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คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปีการศึกษา ……………. 
 



 

คู่มือสหกิจศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ความหมายของสหกิจศึกษา 

  สหกิจศึกษาเกิดจากสถานประกอบการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้โอกาสนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ก่อน

จบการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการทํางาน

จริง นักศึกษาสามารถนํามาพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เป็นการรวมโลกของการศึกษากับโลกของความเป็นจริงเข้าด้วยกัน 
 

ลักษณะงานที่เป็นสหกิจศึกษา 

•  นักศึกษาปฏิบัติงานตามโครงการที่ทางสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา  

เห็นชอบ โดยมีพนักงานที่ปรึกษาดูแลระหว่างการปฏิบัติงาน 

 • นักศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบที่แน่นอน (งานมีคุณภาพ) อย่างน้อย 70% ของงาน

ทั้งหมดในโครงการ และอาจได้รับมอบหมายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ 

 • ทํางานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว 

 •  ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)  

 •  อาจมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาตามสมควร 

          •  มีการนิเทศงานโดยอาจารย์นิเทศงานของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

 

มุมมองของสถานประกอบการ 

 •   มีนักศึกษามารับผิดชอบงานในโครงการที่ทางสถานประกอบการต้องการ และ

อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ 

 •   มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพมาเป็นพนักงาน  โดยนักศึกษาที่แสดงความ   

สามารถให้เห็น ด้านงานและสังคม และผ่านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของสถาน

ประกอบการเองมาระยะหนึ่งแล้ว 

 •  มีโอกาสปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กบัอาจารย์ในสาขาวิชา  

เดียวกัน 



 

 •   มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาชีพเพื่อ      

การพัฒนาอาชีพโดยรวม 

 •   มีภาพพจน์ในการช่วยเหลือสังคม โดยความร่วมมือช่วยผลิตบัณฑิตให้ตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

หากสนใจทําแล้วต้องทําอย่างไรบ้าง 

         •  พนักงานผู้รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์ม สศ 497 – 03 เสนองานแก่นักศึกษาตาม  

คุณสมบัติที่ต้องการ ส่งมายังสํานักงานสหกิจศึกษา  
•   เมื่อนักศึกษาติดต่อมายังสถานประกอบการ พนักงานผู้รับผิดชอบให้รายละเอียด

งานแก่นักศึกษาเพียงพอที่จะกรอกในแบบฟอร์ม สศ 497 – 05 ได้ 

  •   ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจากหลักสูตรเพื่อกําหนดโครงการ   

 ปฏิบัติงาน 

•   จัดพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามโครงการ ระยะเวลา 

16  สัปดาห์ 

 •   พนักงานที่ปรึกษากรอกฟอร์ม สศ 497 – 12 ทุกสัปดาห์ระหว่างการปฏิบัติงานของ 

 นักศึกษา 

 •    พนักงานที่ปรึกษากรอกฟอร์ม สศ 497 – 11 เพ่ือประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงาน 

ส่งมายังสํานักงานสหกิจศึกษา เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

 

 ดังนั้น ในสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมสหกิจศึกษา ควรมีพนักงานที่ทําหน้าที่เป็น

พนักงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานที่ปรึกษา โดยจําแนกหน้าที่ได้ดังนี้ 

                                                                                                              

พนักงานผู้รับผิดชอบ     กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม สศ 497 – 03   

                                ให้ข้อมูลด้านงานแก่นักศึกษาเพ่ือที่จะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม      

                                สศ 497 – 05 



 

พนักงานที่ปรึกษา   ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามโครงการตลอดระยะเวลา 16

สัปดาห์   ประสานงานกับอาจารย์นิเทศงาน ในช่วงการนิเทศงานกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม สศ 

497 – 11 และ สศ 497 – 12 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

1. ได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการทํางานจริงในสถานประกอบการ นักศึกษา 

มีโอกาสเพ่ิมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ที่เหนือกว่าการฝึกงานในระบบเดิม 

2.   พัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานจริง 

3.   พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมอ่ืน นอกเหนือจากสังคมนักศึกษา 

เรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

4. รู้จักตนเอง สามารถปรับปรุงตัวเองได้ ทราบว่างานที่ทําอยู่นี้เหมาะสมที่จะเป็น 

อาชีพของตนหรือไม่ 

5. มีโอกาสได้งานสูง หากผลการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจของฝ่ายสถานประกอบการ 

