คํานํา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตตามลักษณะที่พึงประสงค์ มีองค์ประกอบ
หลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญ คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตรงกับ
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
ที่เน้นให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานของสถานปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู้
และประสบการณ์ ตรงให้ นั กศึ กษา ซึ่ งจะทํ าให้ นั กศึ กษาจบไปเป็ นบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ มี คุ ณภาพ
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสถานปฏิบัติงาน
คู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนได้
เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การดําเนินการบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐและเอกชน
สหกิจ ศึก ษาจะประสบผลสํา เร็จ ได้ ต้อ งอาศัย ความร่ว มมือ จากทุก ฝ่า ย ทั้งนัก ศึก ษา
อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติงานคู่มือสหกิจศึกษาจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทุกฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตรงกับความต้องการขององค์กรในการพัฒนาประเทศต่อไป
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บทที่ 1
สหกิจศึกษา
1.1 หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริง
ในสถานปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ร ะบบ โดยจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นในสถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ในสถานปฏิ บั ติ ง าน ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ทํ า ให้
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานปฏิบัติงานต้องการมากที่สุด ความร่วมมือระหว่างสถานปฏิบัติงาน
และมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสหกิ จ ศึ ก ษาจะเป็ น กลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาจะปฏิ บั ติ ง านที่ ส ถานปฏิ บั ติ ง าน ในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว
ที่จะต้องลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมา ซึ่งทําให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในสถานปฏิบัติงานจริง เพราะเป็นประสบการณ์ในส่วนที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน
จึ ง ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาตนเองทางด้ า นความคิ ด การสั ง เกต การตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์
และประเมินผลอย่างเป็นรูปแบบ การจัดเตรียมและนําเสนอรายงานจากประสบการณ์การทํางานจริง
ของตนเอง การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการมองเห็นแนวทางด้าน
งานอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติเช่นนี้
จะส่งผลให้นักศึกษาที่จบมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
อีกทั้งกระบวนการสหกิจศึกษาจะทําให้เกิดการประสานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิด ทําให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่วนสถานปฏิบัติงานจะได้
แรงงานนักศึกษาใช้ตลอดทั้งปี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพจริง
ก่อนสําเร็จการศึกษา
1.2.2 เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา
1.2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
1.2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
1.2.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานปฏิบัติงาน
โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานนั้น ๆ
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง
1.3.2 สถานปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1.3.3 มีการพัฒนาหลักสูตรของคณะให้มีความทันสมัย
1.3.4 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานปฏิบัติงาน
1.4 ประโยชน์ที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับ
1.4.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
1.4.2 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานปฏิบัติงาน ในด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
1.4.3 มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วย
ปฏิบัติงาน
1.4.4 เป็นวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจําในอนาคต โดยไม่จําเป็นต้องมี
การทดลองงานก่อน
1.5 สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดระบบการศึกษาเป็น ระบบทวิภาค (Dimester) โดยใน 1 ปีการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา (1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 16 สัปดาห์) สหกิจศึกษามีลักษณะ
ดังนี้คือ
1.5.1 เป็นรายวิชาสําหรับนักศึกษา โดยหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 3 (นักศึกษาปีที่ 3 ขึ้นปีที่ 4)
1.5.2 สหกิจศึกษาได้จัดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้หลักสูตรได้
กําหนดภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ในแผนการเรียนซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละหลักสูตร อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานได้ตามความ
พร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาเอง ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหลั ก สู ต รให้ ส ามารถไปปฏิ บั ติ ง าน
ในภาคการศึกษาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดไว้ได้และนักศึกษาสามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษา
ได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน
1.5.3 หลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต จํานวน 640 ชั่วโมง
1.5.4 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง
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1.5.5 กําหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
โดยจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง
1.5.6 มีการนิเทศการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อนักศึกษา 1 คน
1.5.7 มี ก ารสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ นิ เ ทศ และ
อาจารย์สาขาวิชา
1.6 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงาน
ในการประสานงานสหกิจศึกษาระดับคณะ อยู่ที่สํานักงานคณบดีคณะต่างๆ และระดับมหาวิทยาลัย
อยู่ที่งานสหกิจศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ทํ าหน้ าที่ พั ฒนารู ปแบบระบบการศึ กษาแบบสหกิ จศึ กษาให้ เหมาะสม และประสานงานระหว่ า ง
นักศึกษา คณาจารย์ และสถานปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสําหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.6.1 คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator)
ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําแผนการดําเนินงาน ดูแล
รับผิดชอบและกํากับติดตามการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ
1.6.2 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor)
ทําหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษาของหลักสูตร ดังนี้
- ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในหลักสูตร
- รับรองคุณภาพงานที่สถานปฏิบัติงานเสนอมา
- นิเทศงานและประเมินผล อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อ 1 ภาคการศึกษา
- ให้คําปรึกษาแก่สถานปฏิบัติงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการทํางานผ่านการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- พบปะร่วมปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานปฏิบัติงานที่นักศึกษา
ปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
- สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริหารและผู้ร่วมงานในสถานปฏิบัติงานที่ไปนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
- เข้าร่วมในการปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่ อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ตามวันและเวลาที่กําหนด
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1.6.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Cooperative Education Officer)
ทําหน้าที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่สถานปฏิบัติงาน อาจารย์ และ
นักศึกษาสหกิจศึกษาในด้านต่างๆ
1.7 ลักษณะงานสหกิจศึกษา
1.7.1 เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.7.2 มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน (งานมีคุณภาพ)
1.7.3 ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกร / ผู้ช่วยนักวิชาการ / ผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ
1.7.4 ทํางานเต็มเวลา (Full Time)
1.7.5 ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
1.7.6 มีค่าตอบแทนตามสมควร (สถานปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณา)
1.8 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน
1. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย
- รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เข้าโครงการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
- หลักสูตร คัดเลือกนักศึกษาเข้าในโครงการสหกิจศึกษา
(VRU-Co1) ตามเกณฑ์ที่กําหนดในหน้า 8
2. สถานปฏิบัติงาน
- ให้รายละเอียดของลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ
และค่าตอบแทนล่วงหน้าประมาณ 1 ภาคการศึกษา (VRU-Co2)
3. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนปิดภาคการศึกษา
4. คณะ/วิทยาลัย
- การอบรมสัมมนาและปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา ในหัวข้อ เช่น
ความปลอดภัยในโรงงาน, 5 ส., ระบบควบคุมคุณภาพ ISO ฯลฯ

รูปแบบและกิจกรรม
ในการดําเนินงาน
เริ่ม
รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
และคัดเลือก

เสนองานแก่นักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา

อบรมสัมมนานักศึกษาสหกิจฯ
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน
5. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย
- งานสหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
(VRU-Co3) เพื่อส่งสถานปฏิบัติงาน
6. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย
- งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย ส่งใบสมัครงานให้
สถานปฏิบัติงานคัดเลือก
- สถานปฏิบัติงานพิจารณาใบสมัครและส่งผลกลับมายัง
งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย พร้อมระบุลําดับ
การคัดเลือกนักศึกษา (VRU-Co5)
7. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย
- งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัยแจ้งสาขาวิชาเพื่อประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษาตามวันที่กําหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา
8. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย
- แจ้งนักศึกษาให้เดินทางไปรายงานตัวที่สถานปฏิบัติงาน
- หากมีเหตุขัดข้องให้โทรศัพท์แจ้งกับทางสถานปฏิบัติงาน
ด่วนที่สุด
- หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานปฏิบัติงานในวันหยุดเพราะจะ
ติดต่อยาก
9. สถานปฏิบัติงาน
- ฝ่ายบุคลากรให้คําแนะนําแก่นักศึกษาในเรือ่ งระเบียบวินัย
ของสถานปฏิบัติงาน
- ปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งต่างๆ ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม
ของสถานปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่จําเป็น เช่น ความปลอดภัย
ที่พัก
- พนักงานที่ปรึกษา ดูแลรับผิดชอบนักศึกษา 4 เดือนเต็ม
จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษาใน สถานปฏิบัติงาน
ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษา ตลอดการฝึกงาน และ
การปรับตัวนับว่าเป็นสิ่งสําคัญกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มาก

รูปแบบและกิจกรรม
ในการดําเนินงาน
รับสมัครงานนักศึกษาสหกิจฯ

องค์กรคัดเลือก
นักศึกษาสหกิจศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือก

การเตรียมตัวและไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
และคัดเลือก
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน

