเป็นอันสิ้นสุดตามเง่ือนไขดังน้ี 
  (1) เมื่อ “ผู้รับการฝึก” ตาย หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถทํางานน้ันได้ 

(2) เมื่อจบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
  (3) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทําผิดสัญญา หรือ “ผู้รับการฝึก” ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับ
การฝึกซึ่งถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง 
 10. “ผู้ดําเนินการฝึก” จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการฝึกให้แก่ “ผู้รับการฝึก” โดยให้ได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่าท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หาก “ผู้ดําเนินการฝึก” ไม่ได้จัดทําประกันอุบัติเหตุให้แก่ “ผู้รับ
การฝึก”กรณีที่ “ผู้รับการฝึก” ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตายอันเน่ืองจาก
การฝึก “ผู้ดําเนินการฝึก” จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ “ผู้รับการฝึก” น้ันตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
 11. เมื่อ “ผู้รับการฝึก” ฝึกครบตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การวัดผลแลัว “ผู้ดําเนินการฝึก” ต้องออก
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกให้แก่ “ผู้รับการฝึก” 
 12. “ผู้รับการฝึก” เป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่ง
รับผู้เยาว์น้ันไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลซึ่งผู้เยาว์น้ันอาศัยอยู่ โดยลงชื่อให้ความยินยอม
ตามแบบแนบท้ายสัญญาน้ี 
 หนังสือสัญญาน้ีทําข้ึนเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดและขอรับรองว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
     ลงชื่อ ............................................... ผู้ดําเนินการฝึก 
            (.............................................) 
 

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

ลงชื่อ ...............................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (.............................................) (กรณีผู้รับการฝึกเป็นผู้เยาว์) 
    

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

ลงชื่อ ...............................................พยาน 
            (.............................................) 
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แบบแจ้งผู้สําเร็จการฝกึ กรณีรับนักเรียน นิสิต นกัศึกษา หรือบุคคลทีท่างราชการส่งมาฝึก 
ตามมาตรา 18  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

 

เลขที่.............................   บริษัท................................................................ 
   วันที่................................................................... 
 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1. ข้าพเจ้า (ชื่อสถานประกอบกจิการ) .................................................................................. 

             
 

โดย (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................ผู้มอีํานาจทําการแทน 
ตั้งอยู่เลขที่ .........หมู่........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตําบล............................................ 
เขต/อําเภอ....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...................โทรสาร.............. 
ชื่อผูต้ิดตอ่.........................................................................โทรศัพท์............................โทรสาร............................ 
ประเภทกิจการ................................................................................รอบปีภาษี................................................... 

2. ขอแจ้งรายชือ่ผู้สําเร็จการฝึก กรณีรับนักเรยีน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมา
ฝึกในสาขาอาชีพ 

(1) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง...............คน 
       (2) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง...............คน 
       (3) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง...............คน 
       (4) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง...............คน   
       (5) หลักสูตร.........................................จํานวนผู้รับการฝึก ชาย..............คน หญิง...............คน 

      รวมจํานวน.........................หลักสูตร    จํานวนผู้รับการฝึก...............คน 
       (รายละเอียดตามทะเบียนผู้สําเร็จการฝึกที่แนบ) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ 
    ลงชื่อ.............................................ผู้ยื่น       
                   (..........................................) 
      ตําแหน่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ 

แบบ ฝง 3 (ค-7) 

เลขที่รับ............................ 
วัน/เดือน/ปี...................... 
ช่ือผู้รับ.............................. 
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(ค-8) 
ทะเบียนรายชือ่ผู้สําเร็จการฝึก กรณีรับนักเรียน นสิิต นักศกึษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝกึ 

หลกัสูตร ………………………………….. สาขาอาชีพ …………………………………. 
ระหว่างวนัที ่…………………………………… ถึงวันที่ …………………………………….. 

สถานที่ฝกึ ……………………………………………………………… 

ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล อายุ วุฒิการศกึษา 
หน่วยงาน/ 

สถานศกึษาที่ส่งมาฝึก 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 

 
 
 

   มหาวิทยาลัย
..................... 
 
มหาวิทยาลัย
..................... 
 
มหาวิทยาลัย
..................... 
 

 

 
ผู้รับการฝกึ  ชาย …………. คน                                 ลงชื่อ................................ผู้ดําเนนิการฝึก 
      หญิง …………. คน                            (ผู้ได้รับมอบอํานาจจากสถานประกอบการ) 

           รวม …………. คน                    วันที่ ………………………………… 
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ตัวอย่าง ทะเบียนรายชื่อผูส้ําเร็จการฝกึ กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศกึษา หรือบคุคลที่ทางราชการส่งมาฝึก 
หลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง   

ระหว่างวนัที ่1 มิถนุายน 2551 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2551 
สถานทีฝ่กึ บรษิัท เอ.บี.ซ ีจํากัด 

 
 

ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล อายุ วุฒิการศกึษา 
หน่วยงาน/ 

สถานศกึษาที่ส่งมา
ฝึก 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

1 
 
2 
 
3 

 

x xxxx xxxxx xx x 
 

x xxxx xxxxx xx x 
 

x xxxx xxxxx xx x 
 

นายศุภศร  พรประสทิธ์ 
 
นายภานุวัฒน์  วัฒนกุลประเสริฐ 
 
นายศรายุทธ  วงศ์เครือศร 

21 
 

21 
 

21 
 

วศ.บ. 
 