 

 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 1.   มีโอกาสพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของสถานประกอบการเอง เพื่อจบมาเป็น  

พนักงานของตนเอง หรือสถานประกอบการอ่ืนในสาขาวิชาชีพเดียวกัน 

 2.    มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพมาเป็นพนักงาน โดยผ่านการทดลองงานมา 

ระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

 3.    มีโอกาสปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์กับอาจารย์ในสาขา

วิชาชีพเดียวกัน 

4. มีภาพพจน์ที่ดีในการช่วยเหลือสังคม โดยช่วยผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความ 

ต้องการของสาขาวิชาชีพนั้น 

 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 1.   ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ มีโอกาสในการพัฒนาจากความรู้

นอกห้องเรียนและโจทย์การวิจัย โดยผ่านทางนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

          2.   ทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาวิชาในหลักสูตร และคุณภาพ

บัณฑิตให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด 

 3.   เปิดวิสัยทัศน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อความต้องการของ

ตลาด 



 

 4.    ภาพพจน์ที่ดีในการให้โอกาสนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในขณะที่ศึกษาอยู่ 

 

หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการสหกิจศึกษา  

ดังต่อไปนี้ 

1.  ผศ. ดร.อภิชัย  เมฆบังวัน   ประธานกรรมการ 

 2.  ผศ. ดร.มานิตย์  เทวรักษ์พิทักษ์  กรรมการ 

 3.  อ. ดร.ดํารง  ลีนานุรักษ์   กรรมการ 

 4.  อ.จํารูญ  มณีวรรณ    กรรมการ 

 5.  ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย   กรรมการ 

 6.  อ.ไพโรจน์  ศิลมั่น    กรรมการ 

 7.  อ.น.สพ.ภาณุพงศ์   มหาพรหม  กรรมการ 

 8.  อ.ธนนันท์   ศุภกิจจานนท์   กรรมการ 

 9.  อ.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์   กรรมการ 

 10. ดร.ทองเลียน  บัวจูม   กรรมการ 

 11. ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ   

 12. น.ส.พัชรกิต  วัชรปรีชา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ดังนี้คือ 

1. กําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงานประจําป ี

2. พิจารณากลั่นกรองนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3. พิจารณาการขอเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานหรือการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 

ของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 

4. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ของนักศึกษา 

5. พิจารณาเสนอการลงโทษนักศึกษาที่ฝ่าฝืนประกาศนี้ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาส่ังการ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ี

 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการคัดเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

1. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนตามแผนการศึกษาไม่ติด F หรือ I ใน 

วิชาต่างๆ และผลการเรียนต้องได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25  จนถึงวันแสดงความ

จํานง 

2. ต้องผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 



 

สาขาสัตวศาสตร์ 

3. ต้องสามารถเข้าร่วมการฝึกวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอย่าง 

ต่อเนื่อง 

4. ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ  

5. ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

1. ต้องเป็นนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ช้ันปีที่  4  ที่ผ่านการคัดเลือก 

จากคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะฯ 

2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ในภาค 

การศึกษาที่ 1   เพื่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช่วง เดือนมิถุนายน - กันยายน 

 

ข้อปฏิบัติและบทกําหนดโทษของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

1. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 

 1.1  นักศึกษาต้องไปรายงานตัวที่สถานประกอบการตามกําหนดของคณะฯ 

 1.2  นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ 

สถานประกอบการนั้นอย่างเคร่งครัด 

1.3 ในระหว่างการฝึกงานนักศึกษาจะต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มความสามารถ และประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย  หากประพฤติตนไม่เหมาะสม จนทําให้

เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ  นักศึกษาผู้นั้นจะถูกเรียกตัวกลับ

และถือว่าไม่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ 

 1.4  กรณีที่นักศึกษามีความจําเป็นต้องลากิจจะต้องได้รับอนุญาตจากสถาน  

ประกอบการน้ัน  ในกรณีลาป่วยติดต่อกันมากกว่า 2 วันจะต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งให้สถาน

ประกอบการที่ปฏิบัติงานอยู่  วันลากิจและลาป่วยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  10%  ของระยะเวลา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ทั้งหมด 

1.5  ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากการทํางานจนเกิดความเสียหาย หากมีการ 

ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากนักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ดูแลนักศึกษาจะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

1.6 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้ครบตามกําหนดของ 

โครงการหรือเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ให้แจ้งมายังคณะฯ