รูปแบบและกิจกรรม
ในการดําเนินงาน

- พนักงานที่ปรึกษาจะแจ้งรายละเอียดหน้าที่ของนักศึกษา
ที่จะปฏิบัติงานให้ทราบ
- นักศึกษาจัดส่งเอกสาร VRU-Co8, VRU-Co9, VRU-Co10,
และ VRU-Co11 กลับมายังงานสหกิจศึกษาประจําคณะ/
วิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
สัปดาห์ที่ 1 ส่ง VRU-Co8 แจ้งสถานที่ปฏิบตั ิงาน VRU-Co9
และคัดเลือก
ชื่อพนักงานที่ปรึกษาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเบอร์โทรศัพท์
ที่ติดต่อกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา
สัปดาห์ที่ 2 ส่ง VRU-Co10 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สัปดาห์ที่ 3 ส่ง VRU-Co11 แบบจ้างโครงร่างรายงาน
การปฏิบัติงาน หัวข้อรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และ
ส่งรายงานก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
ออกนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อการปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา 1 คน (VRU-Co7)
นิเทศการปฏิบัติงาน
- งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย รวบรวมประวัติข้อมูล
สหกิจศึกษา
ต่างๆ ของนักศึกษาและหน่วยงานมอบให้อาจารย์นิเทศก่อน
วันเดินทางไปนิเทศ
- อาจารย์นิเทศ ตรวจสอบคุณภาพงานพร้อมทั้งบันทึกรายงาน
ที่สถานปฏิบัติงานมอบหมายให้คําปรึกษา และช่วยแก้ไข
ปัญหาทางวิชาการของนักศึกษา (VRU-Co12, VRU-Co14)
- ส่งแบบประเมินผลการนิเทศคืนงานสหกิจศึกษาประจําคณะ/
วิทยาลัย
11. กิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงาน
- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร/สาขาวิชา
กิจกรรมหลังจากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
สัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อมาพิจารณารายงานประกอบ
- จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกัน
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน

รูปแบบและกิจกรรม
ในการดําเนินงาน

- นักศึกษาส่งแบบยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติ (VRU-Co15)
และแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(VRU-Co16)
12. การประเมินผล
- ระดับขั้นผลการประเมินตามรายละเอียดในหน้า 19
1. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา สัมภาษณ์
หลังจากการกลับมาครบ
2. ได้รับผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษาจากสถานปฏิบัติงาน
3. ได้รับผลประเมินรายงาน จากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
4. เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาหลังจากกลับจากสหกิจศึกษา
ครบถ้วน เช่น สัมภาษณ์ – สัมมนา
13. สรุปผลจาก (VRU-Co13) ในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อ
นักศึกษาเพื่อได้ข้อมูลแล้วนําไปปรับปรุงต่อไป

การประเมินผล

สรุปผล
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บทที่ 2
นักศึกษาสหกิจศึกษา
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา จะต้องดําเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา
มี คุ ณสมบั ติพร้ อมที่ จะไปปฏิ บั ติงานในสถานปฏิ บั ติงาน คณะกรรมการสหกิ จศึ กษาและกรรมการ
หลักสูตรได้กําหนดระเบียบและข้อแนะนําเกี่ยวกับนักศึกษา ดังนี้
2.1 การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องยื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษา (VRU-Co1)
ตามกําหนดการรับสมัครที่หลักสูตร / คณะ ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ และหลักสูตรจะเป็นผู้คัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ปี
2.1.2 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4
2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป
2.1.4 จะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน
2.1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใช้เอกสารสําเนา (กระดาษ A4) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยต้อง
ส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี้
2.1.1 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร 1 รูป) พร้อมกรอกข้อความให้ครบ
2.1.2 ใบรายงานผลการเรียน (ขอได้จากคณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่)
2.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย จะจัดการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสูงสุด
ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานโดยมีหัวข้ออบรม ดังนี้
2.2.1 การเลือกงานและสถานปฏิบัติงาน
2.2.2 การเขียนใบสมัคร การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวสัมภาษณ์
2.2.3 การบรรยายพิเศษของสถานปฏิบัติงาน
2.2.4 การพัฒนาบุคลิกภาพ
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2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

การนําเสนอโครงการ / ผลงาน
ความปลอดภัยในโรงงาน
ความรู้เกี่ยวกับ 5ส. ในสถานปฏิบัติงาน
การควบคุมคุณภาพงานด้านระบบ ISO
งานประกันสังคม

นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องเข้าอบรมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่คณะหรือหลักสูตรจัด
หากเข้าร่ วมกิจ กรรมใดไม่ ได้ ต้องลาล่วงหน้ า ถ้า นักศึก ษาเข้า อบรมไม่ ค รบ 80 % จะถู กตั ดสิท ธิ์
การไปปฏิบัติงาน
2.3 การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่สมัครเข้าสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตร
ที่นักศึกษาสั งกัดอยู่ ก่อนปิดภาคการศึกษา หรือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติงาน หลังการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4 การเลือกสมัครงาน
นักศึกษาสามารถเลือกสมัครงานได้ตามงานที่ได้รับการเสนอจากสถานปฏิบัติงาน ซึ่งได้
ติดประกาศให้นักศึกษาทราบ ณ สํานักงานคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ในบางส่วนนักศึกษาและอาจารย์
ในหลักสูตรที่มีสถานปฏิบัติงานเดิมสามารถเชิญเข้าสหกิจศึกษาได้ โดยที่นักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติ
เสมือนการไปสมัครเข้าทํางานจริงกับสถานปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.4.1 นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ 3 ครั้ง โดยเลือกสถานปฏิบัติงานจากประกาศของ
งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/หน่วยงาน ได้ 1 แห่งต่อ 1 ครั้ง
2.4.2 สถานปฏิบัติงานจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัคร และหรือการสัมภาษณ์
นักศึกษา
2.4.3 สหกิ จ ศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบจากหลั ก สู ต ร จะจั ด นั ก ศึ ก ษาเข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในสถานปฏิบัติงาน โดยอาศัยข้อมูลจากข้อ 2.4.1 และข้อ 2.4.2 ซึ่งสอดคล้องกัน
นักศึกษาควรเลือกสมัครงาน โดยเลือกสถานปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ตรงกับ
ความสนใจของนักศึกษาเป็นหลัก การเลือกสถานปฏิบัติงานไม่ควรคํานึงถึงสวัสดิการที่สถานปฏิบัติงาน
เสนอให้ เช่น ค่าตอบแทนและที่พัก ให้นักศึกษาเลือกสมัครงานตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด
เท่านั้น
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2.5 การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานปฏิบัตงิ าน
สถานปฏิบัติงานจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรือ
อาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วขอให้ตรวจสอบประกาศ การสัมภาษณ์งาน
เป็นระยะๆ หลังจากนั้นสถานปฏิบัติงานจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้งานสหกิจศึกษาทราบ
โดยจะระบุลําดับการเลือกนักศึกษา
2.6 การจัดเข้าคู่ (Matching)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานและเตรียมความพร้อมนักศึกษา จะนําผลการคัดเลือกนักศึกษา
ของสถานปฏิบัติงาน และลําดับความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน โดยจะพยายามจัดให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด และนําเสนอขอความเห็นจากหลักสูตร จึงจะประกาศผล
การคัดเลือกให้นักศึกษาทราบ ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อ
งานสหกิ จ ศึ ก ษาคณะโดยด่ ว น เพื่ อ จั ด หาสถานปฏิ บั ติ ง านให้ ใ หม่ โ ดยเร็ ว ที่ สุ ด สํ า นั ก งานคณะ
จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ตามวันที่กําหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา ภายหลังการประกาศผล
การคัดเลื อกแล้ วถื อว่านั กศึกษาทุ กคนจะต้องไปปฏิบัติงานจะขอสละสิท ธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้
โดยเด็ดขาด
2.7 ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานปฏิบตั ิงาน
ตามปกติสถานปฏิบัติงานจะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานปฏิบัติงาน
กําหนด อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่งอาจจะให้ค่าตอบแทนที่ต่ํา หรือไม่มีค่าตอบแทน
กรณีที่สถานปฏิบัติงานจัดที่พักให้นักศึกษา ถือว่าเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม หากนักศึกษาไม่สะดวก
ในเรื่องที่พักที่จัดให้ ให้นักศึกษาหาที่พักเองได้ แต่จะนํามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือ
งดปฏิบัติงาน หรือเปลี่ย นสถานที่ไม่ ได้ ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่จัดที่ พัก ให้ ขอให้ นักศึก ษา
ประสานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษา เพื่ อ ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยบุ ค คลของสถานปฏิ บั ติ ง านให้ ช่ ว ยจั ด หาที่ พั ก
ที่ปลอดภัยและเหมาะสมให้แก่นักศึกษา เช่น พักรวมกับบุคลากรของสถานปฏิบัติงาน พักในละแวก
ที่พนักงานพักอยู่และมีรถของสถานปฏิบัติงานรับส่งโดยสะดวก เป็นต้น
2.8 การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน
นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานปฏิบัติงานในวันที่กําหนด ทั้งนี้งานสหกิจศึกษาจะประสานงาน
ให้สถานปฏิบัติงานทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนกําหนดหรือเกิดเหตุขัดข้อง
ในระหว่ างเดิ นทางทํ าให้ ไม่ สามารถเดิ นทางไปถึ งได้ ตามกํ าหนดเวลา โปรดติ ดต่ อสถานปฏิ บั ติ งาน
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ทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด และขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานปฏิบัติงานในวันหยุด เพราะจะ
ไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พัก
เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานปฏิบัติงาน นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษาคอยดูแล
และชี้แนะนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน
2.9 กิจกรรมระหว่างการปฏิบัตงิ าน
เพื่ อ ให้ ก ารประสานงานระหว่ างนักศึ กษา และอาจารย์ นิเ ทศสหกิ จศึก ษาเป็ นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย นักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จําเป็นให้กับงานสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดังนี้
2.9.1 ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียด
ที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (VRU-Co8) และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน
และพนักงานที่ปรึกษา (VRU-Co9) แจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน (ชื่อโรงงาน – ที่อยู่) ชื่อพนักงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษา
และพนักงานที่ปรึกษา
2.9.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(VRU-Co 10) เพื่อแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) มายังงานสหกิจศึกษาสํานักงานคณะ
2.9.3 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งโครงร่าง
รายงานการปฏิบัติงาน (VRU-Co11) เพื่อให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้คําแนะนํา
นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันทีหากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไม่ได้แจ้งแก้ไขหัวข้อหรือ
เค้าโครงร่ างรายงาน ทั้งนี้ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาอาจจะให้ คําแนะนําเพิ่มเติมระหว่างการไป
นิเทศงานก็ได้ ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้นักศึกษาอาจจะ
แก้ ปั ญ หาโดยการสอบถามข้ อ มู ล ด้ ว ยวาจา แล้ ว เป็ น ผู้ เ ขี ย นข้ อ มู ล ที่ รั บ ด้ ว ยตนเอง จากนั้ น
นําไปให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทําให้ไม่สามารถ
จัดส่งเอกสารได้ ตามกํ าหนดจะต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศ หรือเจ้าหน้าที่ สหกิจศึ กษาทางโทรสาร
หรือจดหมายทันที ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศจะไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง
2.9.4 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง รายงานที่ เ สร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย
2 สัปดาห์ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนําให้เสร็จเรียบร้อย
ระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลของสถานปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดทุกประการ เช่น การแต่งกาย กําหนดเวลาการเข้า – ออกงาน วันหยุดและวันลา เป็นต้น
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2.10 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน
2.10.1 นั กศึ กษาเข้ ารั บการสั มภาษณ์ โดยอาจารย์ นิ เทศสหกิจศึ กษาประจํ าหลั กสู ตร
โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพื่อสอบถามปัญหาให้คําปรึกษาหารือ
ข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพร้อมทั้งส่งรายงานทางวิชาการ
แก่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และทําการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์นิเทศกําหนด
2.10.2 นักศึกษาสหกิ จ ศึกษาร่ วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
เพื่อพัฒนาความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสําคัญของสหกิจศึกษา
งานสหกิจศึกษาคณะจึงจัดให้นักศึกษาที่กลับจากสถานปฏิบัติงานร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษากันเอง ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา
2.11 การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษายื่ น ใบสมั ค รงานแล้ ว ประสงค์ จ ะขอเลื่ อ นการไปปฏิ บั ติ ง านให้ ยื่น คํ า ร้ อ ง
ขอเลื่ อ นการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณบดี ค ณะที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ก่ อ นวั น ประกาศผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในภาคการศึกษานั้น
2.12 การขอลาออกจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.12.1 นักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากหลักสูตรให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะขอลาออก
จากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วได้ เ มื่ อ มี เ หตุ จํ า เป็ น โดยยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ คณบดี
คณะที่ตนสังกัด ทั้งนี้ต้องกระทําการยื่นคําร้องก่อนที่จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.12.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคน จะลาออก
หรือเลื่อนการออกปฏิบัติงานไม่ได้
2.12.3 นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานแล้วจะลาออกจากสหกิจศึกษา หรือเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงาน
ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น
2.13 กรณียื่นใบคําร้องต่าง ๆ
คําร้องที่คณบดีอนุมัติแล้วจะมีผลในวันที่ที่งานสหกิจศึกษาคณะรับเรื่องไม่ใช่วันที่นักศึกษา
เขียนคําร้อง
2.14 ข้อแนะนํา
2.14.1 ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
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2.14.2 หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.14.3 ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกําลังความสามารถ
2.14.4 ปฏิบั ติต นอยู่ ใ นระเบีย บวิ นัย หรื อข้ อบั งคั บ ของสถานปฏิ บั ติง านไม่ ฝ่า ฝื น หรื อ
ละเลย
2.14.5 หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทในสถานปฏิบัติงานทุกกรณี
2.14.6 ติดต่อส่งเอกสารที่กําหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับอาจารย์นิเทศ
คณะ หรืองานสหกิจศึกษาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน
2.14.7 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์นิเทศ คณะ หรือเจ้าหน้าที่
งานสหกิจศึกษาทันที
2.15 การยื่นขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
กรณีที่นักศึกษาจะขอยื่นสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สามารถทําได้โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียน และระเบียบการแจ้งขอสําเร็จการศึกษา
ตามที่ สํ านั กส่ งเสริ มวิ ชาการกํ าหนดไว้ วั นสํ าเร็ จการศึ กษาของนั กศึ กษาที่ ปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ กษา
เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบนั้น จะถือเอาวันส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นวันที่นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมหลังปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลาที่
สหกิจศึกษากําหนดไว้ด้วย
2.16 ประโยชน์ที่นกั ศึกษาจะได้รบั จากการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
- ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงตามสาขาวิ ช าที่ เ รี ย นเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ ไปจากการเรี ย น
ในห้องเรียน
- เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การทํางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมี
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานปฏิบัติงาน
- ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
มากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
- เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skill)
- ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามสมควร (ขึ้นกับสถานปฏิบัติงาน)
- สามารถเลือกสรรอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
- สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับ
การเสนองานก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา
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บทที่ 3
บทบาทของสถานปฏิบัติงานกับสหกิจศึกษา
สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา 2546 สถานปฏิบัติงานจึงเป็น
หน่วยงานที่มีความสําคัญในการร่วมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบของสหกิจศึกษาให้เกิดผลทางรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ สหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก
สถานปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานปฏิบัติงานมอบหมายให้กํากับ และดูแลนักศึกษาในระหว่าง
การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือสหกิจศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็น
สําหรับบุคลากรดังกล่าวได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
นักศึกษาประสบความสําเร็จสูงสุด เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามปรัชญาที่กําหนดไว้
และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานปฏิบัติงานมากที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
สถานปฏิบัติงานได้โปรดชี้แ จง และกําหนดบุคลากรที่เกี่ ยวข้องเพื่อสนั บสนุ นการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ดังนี้
3.1 ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ จะทําหน้าที่ประสานงานการรับ
นักศึกษามาปฏิ บัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน เป็นผู้ใ ห้คําแนะนําและอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกั บ
สหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารของสถานปฏิบัติงาน บุคลากร พนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา และทําหน้าที่
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้
3.1.1 ด้ า นระเบี ย บวินัย ฝ่ ายบริ ห ารงานบุ ค คลจะกํ า หนดให้นั กศึ ก ษาปฏิ บัติ ต นตาม
ระเบียบการบริ หารงานบุ คคลของสถานปฏิบัติงานนั้ น ๆ เสมือนหนึ่งเป็นพนั กงานชั่วคราว เช่ น
กําหนดเวลาเข้าทํางาน การแต่งกาย การลางาน และวันหยุด ฯลฯ
3.1.2 การปฐมนิเทศ การเข้าปฏิบัติงานในวันแรกและช่วงสัปดาห์แรก จะเป็นช่วงเวลา
ที่นักศึกษามีความวิตกกังวลอยู่หลายอย่าง นักศึกษาอาจจะเดินทางมาจากต่างถิ่น ต้องจากครอบครัว
และเพื่ อ น ๆ จึ ง ใคร่ ข อความกรุ ณ าได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า แก่ นั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งที่ พั ก อาศั ย
ที่ปลอดภัย การเดินทางมายังที่ทํางาน การเข้าออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมสถานปฏิบัติงานของ
สถานปฏิบัติงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนการให้
ความรู้เกี่ยวกับสถานปฏิบัติงาน โครงสร้างการบริหารงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานปฏิบัติงาน
มอบหมายให้ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา
ณ สถานปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและการปรับตัว
เข้ากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้นพนักงานที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําให้
การปฏิ บัติ งานสหกิจ ศึก ษาของนั กศึ กษาสํ าเร็ จ ไปได้ด้ว ยดี งานสหกิจ ศึ กษา ขอความกรุณ าจาก
พนักงานที่ปรึกษาพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จลงได้ด้วยดี
ดังนี้
3.2.1 กําหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน (Cooperative
Work Plan)
ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยใคร่ขอความกรุณาพนักงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor) ได้โปรดกําหนดตําแหน่งงานของนักศึกษาและขอบข่ายหน้าที่ที่นักศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติและแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ ซึ่งควรมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา ประเภท
งานที่ปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจําที่ต้องการให้นักศึกษาช่วย หรือโครงการ (Project) หรืองานวิจัย
(Research) ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานปฏิบัติงานให้มากที่สุด โดยมิใช่การเวียน
ไปฝึกงานหรือดูงานในแผนกต่าง ๆ โดยไม่มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง และใคร่ขอให้กําหนด
แผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้เห็นโดยชัดเจนว่า
นักศึกษาจะต้องดําเนินการอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะ
มีการอบรม การทดลองฝึกหัด และดําเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน
และการประเมินผลตามที่กําหนดด้วย
3.2.2 การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา
รายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษากํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ฝนทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร โดย
กําหนดให้จัดทํารายงานวิชาการ 1 ฉบับ เสนอต่อสถานปฏิบัติงานโดยรายงานฉบับนี้อาจจะประกอบด้วย
เนื้อหาที่สถานปฏิบัติงานจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป รายงานอาจ จะมีลักษณะดังนี้
3.2.2.1 โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นงานโครงการ
(Project) หรืองานวิจัย นักศึกษาจะต้องทํารายงานในหัวข้อของโครงการและงานวิจัยดังกล่าว
3.2.2.2 ในกรณีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานประจํา (Routine) เช่น งานใน
สายการผลิต งานบํารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังนี้
- รายงานวิธี และขั้นตอนการปฏิบัติงานประจําที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน หรือ
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- รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อ
ที่สถานปฏิบัติงานสนใจในลั กษณะโครงการ หรื อปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุ ปและวิจารณ์
รวบรวมไว้ เ ป็ น เล่ ม เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง หั ว ข้ อ ของรายงานอาจจะไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ งานประจํ า ของ
นักศึกษาก็ได้ หรือ
- จัดทําสถิติหรือคู่มือ เช่น การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ผล หรือการแปล
รวบรวมคู่มือ เป็นต้น
เมื่อพนักงานที่ปรึกษากําหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทํา Report
Outline (ตามแบบที่กําหนด) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา แล้วจัดส่งให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ประจําหลักสูตรให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะจัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะเป็น
รายงานที่ มี รู ป แบบตามรายงานวิ ช าการ ส่ ว นภาคผนวกสามารถเพิ่ ม ข้ อ มู ล ได้ ต ามความจํ า เป็ น
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งพิ ม พ์ ร ายงานดั ง กล่ า ว ให้ เ รี ย บร้ อ ยและส่ ง ให้ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจและ
ประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
3.2.3 การนิเทศงาน (Student Visiting)
ระหว่า งการปฏิบัติง านของนัก ศึก ษา เจ้า หน้า ที่ส หกิจ ศึก ษา (Cooperative
Coordinator) จะขอนัดหมายเพื่อให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Cooperative Advisor) เข้ามา
นิเทศงาน ณ สถานปฏิบัติงาน โดยจะมีหัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือพนักงานที่ปรึกษา
ในระหว่างการนิเทศงาน ดังนี้
- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดําเนินการของงานสหกิจศึกษา
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
- ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานปฏิบัติงานพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.2.4 การประเมินผลนักศึกษา
การประเมินผลรายงาน ขอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษา และ
ประเมินผลเนื้อหาและการเขียนรายงาน (ตามแบบประเมิน VRU-Co14) ภายในสัปดาห์สุดท้าย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา โดยอาจชี้แจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ จากนั้นจัดส่งผลการประเมินโดยตรง
ให้กับมหาวิทยาลัย
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3.3 ประโยชน์ที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับ
3.3.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
3.3.2 เป็ น การสร้ า งภาพพจน์ ที่ ดี ข องสถานปฏิ บั ติ ง านในด้ า นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
3.3.3 มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือล้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วย
ปฏิบัติงานตลอดทั้งปี
3.3.4 พนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสําคัญมากกว่า
3.3.5 เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจําในอนาคตโดยไม่จําเป็น
ต้องมีการทดลองงานก่อน
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บทที่ 4
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีนั้น มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ผู้แทนคณาจารย์จากหลักสูตรที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา
และประสานงานระหว่าง นักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และสถานปฏิบัติงาน
4.1 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึก ษาได้จัดให้มีก ารนิเ ทศงานโดยคณาจารย์นิเ ทศสหกิจ ศึก ษาประจําหลักสูตร
ที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาร่วมเดินทางไปนิเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง
ระหว่างที่นักศึกษาในหลักสูตรปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้
4.1.1 เพื่อ เป็น การสร้า งขวัญ และกํา ลัง ใจแก่นัก ศึก ษาที่กํา ลัง ปฏิบัติง านโดยลํา พัง
ณ สถานปฏิบัติงาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพื่อนและคณาจารย์
4.1.2 เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสหกิจศึกษา
4.1.3 เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า ง
การปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทํางานจริง
4.1.4 เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน
4.1.5 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
4.2 บทบาทและภาระหน้าทีข่ องอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
4.2.1 พิจารณาคัดเลือกให้นักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา และอนุมัติให้นักศึกษาลาออกจาก
สหกิจศึกษา
4.2.2 ให้คําแนะนําปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษา
ในทุก ๆ ด้าน
4.2.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในการจัดหางานสําหรับนักศึกษา
4.2.4 รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานปฏิบัติงาน
4.2.5 นิเทศงานระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
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4.2.6 ประเมินผลในแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (VRU-Co 12) และส่งคืน
งานสหกิจศึกษาคณะ
4.2.7 ร่วมกับภาควิชาประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา
4.2.8 ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ในหลักสูตร
4.3 การประเมินผล
4.3.1 การประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
- เข้าปฐมนิเทศ อบรมการเตรียมความพร้อม 3 วัน
- ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากสถานปฏิบัติงาน
- ผลประเมินโครงงาน/รายงานของนักศึกษาจากสถานปฏิบัติงาน
- การปัจฉิมนิเทศ นําเสนอผลงานด้วย Power point, Poster
- ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ
- ผลประเมินเล่มรายงานการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ ให้คณะปรับเกณฑ์ตามความเหมาะสม