วศ.บ. 
 

วศ.บ. 
 

มหาวิทยาลัย
..................... 
มหาวิทยาลัย
..................... 
มหาวิทยาลัย
..................... 
 

98/4  ถ.บางนา-ตราด 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
65 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  
45 ถ.พหลโยธิน  แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพ 

 
ผู้รับการฝกึ  ชาย    3     คน                                 ลงชื่อ................................ผู้ดําเนนิการฝึก 
      หญิง    -     คน                            (ผู้ได้รับมอบอํานาจจากสถานประกอบการ) 

           รวม    3    คน                         วันที ่2 ตุลาคม 2551

นายทศพล  ทองจั่น 
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(ง-1) 
 

แบบแสดงความจํานงการบริจาค 
มหาวิทยาลัย .................................................................. 

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

 
ผู้บริจาค   บุคคล นาย/นาง/นางสาว......................................................นามสกุล........................................... 

  นิติบุคคล บริษทั/ห้างหุ้นส่วน......................................................................................................... 
 
ที่อยู่ เลขที่............................หมู่ที่...................ซอย....................ถนน.................................................................... 
จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................ 
มีความประสงค์ดังตอ่ไปนี ้

  1. บริจาคให้มหาวิทยาลัย.....................................เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ 
 การจัดทํา หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน 

 จํานวนเงิน.......................................บาท (............................................) 
 2. บริจาคให้มหาวิทยาลัย......................................เป็นค่าใช้จ่าย

 สําหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือ
 ทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

 จํานวนเงิน........................................บาท (...........................................) 
 3. บริจาคให้มหาวิทยาลัย......................................เป็นค่าใช้จ่าย

 สําหรับการจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็น
 ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย 
 สําหรบันักเรียน นิสิต หรือ นักศึกษาของสถานศึกษา 

 จํานวนเงิน........................................บาท (...........................................) 
 
 
   ลงชื่อ..............................................ผู้บริจาค 
              (.............................................................) 
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(ง-2) 
 

ตัวอย่างใบสําคัญแสดงการรับเงิน ซึ่งออกโดยสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ี....................................     มหาวิทยาลัย.................................. 
         ....................................................... 
         ....................................................... 
 
       .................../............./.................. 
เร่ือง ขอขอบคุณ 
เรียน ............................................................... 
  

  ตามท่ี มหาวิทยาลัย...............................................ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนในการร่วมบริจาคเงิน
จาก...........................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี.........................หมู่ท่ี............................ซอย...........................
แขวง..................................เขต.....................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................................. 
                   1. บริจาคให้มหาวิทยาลัย.....................................เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทําหรือจัดสร้างอาคาร 
อาคารพร้อมท่ีดิน หรือท่ีดิน จํานวนเงิน.......................................บาท (...........................................) 
  2. บริจาคให้มหาวิทยาลัย.....................................เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา จํานวนเงิน..............................บาท (................................................) 
                     3.  บริจาคให้มหาวิทยาลัย.....................................เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดหาครู อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน 
นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา จํานวนเงิน..................................บาท (...............................................) 
  ในนามมหาวิทยาลัย.........................................ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตอันดีของท่าน ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์สนับสนุนในการร่วมบริจาคเงินคร้ังน้ี ทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
         (...............................................................) 
        ตําแหน่ง.....................................................  
                                      มหาวิทยาลัย................................................... 
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ทะเบียน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
เป็นคําขอรับนิสิต/นักศึกษาตามแบบ ฝง 1 (ภาคผนวกที่ ค-1) 
และมีเอกสารแนบ (ภาคผนวกที่ ค-2 ,ค-3 และ ค-4) 
1. สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ 
ไม่เกิน 6 เดือน 
2. หลักสูตรและรายละเอียดการฝึกจํานวนบ ฝง 2 (ภาคผนวกที่ ค-5) 
4. ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกของนิสิต/นักศึกษา 
ดําเนินการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
นายทะเบียนรับทราบ 
รายงานผลของการสําเร็จการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้นายทะเบียน 
รับทราบตามแบบ ฝง 3 (ภาคผนวกที ่ค-6) 
นําหนังสือรับทราบและรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงย่ืนขอหัก 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
 

สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที ่
http://coop.agt.snru.ac.th 
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