โดยทันที 



 

1.7  ถ้ามีการปรับเปล่ียนโปรแกรมปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ปรากฏใน 

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้นักศึกษาแจ้งโปรแกรมการปฏิบัติงานที่ปรับเปล่ียนใหม่ มายังคณะฯทันที 

1.8 ในกรณีที่นักศึกษาละทิ้งการปฏิบัติงานก่อนกําหนด  ให้ถือว่าไม่ผ่านการ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ 

1.9  นักศึกษาต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิใด ๆ ของพนักงานหรือ     

บุคลากรในสถานประกอบการนั้น ๆ 

 

2 บทกําหนดโทษ 

2.1 ในการฝึกอาชีพนักศึกษาผู้ใดที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติน้ีจะได้รับการพิจารณาโทษว่า

กล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์  หรือประเมินผลไม่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาสัตว

ศาสตร์และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย

วินัยนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย 

2.2 นักศึกษาที่กระทําความผิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ด่ืมสุรา

ขณะปฏิบัติงาน หรือเรื่องชู้สาว จะถูกลดผลการเรียนวิชาสหกิจศึกษาลง 1 ประจุ  จากผลการ

ตัดสินพิจารณาเกรดของคณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ เช่น จาก A เป็น B+, B+ เป็น B  เป็นต้น 

2.3 นักศึกษาที่ทําความเส่ือมเสียให้กับสถาบันอย่างร้ายแรง เช่น การทุจริต หรือ

เรื่องชู้สาวที่มีผู้แจ้งความเสียหายและมีคณะกรรมการพิจารณา  จะถูกลดผลการเรียนวิชาสหกิจ

ศึกษาลง 2 ประจุ  จากผลการตัดสินพิจารณาเกรดของคณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ เช่น จาก A 

เป็น B, B เป็น C  เป็นต้น 
 

กิจกรรมในวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้   แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอนที่ต่อเนื่องกัน 

คือ 

1.  เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

  จัดการฝึกอบรมสหกิจศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ และรับทราบประโยชน์ของการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ เครือข่ายงานในสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ 

เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนตัวนักศึกษาเองที่จะเข้าสู่สังคม และตลาดแรงงาน 

2.  หาตําแหน่งงาน 

  นักศึกษาที่ติดต่อสถานประกอบการ เพ่ือขอสมัครเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว ลักษณะงานที่ปฏิบัติได้รับความเห็นชอบ และเขียนเป็นโครงการ

โดยมีพนักงานผู้รับผิดชอบฝ่ายสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจากทาง

มหาวิทยาลัย 

 



 

3.  เตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน 

  จัดการฝึกอบรมนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกปฏิบัติงาน ได้แก่ 

เทคนิคการนําเสนองาน วัฒนธรรมองค์กร การเผชิญสถานการณ์ในสถานประกอบการการ

วางตัวในสังคมในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเฉพาะด้าน

วิชาชีพที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 

4.  ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  นักศึกษาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแล

ของพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และมีอาจารย์ไปนิเทศงานอย่างน้อย 

1 ครั้ง 

  4.1  นักศึกษาบันทึกการปฏิบัติงานและรายละเอียดตามแบบฟอร์ม สศ 497-12 

4.2   การจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

           ตามหลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการส่ือสาร  

โดยกําหนดให้จัดทํารายงานวิชาการ  1  ฉบับ  เสนอต่อสถานประกอบการ โดยรายงานฉบับน้ี

อาจจะประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  รายงาน

อาจจะมีลักษณะดังนี้ 

   4.2.1   โครงการหรืองานวิจัย  หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็น

โครงการหรืองานวิจัย  นักศึกษาจะต้องทํารายงานในหัวข้อของโครงการหรืองานวิจัยดังกล่าว 

   4.2.2  ในกรณีที่งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นงานประจํา (Routine) เช่น 

งานในสายการผลิต  งานบํารุงรักษา  งานตรวจสอบคุณภาพ  รายงานของนักศึกษาอาจจะ

ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

   -  รายงานวิธีและข้ันตอนการปฏิบัติงานประจําที่ได้รับ

มอบหมายทั้งหมด  หรือเพียงบางส่วน 

   -  รายงานหัวข้อพิเศษ  เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจ

ในลักษณะโครงการหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้า สรุปและ

วิจารณ์  รวบรวมเป็นเล่มเพ่ือใช้ประโยชน์ซ่ึงหัวข้อของรายงานอาจจะ

สัมพันธ์กับงานประจําของนักศึกษาได้ 

  ลักษณะรายงานจะเป็นรายงานที่ มีรูปแบบตามรายงานวิชาการ  ส่วน

ภาคผนวกสามารถเพ่ิมข้อมูลได้ตามความจําเป็น  นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานดังกล่าวให้