10%
20%
20%
20%
20%
10%

4.3.2 การวัดผลมีระดับผลการประเมินดังนี้
คะแนน
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-60
50-54
0-49

ระดับชั้นผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ํากว่า D ถ้าได้รับผลประเมิน F
ต้องลงทะเบียนใหม่
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บทที่ 5
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
5.1 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
5.1.1 ด้านหลักสูตร
- รายวิชาสหกิจศึกษาต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- สถานศึกษาต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ
ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
5.1.2 ด้านการเรียนการสอน
- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
- กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
- ช่วงเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ํากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นใดได้ในช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา
- จัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจําตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ
- เปิดโอกาสให้สถานปฏิบัติงานได้คัดเลือกนักศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานปฏิบัติงานตามความสมัครใจ
- ทํ า ความตกลงกั บ สถานปฏิ บั ติ ง านให้ ทุ ก ตํ า แหน่ ง งานมี ค่ า ตอบแทน และ
สวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม
- มีการนิเทศของอาจารย์นิเทศ
- มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเป็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศและอาจารย์
ประจําสาขาวิชา
- การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมิน
และวัดผลการศึกษา
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานปฏิบัติงาน
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5.1.3 ด้านการนิเทศ
- อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่าน
การอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
- อาจารย์นิเทศต้องเป็นอาจารย์ประจําสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
- อาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ (ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการนิเทศ
- อาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา
- อาจารย์ต้องไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเป็น
การไปพบนักศึกษาที่สถานปฏิบัติงาน
- ในการนิเทศ จะต้องมีการพบกันระหว่าง อาจารย์นิเทศกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศ
กับผู้นิเทศจากสถานปฏิบัติงาน และพบกันทั้งสามฝ่าย
- อาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่
นักศึกษาตามความจําเป็น
- สั ปดาห์ สุ ดท้ ายของสหกิ จศึ กษา อาจารย์ นิ เทศควรเข้ ารั บฟั งการนํ าเสนอ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานปฏิบัติงานและประเมินผลงาน
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
5.1.4 ด้านนักศึกษา
(1) คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
- นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่สาขาวิชากําหนด
- มีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
(2) กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน
- นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือประจําสัปดาห์
- นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่
10 ของการปฏิบัติงาน
- นักศึกษาต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและแก้ไขตามที่อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะนําให้เรียบร้อย
- นัก ศึก ษาต้ อ งส่ง รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ผยแพร่ไ ด้จ าก
สถานปฏิบัติงาน ให้อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน

23
(3) นักศึกษาต้องทํารายงานที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป
(4) นักศึกษาต้องนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา
ระหว่างอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
5.1.5 ด้านการวัดและประเมินผล
- นักศึกษาเข้ารับการอบรม/เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทํางาน โดยชี้แจงรายละเอียด
และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ
- มีสัดส่วนการประเมินผลของสถานปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5.2 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานปฏิบัติงาน
5.2.1 นโยบายและการบริหาร
- มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องตระหนั กรู้ และเข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กการ แนวคิ ด ตลอดจน
ประโยชน์ที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
5.2.2 การจัดบุคลากร
- จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถานปฏิบัติงานทําหน้าที่ประสานงาน
ด้านสหกิจศึกษา
- มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
5.2.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร
- มี ค่ า ตอบแทน และสวั ส ดิ ก ารในอั ต ราที่ มี ค วามเหมาะสมและจํ า เป็ น ตาม
ลักษณะงาน
- มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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5.2.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
- มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการดําเนินการ
ของสถานปฏิบัติงาน ตลอดจนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
5.2.5 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน
- นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานปฏิบัติงาน
- มีการกําหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์
5.2.6 ผู้นิเทศงาน
- เป็นผู้มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
- ให้ คํ าปรึ กษา ติ ดตาม แนะนํ าการปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ กษาของนั กศึ กษาและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึ กษาและรวบรวมข้อมู ลเพื่อนําเสนอต่อ
สถานศึกษาและสถานปฏิบัติงานของตนเอง
5.2.7 การวัดและประเมินผล
- มี ก ระบวนการตรวจสอบลั ก ษณะงานและคุ ณ ภาพงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- มีกระบวนการให้คําปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้คําแนะนําในการปรับตัวให้
เข้ากับการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.3 การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดคุ ณภาพการดํ าเนิ นงานสหกิ จศึ กษา หมายถึง ข้อกํ าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพการดําเนินงาน การกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสหกิจศึกษา
ใน 5 องค์ประกอบ โดยมีการกระจายน้ําหนักของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ประกอบ
1 หลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา
2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
3 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
3.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
4 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
4.1 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานปฏิบัติงานนําไปใช้
ประโยชน์
4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานปฏิบัติงานที่ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถ้ามีตําแหน่งงานว่าง
5 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้นิเทศงานและ
คณาจารย์นิเทศ
รวม องค์ประกอบ 1-5