เรียบร้อยและส่งให้พนักงานที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจและประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน

ส้ินสุดการปฏิบัติงาน  ณ สถานประกอบการ 

4.3  การนิเทศงาน  



 

 ระหว่างปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะกรรมการสหกิจศึกษาจะขอนัด

หมายเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจําสาขาวิชาเข้ามานิเทศงาน  ณ  สถานประกอบการ  โดย

จะมีหัวข้อหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือพนักงานที่ปรึกษาในระหว่างการนิเทศงานดังนี้ 

- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา  การดําเนินการของโครงการฯ  

หลักสูตร 

- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 

- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรและความก้าวหน้า 

- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 

-   ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา   

5.  ปฏิบัติงานครบ 16 สัปดาห์ 

   คณะฯจัดสัมมนาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษานําเสนอประสบการณ์การปฏิบัติ      

สหกิจศึกษา และเชิญตัวแทนสถานประกอบการมานําเสนอผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

เพื่อเป็นการให้โอกาสนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้งานสหกิจศึกษา 

 

การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนที่  5  มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

1.  แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการประเมินผล ดําเนินการดังนี้ 

สศ 497 – 09  อาจารย์นิเทศงานนักศึกษา ถ่ายเอกสารส่งให้สํานักงานคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยี (คุณศิวริน)  1  ชุด 

สศ 497 – 10 นักศึกษา ส่งให้สํานักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณศิวริน)  1  ชุด 

สศ 497 – 11  ส่งให้สํานักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณศิวริน)  บันทึกข้อมูลแล้วจะ

นําส่งคืนคณะกรรมการสหกิจศึกษา 

สศ 497 – 12 ส่งให้สํานักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณศิวริน)  บันทึกข้อมูลแล้วจะ

นําส่งคืนคณะกรรมการสหกิจศึกษา 

 

2.  คณะกรรมการสหกิจศึกษา  พิจารณาแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้ 

สศ 497 – 09 เพื่อประเมินสถานประกอบการในด้าน 1) จัดงานให้นักศึกษาตามโครงการหรือไม่ 

2) สภาพแวดล้อมการทํางาน  3) ระดับปัญหาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

ประโยชน์เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการส่งนักศึกษารอบต่อไป 

สศ 497 – 10 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คะแนนร่วมกับการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาในวันสัมมนา 



 

สศ 497 – 11 พนักงานที่ปรึกษาประเมินนักศึกษาในรูป output  ในภาพรวมของ  16  สัปดาห์ 

ที่ปฏิบัติงานเป็นคะแนนเฉล่ีย  พร้อมชี้จุดเด่นจุดด้อยนักศึกษา 

สศ 497 – 12 พนักงานที่ปรึกษาประเมินนักศึกษาในรูป  process  ของแต่ละสัปดาห์  แสดง

พัฒนาการของนักศึกษา  ให้เห็นในระยะเวลา  16  สัปดาห์ 

 

3.  คณะกรรมการสหกิจศึกษา  ประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการหรือ 

พนักงานที่ปรึกษาร้อยละ  50 

2. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสหกิจศึกษาและการอบรมเตรียมความพร้อม 

ก่อนการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะฯ  ร้อยละ  5 

3. ประเมินผลจากการนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา  ร้อยละ  5 

4. ประเมินผลจากการรายงานสหกิจศึกษาฯ  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  ร้อยละ  15 

5. ประเมินผลรายงานกรณีศึกษาและการนําเสนอกรณีศึกษาในรูปแบบการจัดบอร์ด 

ร้อยละ 10 

6. ประเมินผลการนําเสนอผลรายงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ต่อคณะกรรมการ 

สหกิจศึกษาประจําคณะฯ  ร้อยละ 15  ทั้งน้ี คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะฯ อาจเชิญ

ผู้สนใจร่วมฟังการนําเสนอผลงานดังกล่าวได้ 

7. การประเมินผลให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร  (A – F) 