น้ําหนัก
10
20
20
20
10

20
100

องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และสถานปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม
2. จํานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ํากว่า 16 สัปดาห์
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ํากว่า 30 ชั่วโมง
5. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
2. มีการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจําที่เน้นประสบการณ์การทํางาน
5. มี ก ารจั ด ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารในอั ต ราที่ มี ค วามเหมาะสมและจํ า เป็ น ตาม
ลักษณะงาน
6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้ มี ความพร้ อมต่อ
การประกอบอาชีพ
7. มีก ารสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น ระหว่า งนัก ศึก ษา คณาจารย์นิเ ทศ และ
คณาจารย์สาขาวิชา
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์
สาขาวิชา และผู้นิเทศงาน
9. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะงานเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษาในการเลื อ ก
สถานปฏิบัติงาน
10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานปฏิบัติงาน และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก
6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
7 ข้อแรก

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
8 ข้อแรก

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9-10 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนการนิเทศและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับ
2. จํานวนการนิเทศไม่ต่ํากว่า 1 ครั้ง ณ สถานปฏิบัติงาน
3. ผู้นิเทศงานของสถานปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ
4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและความจําเป็นต่อ
นักศึกษาและสถานปฏิบัติงาน
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
6. ในช่ ว งสั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของสหกิ จ ศึ ก ษาคณาจารย์ นิ เ ทศเข้ า รั บ ฟั ง การนํ า เสนอผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานปฏิบัติงาน และประเมินผลงาน
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
7. ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการนําเสนอความก้าวหน้า
ของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงาน และให้ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ข้อแรก

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อแรก

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานปฏิบัติงานนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - 49

คะแนน 2
ร้อยละ 50 - 59

คะแนน 3
ร้อยละ 60 - 69

คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละ 70 - 79 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานปฏิบัติงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ถ้ามีตําแหน่งงานว่าง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - 49

คะแนน 2
ร้อยละ 50 - 59

คะแนน 3
ร้อยละ 60 - 69

คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละ 70 - 79 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สหกิจศึกษา ผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศ
โดยการสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นหลักคือ
1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง
5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานปฏิบัติงานกรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมิน ให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
การประเมินทุกครั้ง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 4
คะแนน 5
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความ
ระดับความ
ระดับความ
ระดับความ
ระดับความ
พึงพอใจมีคะแนน พึงพอใจมีคะแนน พึงพอใจมีคะแนน พึงพอใจมีคะแนน พึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง เฉลีย่ อยู่ระหว่าง เฉลีย่ อยู่ระหว่าง เฉลีย่ อยู่ระหว่าง เฉลีย่ อยู่ระหว่าง
0 – 1.5
4.51 – 5.00
1.15 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
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บทที่ 6
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อฝึก ฝนทัก ษะการสื่อ สาร (Communication Skill) ของนัก ศึก ษา และเพื่อ จัดทํา ข้อ มูล
ที่เป็นประโยชน์สํ าหรับสถานปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องขอรั บคําปรึกษาจากพนั กงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor) เพื่อกําหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงาน
เป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการในหัวข้อ
ที่สนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น
ในกรณี ที่ สถานปฏิ บัติ งานไม่ต้ องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึ กษาจะต้องพิจารณา
เรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อ
ที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
หรือแผน และวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Learning Objectives) และงานวิจัยที่ทํา เมื่อกําหนดหัวข้อได้แล้ว
ให้นักศึกษาจัดทําโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจ้งโครงร่างรายงาน ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ก่อน แล้วส่งกลับให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ภายใน 2 สัปดาห์แรก ของการปฏิบัติงาน
6.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Cooperative Report Format)
รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการที่รวมการปฏิบัติงาน และงานวิจัยไว้ด้วยกัน
นัก ศึก ษาจะต้อ งเขีย นในระหว่า งการปฏิบัติง าน ณ สถานปฏิบัติง านภายใต้ก ารกํา กับ ดูแ ลของ
พนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจนและมีความสมบูรณ์
ของเนื้อหาที่จะนําเสนอ รูปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถูกกําหนดไว้อย่างเป็นระบบจะต้องประกอบด้วย
รายงานการปฏิบัติงานและงานวิจัยในแต่ละส่วน
6.1.1 ส่วนนํา เป็นส่วนประกอบก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อทําให้ง่าย
ต่อการเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน จะประกอบด้วย
- ปกนอก
- ปกใน
- จดหมายนําส่งรายงาน
- กิตติกรรมประกาศ
- บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
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- สารบัญเรื่อง
- สารบัญตาราง
- สารบัญรูปภาพ
6.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย
- บทนํา
- การทบทวนเอกสาร (ถ้ามี)
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6.1.3 ส่ว นประกอบตอนท้า ย เป็น ส่ ว นเพิ่ม เติม เพื่อ ทํา ให้ร ายงานมีค วามสมบูร ณ์
ประกอบด้วย
- เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
- ภาคผนวก (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตามในส่วนของเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานปฏิบัติงาน และเพื่อให้การเขียนรายงาน
สหกิจ ศึก ษาของนัก ศึก ษามีร ูป แบบและเป็น มาตรฐานเดีย วกัน จึง ขอกํา หนดการจัด ทํ า รูปเล่ ม
รายงานสหกิจศึกษาให้นักศึกษาใช้รูปแบบดังต่อไปนี้
- จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 หนา 80 แกรม โดยพิมพ์หน้าเดียว
- จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้
ตามความจําเป็นของข้อมูลที่จะต้องนําเสนอ
- การเว้นขอบกระดาษกําหนดให้ ขอบบน 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.)
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.)
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.)
ขอบขวา 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.)
6.2 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา
โครงการสหกิจศึกษากําหนดเนื้อหาในส่วนเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา ในส่วนของ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
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6.2.1 บทนํา ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
เช่น
- ชื่อและที่ตั้งของสถานปฏิบัติงาน
- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักของสถาน
ปฏิบัติงาน
- รูปแบบการจัดสถานปฏิบัติงานและการบริหารงานของสถานปฏิบัติงาน
- ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
- พนักงานที่ปรึกษา และตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
6.2.2 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา ได้กําหนดไว้ว่า
จะต้องให้สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจจะจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์ที่สําคัญ
ที่สุดไว้ก่อน
- ผลที่ค าดว่า จะได้รับ การปฏิบัติง านหรือ โครงการที่ไ ด้รับ มอบหมายทั้ง ใน
ส่วนตัวนักศึกษาเองและส่วนที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับ
6.2.3 งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
- รายละเอียดที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนปฏิบัติในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จําเป็นประกอบคําอธิบาย
- แสดงการคํ า นวณหรื อ ที่ ม าของสั ญ ลั ก ษณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ชั ด เจนถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ
- หากเป็นการทําปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือ
ปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน
6.2.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์
- วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลที่ได้โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่การนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
- เปรียบเทีย บผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติง าน
หรือของโครงงานที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 6.2.2
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ในส่วนของงานวิจัยจะมีข้อมูลที่จะต้องเขียนรายงาน ดังนี้
6.2.5 บทที่ 1 ประกอบด้วย
- บทนํา และที่มาของการวิจัย
- วัตถุประสงค์การวิจัย
- ขอบเขตการวิจัย
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.2.6 บทที่ 2 ประกอบด้วย
- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ทฤษฎี
6.2.7 บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
6.2.8 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.2.9 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
6.2.10 บรรณานุกรม
6.2.11 ภาคผนวก
6.3 ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา และงานวิจัย
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ภาคผนวก ก.
ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กรณีศึกษา
การศึกษาแนวทางการลดพลังงานที่ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
โดยใช้ผักตบชวาในการบําบัดน้าํ เสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
โดย
นางสาววันทนา
นางสาวศศิธร

แดง
พลเสนา

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2554
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กิตติกรรมประกาศ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจําปีการศึกษา 2554 ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สมุทรปราการทุกส่วน ทําให้การฝึกปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คุณพศิน แสงสนเรือง
คุณเกศกร จันทร์แสง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ
โครงการ การศึกษาแนวทางการลดพลังงานที่ระบบบําบัดเสียทางชีวภาพโดยใช้ผักตบชวา
ในการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์
ให้คําปรึกษา และคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของ นายณัฐพงศ์ ภูทัตโต ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณ คุณประกิจ จุ้ยคลัง คุณเชลงพจน์ โตรส คุณสมยศ ดวงคํา เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียที่คอยให้คําแนะนําในการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพน้ํา การเก็บตัวอย่าง
น้ํ า ที่ ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย กระบวนการการทํ า งานที่ ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และสุ ด ท้ า ยขอขอบคุ ณ
คุณ มณทิ พย์ จัน ทร์ แ ก้ ว เจ้าหน้า ที่ ห้องปฏิบัติก ารวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อมที่ใ ห้คํ าแนะนํา ในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา และให้ใช้ห้องปฏิบัติการทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทําให้โครงการนี้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์