 

บุคลากรที่ติดต่อประสานงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

   ที่ สาขาวิชาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ E-mail

1. สัตว์ปีก ผศ.ดร.มานิตย์  เทวรักษ์พิทักษ์ 081-5687209 manitmallawong@hotmail.com

  ผศ.ดร.ประภากร  ธาราฉาย 089-6317159 p_tarachai@hotmail.com

2. โคนม – โคเนื้อ อาจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น 087-1798146 phairot4543@yahoo.com

  อ.ดร. ดํารง ลีนานุรักษ์ 081-9924513 dumrongleen@gmail.com

  อ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 081-4535683 tananunok@yahoo.com

  อ.ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ 089-7009478 wiwat-p@mju.ac.th



 

3. การผลิตสุกร ผศ. ดร.อภิชัย  เมฆบังวัน 081-9929529 apichaim@mju.ac.th

  อาจารย์จํารูญ  มณีวรรณ 081-9521142 chamroon@mju.ac.th

  อ.น.สพ.ภาณุพงศ์   มหาพรหม 083-1233109 panupongmahaprom@gmail.com

4. อาหารสัตว์ อ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 089-6334228 buwjoom@hotmail.com

  อ.ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์ 081-9600700 buaream@hotmail.com

5.   งานบริการ

การศึกษาฯ     

น.ส.พัชรกิต  วัชรปรีชา

 

081-2877923

053-353831-4

ต่อ 1203 

patcharakit_bua@hotmail.com

  น.ส.ศิวริน  จักรอิศราพงศ์ 087-4242313

053-353831-4

ต่อ 1203 

warn1780@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอร์มการเสนองานของสถานประกอบการ 

งานสหกิจศึกษา  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

1. ชื่อ-ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

ชื่อสถานประกอบการ 

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

ที่อยู่ ................................................................................................................................................ 

โทรศัพท์ ............................................................. โทรสาร .............................................................. 

2. ชื่อ และตําแหน่งพนักงานที่ปรึกษา (อย่างน้อย 1 ท่าน สําหรับ 1 ลักษณะงานที่จัดให้นักศึกษา) 

2.1 ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................. 

ตําแหน่งในสถานประกอบการ ............................................................................................ 

 2.2 ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................... 

 ตําแหน่งในสถานประกอบการ ............................................................................................ 

3. ตําแหน่งงานที่จัดให้นักศึกษามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (อย่างน้อย 16 สัปดาห์) 

 3.1 ตําแหน่งงานที่ 1 ..................................................................จํานวน..................ตําแหน่ง 

 3.2 ตําแหน่งงานที่ 2 ..................................................................จํานวน.................ตําแหน่ง 

4. ข้อตกลงเบื้องต้นด้านจํานวนชั่วโมงทํางานและสวัสดิการ สถานประกอบการสามารถจะจัดให้แก่

นักศึกษาได้ อาทิเช่น ที่พัก อาหาร เบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร 

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

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

5. รายละเอียดตําแหน่งงานที่จะรับนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระยะเวลา 16  สัปดาห์      

(หากต้องการเพิ่มเติมให้ถ่ายเอกสาร) 

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................... 

ลักษณะงาน และขอบเขตความรับผิดชอบ  

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
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ช่วงระยะเวลา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ................................................................ 

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

                                                                     ........../............................../.............. 
 



 

 

 

 

โครงการปฏิบัติงานวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ฝ่ายสถานประกอบการ 

1. ช่ือ ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ ............................................................................................................ 

ที่อยู่ ...................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ ............................................................... แฟกซ์ .................................................... 

2. ช่ือ และ ตาํแหน่งพนกังานทีป่รึกษา 

ช่ือ นามสกุล ......................................................................................................................... 

ตําแหน่งในสถานประกอบการ ............................................................................................... 

ช่ือ นามสกุล .......................................................................................................................... 

ตําแหน่งในสถานประกอบการ ................................................................................................ 

ฝา่ยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. ช่ือ นามสกลุ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

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

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

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

2. ช่ือ นามสกุลนักศึกษาที่จะมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการแห่งน้ี ตําแหน่ง

งานที่กําหนด และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

ช่ือ นามสกุลนักศึกษา ตําแหน่งงาน อาจารย์ทีป่รึกษา

สหกิจศึกษา 

1. 

2. 

3. 