คณะผู้จดั ทํา
29 กุมภาพันธ์ 55
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บทคัดย่อ
โครงการการศึกษาแนวทางการลดพลังงานที่ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ของโรงพยาบาล
สมุทรปราการ โดยใช้ผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย โดยใช้ผักตบชวา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสีย
ที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบําบัดน้ําเสียน้ําเสียด้วยผักตบชวา ซึ่งทําการทดลอง
ที่บ่อปรับสภาพ ระบบบําบัดน้ําเสีย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
น้ําเสียจากโรงพยาบาลจะมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายค่อนข้างมากรวมทั้งสารฆ่าเชื้อต่างๆ
น้ําเสียเหล่านี้สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นด้วยการนําไปบําบัดเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
สํ า หรั บ โรงพยาบาลสมุ ท รปราการเป็ น อี ก โรงพยาบาลหนึ่ ง ที่ มี ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ก่ อ นปล่ อ ยออก
สู่แหล่งสาธารณะ โดยระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน ซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างที่มีการลงทุนสูง
ในด้านเทคโนโลยีพลังงาน และมีการใช้ไฟฟ้าในระบบ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ทําการศึกษาแนวทาง
การลดพลังงานที่ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพโดยใช้ผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ซึ่งการใช้ผักตบชวายังเป็นพืชที่หาง่าย ซึ่งไปตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
สรุปผลการทดลองพบว่า เมื่อนําผักตบขวาลงในบ่อปรับสภาพ และทําการลดระยะเวลา
การทํางานของเครื่องเติมอากาศที่บ่อบปรับสภาพจากปกติ 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็น 10 ชั่วโมงต่อวัน คือ
ทําการเปิดเครื่องเติมอากาศในช่วงเวลา 07.00 – 12.00 น. และ 19.00 – 24.00 น. และผลการทดลอง
พบว่า ผักตบชวาช่วยในการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียได้จริง และทําให้พลังงานที่ระบบบําบัด
น้ําเสียลดลง 1119 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 3,166.77 บาท
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
ของกองอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย, 2539 โดยมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและขนาดตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลสมุท รปราการต้อ งดํา เนิน การบํา บั ด น้ํา เสี ย ก่อ นระบายออกสู่แ หล่ ง น้ํา
สาธารณะ ต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ซึ่งมีดัชนีชี้วัดดังนี้ ความเป็นกรดและ
ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ปริมาณคลอรีน (CI) ปริมาณของแข็งประกอบด้วย ปริมาณ
ตะกอนหนัก (Settle able Solids) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) สารที่ละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ซัลไฟล์ (Sulfide) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN)
น้ํามันและไขมัน (Fat and Oil) บีโอดี (BOD) Coil from Bacteria, Fecal Coli from Bacteria
น้ํา เสี ย จากโรงพยาบาลมัก จะมี ก ารปนเปื้ อ นของเชื้ อ โรคที่ เ ป็ น อั น ตรายค่อ นข้ า งมาก
รวมทั้งสารฆ่ าเชื้ อต่างๆ น้ําเสี ยเหล่านี้สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพให้ ดีขึ้นด้วยการนํ าไปทํ า
การบําบัดเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียโดยมีรูปแบบของระบบบําบัด
น้ําเสียโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดําเนินการ มี 3 รูปแบบ คือ ระบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch) ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) และระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic
Filter) ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการได้เลือกใช้รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบคลองวนเวียน
ซึ่งจะต้องใช้การลงทุนที่ค่อนข้างสูงทั้งใน ด้านเครื่องจักรกลและพลังงาน โดยเฉพาะทางด้านพลังงาน
เป็นปัญหาหลักของระบบบําบัดน้ําเสีย ได้แก่ค่าไฟฟ้าประมาณ 43,229 บาทต่อเดือน (ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
รพ. สมุทรปราการ, 2555)
ดังนั้นจึงได้ทําการศึกษาแนวทางการลดพลังงานที่ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพโดยใช้
ผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งการใช้ผักตบชวายังเป็นไปตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
1.2.2 เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
1.2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบําบัดน้ําเสียน้ําเสียด้วยผักตบชวา
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1.3 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
ผักตบชวาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียและช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ที่ระบบบําบัดน้ําเสีย

1.4 ตัวแปรที่ต้องศึกษา
พืชน้ํา

ระบบบําบัดน้ําเสีย

- พลังงานลดลง
- ผักตบชวาเป็นแนวทางในการใช้พืช
บําบัดน้ําเสีย

1.5 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ทําการศึกษาเฉพาะค่า BOD, COD ของน้ําและพลังงานที่ลดลง ที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

1.6 เป้าหมาย
1.6.1 ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์
1.6.2 พลังงานที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์
1.6.3 เผยแพร่ข้อมูลการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียด้วยผักตบชวา

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ทําให้ทราบแนวทางในการประหยัดพลังงานในการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
1.7.2 ทําให้ทราบประสิทธิภาพของผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
1.7.3 ทําให้ทราบแนวทางการบําบัดน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียด้วยผักตบชวา

1.8 ระยะเวลาการดําเนินงาน
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
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1.9 แผนการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1. แสดงแผนการปฏิบัติงาน
การดําเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. เสนอโครงการ
4. จัดทําโครงการ
- ทํากรอบผักตบชวา
- นําผักตบชวาลงบ่อ
- เก็บน้ําตัวอย่างมาวิเคราะห์
BOD และCOD
5. วิเคราะห์ผลการทดลอง
6. สรุปผลการทดลอง