4.  
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3. รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งงาน หน้าที่หลัก และหน้าที่ย่อย ทีน่กัศึกษาจะ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ (หากต้องการเพิ่มเติมให้ถ่ายเอกสาร) 

ตําแหน่งงาน ........................................................................................................................... 

ช่ือนักศึกษา .......................................................................................................................... 

วัตถปุระสงค์ของงานในหน้าที่หลัก  

1. ........................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................................. 

3. .......................................................................................................................................... 

 

หน้าทีห่ลัก หน้าทีย่่อย 
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4. แผนผัง (flow chart) แสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ย่อยที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย กับงาน

ในตําแหน่งอื่นในสถานประกอบการ (หากต้องการเพิ่มเติมให้ถ่ายเอกสาร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รับทราบโครงการปฏิบัติงานวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา ของนักศึกษาข้างต้น 

 

      ลงชื่อ ...........................................................

                                                                      นักศึกษา 

               .........../............................../............ 

  

      ลงชื่อ .......................................................... 

         อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

       .........../............................../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

งานสหกิจศึกษา  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

บันทึกการนิเทศงาน 

1. ชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................

ที่อยู่ ....................................................................................................................................... 

โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................e-mail………………………….... 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษาที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการแห่งนี้  

ช่ือ นามสกุล........................................................................................................................... 

ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................... 

อาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา................................................................................................ 

 

3. การประเมินสภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

ลักษณะที่ประเมินจากนักศึกษา คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่ให้ 

1. นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งงานที่กําหนด 10  

2. นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามโครงการ และระยะเวลาที่กําหนด 10  

3. นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน 10  

4. สภาพสิ่งแวดล้อมที่ทํางานของนักศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด 10  

5. การยอมรับของสังคมรอบข้างในสถานประกอบการต่อนักศึกษา 10  

6. นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติงาน 

10  

7. นักศึกษามีความคิดในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย 10  

8.  นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการน้ี

จนสําเร็จตามโครงการ 

10  

9.  นักศึกษาได้นําความรู้มาใช้ในการทํางาน 10  

10.  ลักษณะท่าทาง และการแต่งกายของนักศึกษา 10  

รวมคะแนน 100  

 



 

4. ข้อแนะนําที่อาจารย์นิเทศงานแนะนําแก่นักศึกษา 

ข้อแนะนําในด้าน รายละเอียดการปฏิบัติ 

1.…………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

6…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

7…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

8…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

     ลงชื่ออาจารย์นิเทศงาน…………………………..... 

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

        ………/………………...…/……….... 

 



 

 

ตัวอย่าง - ปกนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ณ ........................................................................................... 

 

 

 

 
โดย 

 

 ชื่อ                              นามสกุล             รหัส       (20 pt หนา)

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสัตวศาสตร์ (เอก.........)  
(20 pt หนา) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปีการศึกษา 25....... 

1.5 นิว้ 

ซ้าย   1.5 นิว้ 
ขวา   1 นิว้ 

ลา่ง   1 นิว้



 

ตัวอย่าง  -ปกใน- 

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 26pt หนา 

 

 

 

ณ  ............................................................................ 

ที่อยู่................................................................................... 

........................................................................................... 
  16pt หนา 

 
 

 

 

                อาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา              

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

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

                                                              วันที ่.........เดือน.......................พ.ศ……. 

 

 อาจารย์นิเทศงาน (เลือกลงช่ืออาจารย์นิเทศน ์1 ท่าน) และคณะ 

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

วันที่ .........เดือน.......................พ.ศ……. 

 

                                     ประธานกรรมการฯสหกิจศึกษา                   

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

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

วันที่ .........เดือน.......................พ.ศ……. 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ (หนา 16 pt) 

 หน้า 

บทคัดย่อ ก 

กิตติกรรมประกาศ ข 

สารบัญ ค 

สารบัญตาราง (ถ้ามี) ง 

สารบัญภาพ  (ถ้ามี) จ 

บทนํา 1 

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

แผนการปฏิบัติงาน  

ผลงานที่ปฏิบัติ   

SWOT  analysis  

ข้อเสนอแนะ  

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)  

ภาคผนวก (ถ้ามี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดประกอบการรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

1.  เนื้อหา 

• บทคัดย่อ  เป็นส่วนแสดงภาพรวมให้เห็นว่ามีนักศึกษาจํานวนกี่คนออกไป

ปฏิบั ติงานสหกิจศึกษา   ณ  สถานประกอบการ   ( ช่ือและที่ตั้ งสถาน

ประกอบการ)  ในระหว่างวันที่ / เดือน / ปี เท่าไร  โดยมีวัตถุประสงค์ของการ

ปฏิบัติงาน  (แสดงให้เห็นชัดเจน)       เมื่อปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้ผลการปฏิบัติงาน (จําแนกตาม วัตถุประสงค์  อย่างไร)  และ  SWOT  

analysis  ของการปฏิบัติงาน ณ สถาน   ประกอบการนั้น ๆ 

• กิตติกรรมประกาศ  คําขอบคุณพนักงานที่ปรึกษา  สถานประกอบการ ที่ให้

โอกาสนักศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

• บทนํา  แสดงช่ือ  ที่ตั้งของสถานประกอบการโดยละเอียด  แสดงแผนที่ที่

เข้าใจได้ง่าย  แสดงแผนผังองค์กร (Organization chart)  ของสถาน

ประกอบการ  เน้นแสดงตําแหน่งงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน  แสดง  flow chart  

แสดงความสัมพันธ์ของหน้าท่ีย่อยที่นักศึกษาได้รับมอบหมายกับงานตําแหน่ง

อ่ืนในสถานประกอบการ  ช่ือพนักงานที่ปรึกษา 

• วัตถุประสงค์   แสดงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ  สถาน

ประกอบการนั้นให้ชัดเจนเป็นข้อ ๆ  

• แผนการปฏิบัติงาน  แสดงหน้าท่ีที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  ร่วมกับ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานงาน  นักศึกษาอาจจะจําแนกออกเป็นหน้าที่หลัก  

หน้าที่ย่อย และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันในระยะเวลา 16  สัปดาห์ 

• ผลการปฏิบัติงาน  แสดงผลที่ได้รับที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

• SWOT  analysis  แสดงการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ของการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น ๆ  

• ข้อเสนอแนะ  นักศึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  หรือการ

ปรับปรุงวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดย

แสดงเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
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2.  รูปแบบการนําเสนอ 

• ใช้ตัวอักษร  Angsana  New  16  pt  (ยกเว้นปก ให้ใช้ตามที่กําหนดไว้) หัว

เรื่องหลัก ให้ใช้ ตัวหนา  ข้ึนต้นย่อหน้าใหม่ 1 แท็ป   

• ก่อนเริ่มพิมพ์รายงานให้นักศึกษาทําการตั้งค่ากระดาษตามที่กําหนดก่อน ให้

กําหนด บน และซ้าย 1.5  นิ้ว   ขวาและล่าง  1  นิ้ว   

• กําหนดให้หมายเลขหน้าของรายงานอยู่ด้านขวามือ ด้านบน Angsana New 16  

pt   

• ให้นักศึกษาส่งรายงานของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาสห

กิจศึกษา 1 ชุด และที่งานสหกิจศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชุด   

• ใช้ปกสีฟ้าอ่อนไม่มีลาย 
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งานสหกิจศึกษา  สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

1. ชื่อ - ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................. 

ที่อยู่ ....................................................................................................................................... 

โทรศัพท์......................................โทรสาร.......................................e-mail…………………………..... 

2. ชื่อ - นามสกุลผู้ประเมิน และตําแหน่งในสถานประกอบการ 

ช่ือ -  นามสกุล...................................................................................................................... 

ตําแหน่งในสถานประกอบการ ................................................................................................ 

3. ชื่อ - นามสกุลนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

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

4. การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
ลักษณะที่ประเมินจากนักศกึษา คะแนนเต็ม คะแนนที่ให้

1. นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอในหน้าที่ตามโครงการฯ 10  

2. นักศึกษามีความสามารถในการลงมือปฏิบัติงาน 10  

3. ปริมาณงานที่นักศึกษาปฏิบัติสําเร็จ  เปรียบเทียบกับงานที่ได้รับมอบหมาย 10  

4. คุณภาพงานที่นักศึกษาปฏิบัต ิ 10  

5. นักศึกษามีความคิดในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย 10  

6. นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 10  

7. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 10  

8. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร  10  

9. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ด ี มีความเอื้อเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน 10  

10. นักศึกษามีความวิริยะ อุตสาหะในการทํางาน 10  

11. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่เกิดปัญหากับองค์กร 10  

12. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่องานและเพ่ือนร่วมงาน 10  

13. ความซื่อสัตย ์สุจริตและการตรงต่อเวลา 10  

14. ความเชื่อมั่นในตัวเอง  และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 10  