สัปดาห์ที่
1

สัปดาห์ที่
2

สัปดาห์ที่
3

สัปดาห์ที่
4

สัปดาห์ที่
5
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 น้ําเสีย
2.1.1 ความหมายของน้ําเสีย
น้ําเสี ย (Wastewater) หมายถึง น้ําที่ผ่านการใช้ กิจกรรมต่ างๆของมนุ ษย์ เช่น
ใช้ในการอุปโภคและบริโภค การประกอบอาหาร การชําระล้างร่างกาย ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การล้าง
วัตถุดิบ การหล่อเย็น ซึ่งจะทําให้คุณลักษณะของน้ําเปลี่ยนไปจากเดิม (สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์,
2549) เนื่องจากมีสิ่งสกปรกต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ถ่ายเทเจือปนลงในน้ํานั้นในปริมาณสูง
จนกระทั่งกลายเป็นน้ําที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก และมีลักษณะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป หรือ
ถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติก็จะทําให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ําได้ แหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) แหล่งที่มีจุดกําเนิดแน่นอน (Point Source) ได้แก่ แหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
เป็นต้น
2) แหล่งที่มีจุดกําเนิดไม่แน่นอน (Non-Point Source) ได้แก่ การเกษตร เป็นต้น
2.1.2 ลักษณะของน้ําเสีย
สิ่ ง สกปรกในน้ํ า เสี ย (Impurity) สิ่ ง สกปรกที่ ป นเปื้ อ นในน้ํ า เสี ย เป็ น สิ่ ง จํ า เป็ น
ที่ต้องกําจัดออกจากน้ําเสียซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด โดยน้ําเสียแต่ละชนิดก็มีสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน
ที่ต้องกําจัดออกไป ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทําให้เกิดน้ําเสียนั้น ๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน
ในน้ําเสียสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
2.1.2.1 จุลินทรีย์ (Microorganisms)
จุลินทรีย์ที่พบในน้ําเสียส่วนใหญ่นั้นจะเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค
(Pathogen) และเป็นจุลินทรีย์ทั่วไปที่ไม่ทําให้เกิดโรค (Normal Flora) โดยจุลินทรีย์ที่กล่าวถึงนี้
อาจจะจัดแยกเป็นกลุ่ม ๆ เช่น แบคทีเรีย รา ยีสต์ ไวรัส สาหร่าย และโปรโตซัว เป็นต้น น้ําเสียมักพบ
จุลินทรีย์เป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่คือ น้ําเสียชุมชน น้ําเสียจากโรงพยาบาล ตลอดจนน้ําเสียจาก
โรงแรม ภั ต ตาคาร ทั้ ง นี้ เ พราะน้ํ า เสี ย ดั ง กล่ า วเป็ น น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมมนุ ษ ย์ ซึ่ ง อาจจะมี
การปนเปื้ อนของสารอินทรี ย์ที่ไม่ส ามารถย่อยสลายได้ ด้วยจุลิ นทรีย์ และไม่มีสารที่ เป็นอันตราย
ต่อจุลินทรีย์ หรืออาจจะมีสารพิษอยู่ แต่ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในน้ําเสีย
2.1.2.2 ผลกระทบของน้ําเสีย แบ่งออกได้ดังนี้
1) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค
2) ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา
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3) ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน
4) ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
5) ทําให้สูญเสียทัศนียภาพ
2.1.3 สาเหตุของน้ําเสีย
ในแหล่ ง น้ํ าที่ มี ส ารอิ น ทรี ย์ ป นเปื้ อ นจํ า นวนมากแบคที เ รี ย ที่ ต้ อ งการออกซิ เ จน
ในการเจริญจะนําอินทรีย์สารไปใช่ในการเจริญเติบโตและทวีจํานวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen) ลดลงเนื่องจากอัตราการใช้ออกซิเจนที่ถูกเติมลงไป
ในแหล่งน้ํา ทําให้แหล่งน้ําอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจน แบคทีเรียที่เจริญได้ดีในภาวะที่มีออกซิเจน
จะตายไป ส่วนแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตจะมีจํานวนมากขึ้นโดยแบคทีเรียเหล่านี้จะ
ย่อยสลายอินทรีย์สาร เช่น โปรตีน แล้วให้ผลผลิตหลายชนิด ได้แก่ Skatol, Indole, Mercaptans,
Butyric Acid และ Aldehyde เป็น ต้น นอกจากนี้ ยัง ย่อ ยสลายสารประกอบซั ล เฟตกลายเป็น
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซึ่งสารเหล่านี้ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าและไฮโดรเจนซัลไฟด์จะทําปฏิกิริยากับ
โลหะหนักที่มีในแหล่งน้ําเกิดเป็นสารประกอบของโลหะซัลไฟด์ที่มีสีดํา ส่งผลให้น้ําเกิดมีสีดําและ
มีกลิ่นเน่าเหม็นจึงเกิดการเน่าเสียของน้ําหรือเกิดมลภาวะทางน้ําขึ้น น้ําเสียส่วนมากประกอบด้วย
น้ําประมาณ 99.9 % อนุภาคแขวนลอย 0.02 – 0.03 % และส่วนที่เหลือเป็นสารอินทรีย์และสาร
อนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ําได้ไปอยู่ในรูปของก๊าซต่างๆ และโปรโตพลาซึม (ไตรภพ, 2546)
2.1.4 แหล่งกําเนิดของน้ําเสีย
โดยทั่วไปแล้วแหล่งกําเนิดของน้ําเสีย หรือน้ําทิ้งที่มีท่อ หรือรางระบายของน้ําเสีย
(Point source) แบ่งออกได้เป็น 3 แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้
2.1.4.1 น้ําเสียจากชุมชน (Domestic Wastewater) คือน้ําที่ระบายออกจาก
อาคารบ้านเรือนและกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ น้ําเสียชุมชนประกอบด้วย
น้ําเสียจากส้วม (Toilet Wastewater) และน้ําเสียทั่วไป (Miscellaneous Wastewater or Sullage)
ซึ่งน้ําเสียชุมชนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเรือน อพาร์ตเมนต์ อาคารชุด เป็นต้น
2) กลุ่มพาณิชยกรรม เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า สํานักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น
3) กลุ่มสถาบัน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจํา เป็นต้น
4) กลุ่มพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สระว่ายน้ํา โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ
เป็นต้น
2.1.4.2. น้ําเสียอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) ได้แก่ น้ําเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ในโรงงาน เช่น น้ําเสียจากกระบวนการผลิต การล้างวัตถุดิบ การทําความสะอาด ส่วนใหญ่
ก็จะเจือปน ทั้งสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ เช่น สารอินทรีย์เคมี สารเคมี โลหะหนัก
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2.1.4.3 แหล่งเกษตรกรรม เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช
มากขึ้นเป็นลําดับ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งมูลสัตว์ จะถูกชะไหลลงสู่แหล่งน้ํา
จึงเกิดการสะสมสารดังกล่าวในแหล่งน้ํา มากขึ้น ในที่สุดจะเกิดยูโทรพิเคชันขึ้นและเกิดการสะสม
สารพิษที่เป็นโลหะหนักในแหล่งน้ํา จึงเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในน้ํา
2.1.5 ลักษณะของน้ําเสีย
ลักษณะของน้ําเสีย จําแนกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
2.1.5.1 ลักษณะน้ําเสียทางกายภาพ จะประกอบไปด้วย ปริมาณของแข็งทั้งหมด
กลิ่น อุณหภูมิ สี และความขุ่น ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของน้ําเสียทางกายภาพได้
2.1.5.1.1 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) ประกอบด้วย ปริมาณ
ของแข็งที่แขวนลอย (TSS, Total Suspended Solids) และปริมาณของแข็งละลาย (TDS, Total
Dissolved Solids) ค่าปริมาณของแข็งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสกปรกและความหนาแน่นของน้ําเสียได้
และยังสามารถบอกถึงประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียต่างๆ ที่เลือกใช้ในการบําบัดได้
2.1.5.1.2 กลิ่น (Odor) ส่วนมากจะมาจากก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลาย
ของสารอินทรีย์ในน้ําเสีย เช่นก๊าซไข่เน่าเกิดจากจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน โดยทําการ
เปลี่ยนสภาพของซัลเฟตไปเป็นซัลไฟด์ ในการกําจัดกลิ่นในน้ําเสียอาจใช้สารเคมีที่สามารถออกซิไดซ์
สารที่ทําให้เกิดกลิ่นได้ เช่น คลอรีน หรือการใช้ผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
2.1.5.1.3 อุณหภูมิของน้ํา (Temperature) เมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงมากขึ้น
กว่าปกติ จะมีผลทําให้ปฏิกิริยาชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์สูงขึ้นตามไปด้วย ทําให้ปริมาณออกซิเจน
ในน้ําถูกใช้เพิ่มมากขึ้น และทําให้การเจริญเติบโตของพืชที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ํามีมากกว่าปกติ
นอกจากนี้ยัง มีผ ลให้การละลายของออกซิเจนในน้ําลดลงเนื่องจากค่าอิ่ม ตัวของออกซิเจนในน้ํา
จะลดลงเมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้น
2.1.5.1.4 สี (Color) สีของน้ําเสียเป็นปัญหาเนื่องจากโรงงานหลายแห่ง
เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานสีย้อมและอื่นๆ ปล่อยน้ําเสียออกมา หรือสีเขียวซึ่งเกิดจากการเกิด
สาหร่ายมากๆ ในแหล่งน้ํา ทําให้เกิดผลเสีย คือ จะเป็นตัวกั้นขวางแสงแดดไม่ให้ส่องลงใต้น้ํา ทําให้
แหล่งน้ํามีสีไม่น่าดู เนื่องจากสามารถมองเห็นสีของน้ําเสียได้ด้วยตาเปล่า
2.1.5.1.5 ความขุ่น (Turbidity) เกิดจากการมีสารแขวนลอยที่ลอยอยู่ในน้ํา
จะกั้นหรือขวางแสงแดดไม่ให้ส่องลงใต้น้ําได้มากกว่า 100% เช่นเดียวกันกับสี น้ําที่มีความขุ่นมากจะ
ทําให้ยากต่อการกรองน้ํา
2.1.5.2. ลักษณะน้ําเสียทางเคมี จะประด้วยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ น้ําเสีย
ที่มาจากบ้านเรือน จะประด้วย 50% ของสารอินทรีย์และ 50% ของสารอนินทรีย์
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2.1.5.2.1 สารอินทรีย์ (Organic Matters) ส่วนประที่สําคัญของสารอินทรีย์
ในน้ําเสียจากชุมชน คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและน้ํามัน และปริมาณเล็กน้อยของผงซักฟอก
สารประฟีนอลและยาปราบศัตรูพืช
2.1.5.2.2 สารอนินทรีย์ (InOrganic Matters) ได้แก่ คลอไรด์ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ โลหะหนัก ก๊าซ และสภาพความเป็นกรดและเบสของน้ําเสีย เป็นต้น
2.1.5.2.3 คลอไรด์ (Chloride) ค่าความเข้มข้นของคลอไรด์ในน้ําเสีย ถ้ามี
ไม่มากจนเกินไป จะไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ แต่จะมีผลทําให้น้ํามีรสเค็มเท่านั้น โดยปกติในน้ําประปา
ไม่ควรให้มีความเข้มข้นของคลอไรด์เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.1.5.2.4 ไนโตรเจน (Nitrogen) ธาตุไ นโตรเจนเป็ น ธาตุ อ าหารหลั ก
ที่สําคัญธาตุหนึ่งต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา ดังนั้นในกระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีทาง
ชีวภาพจําเป็นต้องมีไนโตรเจนอย่างพอเพียงแต่ถ้ามีมากเกินไปจะมีผลทําให้สาหร่ายมีการเจริญเติบโต
มากหรือเรียกว่าสาหร่ายเบ่งบาน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณของไนโตรเจนของน้ํา
ให้เหมาะสม
2.1.5.2.5 ฟอสฟอรัส (Phosphorus) เป็นธาตุหลักที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิตในน้ําเช่นเดียวกับไนโตรเจน ดังนั้นจึงต้องควบคุมปริมาณของฟอสฟอรัสให้เหมาะสม
ไม่เช่นนั้นจะก่อปัญหาทําให้แหล่งน้ําเน่าเสียได้เช่นเดียวกับไนโตรเจน
2.1.5.2.6 พี เอช (pH) เป็ นค่ าที่แสดงปริม าณความเข้ ม ข้น ของอนุ ภ าค
+
ไฮโดรเจน [H ] ในน้ํา ใช้บอกความเป็นกรดหรือด่างของน้ําทิ้ง เป็นค่าที่มีความสําคัญในการบําบัดด้วย
วิธีการทางเคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา และจําเป็นต้องควบคุมค่าพีเอชของน้ําทิ้งให้คงที่หรือควบคุมให้อยู่
ในช่วงที่จํากัดไว้
2.1.5.2.7 สภาพกรดและสภาพด่าง (Acidity and Alkalinity) สภาพกรด
ของสารละลายใดๆ คือความสามารถของสารละลายนั้นในการแตกตัวให้โปรตอน น้ําทิ้งที่มีสภาพกรด
คํานวณเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรของแคลเซียมคาร์บอเนตจะมีค่าพีเอชต่ํากว่า 8.2 สภาพด่าง
ของสารละลายใดๆ คือความสามารถของสารละลายนั้นในการรับโปรตอน สภาพด่างของน้ําธรรมชาติ
หรือน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นจากองค์ประของสารละลายไบคาร์บอเนต
คาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์ น้ําทิ้งที่มีสภาพด่าง คํานวณเป็นมิล ลิกรัม ต่อลูกบาศก์เดซิเมตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต จะมีพีเอช สูงกว่า 4
2.1.5.2.8 ซัลเฟอร์ (Sulfur) มีอยู่ในน้ําธรรมชาติและในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบในกรดอะมิโนของโปรตีน ซัลเฟอร์ที่มีอยู่ในน้ําเสียจะอยู่ในรูปของ organic
sulfur เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟต์ ธาตุซัลเฟอร์และสารซัลเฟต เป็นต้นซึ่งสารเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา
กลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายน้ําเสียและการกัดกร่อนต่อสภาพแวดล้อม
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2.1.5.2.9 โลหะหนัก เป็นสารซึ่งมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต แต่มีโลหะหนักบางชนิด
ที่มีความจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิต แต่ต้องได้รับในปริมาณที่พอเหมาะ ถ้ามากเกินไปจะเป็นพิษ ได้แก่
โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกานีสและสังกะสี เป็นต้น สําหรับโลหะหนักบางชนิดที่ไม่เป็นที่ต้องการ
และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอทและนิกเกิล เป็นต้น
2.1.5.2.10 ก๊าซ ที่พบในน้ํา Sulfur เสียโดยมากจะเป็นพวกไนโตรเจน
ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนียและมีเทน ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
จะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่มีอากาศ (Anaerobic) และตัวการที่ก่อให้เกิดกลิ่น
เหม็นในน้ําเสีย คือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนียและมีเทน ถ้าสารซัลไฟด์ไปรวมตัวกับเหล็กจะเกิด
เป็นเฟอรัสซัลไฟด์ซึ่งทําให้น้ําเสียมีสีดําเกิดขึ้นเป็นต้น
2.1.5.2.11 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO, Dissolved Oxygen)
ออกซิเจนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา น้ําธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีจะมีค่า
DO ประมาณ 5-7 ppm แต่ถ้าน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําให้การละลายของออกซิเจนลดลงหรือ
ถ้า ในน้ํา มีสิ่ง มีชีวิต ที่ต้อ งการออกซิเ จนมาก ก็มีผ ลทํา ให้ป ริม าณออกซิเ จนในน้ํา ลดลงเช่น กัน
ซึ่งค่าความต้องการออกซิเจนในน้ําจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ํา
2.1.5.3. ลักษณะน้ําเสียทางชีววิทยา ประกอบด้วยจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด
เจื อ ปนอยู่ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ พ บในน้ํ า เสี ย ทั่ ว ๆ ไป ได้ แ ก่ แบคที เ รี ย สาหร่ า ย ฟั ง ไจ โปรซั ว โรที เ ฟอร์
คัสตาเซี่ยนและไวรัส