15. ลักษณะการเป็นผูนํ้าและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10  

คะแนนเฉลี่ย 150  

หมายเหตุ: คะแนน 9-10 = ดีมาก, คะแนน 7-8 = ด,ี คะแนน 5-6 = พอใช้, คะแนน 0-4 = ควรปรับปรุง 
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5. ท่านมีความเห็นว่านักศึกษาผู้น้ีมีจุดเด่นในการปฏิบัติงานที่ควรสนับสนุน อะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. ท่านมีความเห็นว่านักศึกษาผู้น้ีมีจุดด้อยในการปฏิบัติงานที่ควรปรับปรุง อะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ความเห็นอื่น ๆ ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้น้ี 

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

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

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

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

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

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

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

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

     

                                    ลงชื่อ...........................................................พนักงานที่ปรึกษา 

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

            วันที่ ..................................................... 
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งานสหกิจศึกษา  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

บันทึกการมอบหมายงาน  ผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา

สหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา............................................................................................................ 

ชื่อนักศึกษา................................................................................รหัส................................... 

หลักสตูร.............................................................คณะ.......................................................... 

ปีการศึกษา........................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการมอบหมายงาน  เวลาการปฏิบัติงานและการประเมินผลให้นักศึกษา

ปฏิบัติดังนี้ 
 

1. วันแรกของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้นักศึกษานําบันทึกการมอบหมายงานฯ น้ี 

เสนอแก่พนักงานที่ปรึกษาเพ่ือเขียนรายละเอียดในงานที่ได้รับมอบหมาย (ในส่วนที่1)  

แล้วส่งคืนให้นักศึกษา 

2. นักศึกษาดําเนินกิจกรรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย  และบันทึกการปฏิบัติงาน  ปัญหา

และอุปสรรค  การแก้ไขปัญหา  (ในส่วนที่ 1) แล้วส่งคืนพนักงานที่ปรึกษาในวัน

พฤหัสบดี 

3. พนักงานที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ  และประเมินผลงานประจําสัปดาห์  ในส่วนที่  2  

โดยกากบาททับคะแนนที่ต้องการ   

  โดยความหมายของคะแนน  5  ระดับ คือ 

  ระดับ 5   หมายถึง    ดีมาก 

  ระดับ 4  หมายถึง   ดี 

  ระดับ 3  หมายถึง  พอใช้ 

  ระดับ 2  หมายถึง   ต้องปรับปรุง 

  ระดับ 1  หมายถึง    ไม่ผ่านการประเมินในสัปดาห์นี้ 

  การประเมินคะแนนนี้จะมีผลต่อระดับคะแนนของนักศึกษา 

4. นักศึกษาพบพนักงานที่ปรึกษาในวันศุกร์  เพ่ือรับบันทึกการมอบหมายงานฯ คืน และ

รับคําแนะนําเพิ่มเติม 

5. นักศึกษา  ทําซ้ําในข้ันตอนที่ 2 , 3  และ 4  ตามลําดับ 
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ส่วนที่  1  รายละเอียดการมอบหมายงานในสัปดาห์ที่...........ช่วงวันที่...................ถึง............... 

งานที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

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

การแก้ไขปัญหา 

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

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

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

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

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

ส่วนที่  2  พนักงานทีป่รึกษาให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํสัปดาห์นี้ 

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

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

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

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

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

ผลการประเมิน      

                                                      

ลงชื่อ............................................................. 

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

                        พนักงานที่ปรึกษา 

5 4 3 2 1 
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รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

วัน-เดือน-ปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการดําเนินการสหกิจศึกษา 
 

สศ  497-03 แบบฟอร์มการเสนองานของสถานประกอบการ

สศ  497-05 โครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สศ  497-09 บันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์

สศ  497-10 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สศ  497-11 แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สศ  497-12 บันทึกการมอบหมายงาน ผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นแรก case study (case study จะอยู่ส่วนหลังสุดของเล่มฉบับสมบูรณ)์ 

รายงานผลการศึกษาหัวข้อพิเศษ 

 
เรื่อง 

 

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

 

 

 

 

 

โดย.........................................................     รหัส.......................... 

หลักสูตร......................................     สาขา............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปีการศึกษา...........................20pt หนา 