2.2 การบําบัดน้ําเสีย
2.2.1 ความหมายของการบําบัดน้ําเสีย
การบําบัดน้ําเสีย เป็นการกําจัดสารต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําเสียให้หมดไปหรือ
เหลือ น้ อ ยที่ สุ ด ให้ไ ด้ม าตรฐานที่ กํา หนด และไม่ทํา ให้เ กิด มลพิษ ต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี วิธีก ารและ
กระบวนการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสมบัติและประเภทของน้ําเสียจึงมีหลายวิธี โดยระบบบําบัด
น้ําเสียทั่วไปมี 4 วิธี คือ
1) กระบวนการทางเคมี (Chemical Process)
2) กระบวนการชีวภาพ (Biological Process)
3) กระบวนการทางกายภาพ (Physical Process)
4) กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (Physical-Chemical Process)
2.2.1.1 กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางเคมี (Chemical Wastewater Treatment)
เป็นวิธีการบําบัดน้ําเสียโดยการแยกสารต่าง ๆ หรือสิ่งปนเปื้อนในน้ําเสียที่บําบัด เช่น โลหะหนัก
สารพิษ สภาพความเป็นกรด ด่างสูง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ด้วยการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลงไปเพื่อให้เข้าไป
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ทําปฏิกิริยาซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยกสาร แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ เมื่อเติมสารเคมีลงในน้ําเสียแล้ว
ทํา ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ธี นี้ จ ะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสํา หรั บ สารเคมี ค่ อ นข้ า งสู ง ดั ง นั้ น
กระบวนการทางเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อน้ําเสียไม่สามารถบําบัดได้ด้วยกระบวนการทางกายภาพหรือ
ชีวภาพ การทําให้เกิดตะกอน Pprecipitation) อาศัยหลักการเติมสารเคมีลงไปทําปฏิกิริยาทําให้เกิด
กลุ่มตะกอนตกลงมา โดยทั่วไปสารแขวนจะมีประจุลบ ดังนั้นสารเคมีที่เติมลงไปจึงเป็นประจุบวก
เพื่อทําให้เป็นกลาง การแยกด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน ดังนั้นวิธีนี้จะเลือกใช้
ต่อเมื่อไม่สามารถ แยกได้โดยกระบวนการทางชีวภาพหรือกายภาพ โดยส่วนมากสารเคมีที่ทําให้เกิด
ตะกอนจะละลายน้ํา เช่น เกลือของสารประกอบต่าง ๆ เช่น เกลืออะลูมิเนียมซัลเฟต หรือสารส้ม
(Al2(SO4)O3) เกลือเหล็ก (FeCl3, FeSO4) และเกลือของแคลเซียม (Ca(OH)2) ส่วนเกลือที่นํามาช่วย
ในการเกิดตะกอนได้ดียิ่งขึ้นนี้เป็นสารประกอบของ กลุ่ม Activated ของ Silica และ Polyelectrolytes
โดยกระบวนการทางเคมีมีหลายวิธี การเกิดออกซิเดชันทางเคมี (Chemical Oxidation) อาศัย
หลักการเสียอิเล็กตรอนของอะตอม ให้แก่สารเคมีที่เติมลงไปในน้ําเสียโดยสารเคมีนี้จะทําหน้าที่
เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing Agent) ส่วนมากวิธีนี้จะนิยมใช้เปลี่ยนโมเลกุลของโลหะที่เป็นพิษ เช่น
การเปลี่ยน Fe2+ ซึ่งมีพิษมากไปเป็นสาร Fe3+ ซึ่งมีพิษน้อย ด้วยคลอรีน ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
2Fe2++ CI2 ---> 2 Fe3+ + 2Clการเกิดรีดักชันทางเคมี (Chemical Reduction) เป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน วิธีการนี้เป็นการ
เปลี่ ย นสภาพของสารพิษ ไปเป็น สารที่มีอัน ตรายน้อ ยลง อะตอมหรือ อิ อ อน ของสารพิ ษ จะรั บ
อิเล็กตรอนจากสารเคมีที่เติมลงไปซึ่งมีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ (Reducing Agent) เช่น การเปลี่ยน Cr6+
ซึ่งมีพิษมากไปเป็น Cr3+ ด้วย เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ในสภาพที่เป็นกรด ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
6 FeSO4 + 2 CrO3 + 6 H2SO4 -----> 3 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + 6 H2O
การสะเทิน (Neutralization) เป็นการเปลี่ยนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ําเสียให้มีฤทธิ์
เป็นกลาง (pH = 7) ถ้าต้องการปรับค่าน้ําเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด (pH < 7) ในน้ําเสียให้สูงขึ้นต้องเติมสาร
ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น แคลเซียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ส่วนกรณีถ้าต้องการปรับน้ําเสีย
มีฤทธิ์เป็นด่าง (pH > 7) ให้มีค่า pH ต่ําลงจะต้องเติมกรด เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก กรดเกลือ
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
2.2.1.2 กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process)
กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process) เป็นการอาศัยหลักการ
ใช้ จุ ลิน ทรี ย์ต่า ง ๆ มาทํา การย่ อ ยสลายเปลี่ย นอิน ทรีย์ ส ารไปเป็น ก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์แ ละ
แอมโมเนีย เป็นการบําบัดน้ําเสียที่ดีที่สุดในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งน้ํา แต่หลักการนี้
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เลือกสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการทํางานของจุลินทรีย์ โดยสัมพันธ์กับปริมาณของจุลินทรีย์ และ
เวลาที่ใช้ในการย่อยสลาย แบคทีเรียที่เลือกใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์แยกออกได้เป็น 2 ประเภท
คือ แบคทีเรียที่ต้องใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ส่วนกลุ่ม ที่ 2 เป็นพวกไม่ใ ช้ออกซิเจน
(Anaerobic Bacteria)
2.2.1.3 กระบวนการทางกายภาพ (Physical Process)
กระบวนการทางกายภาพ (Physical Process) เป็นการบําบัดน้ําเสีย
อย่างง่ายซึ่งจะแยกของแข็งที่ไม่ละลายน้ําออก วิธีนี้จะแยกตะกอนได้ประมาณ 50-65% ส่วนเรื่อง
การแยกความสกปรกในรู ป ของสารอิน ทรีย์ (BOD5) ประมาณ 20-30% เท่า นั้น วิธี ก ารต่ า งๆ
ในกระบวนการนี้มีหลายวิธี เช่น การดักด้วยตะแกรง (Screening) เป็นการแยกเศษขยะต่างๆ ที่มากับ
น้ําเสีย เช่น เศษไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ ตะแกรงมีหลายขนาด การดักด้วยตะแกรงจึงเป็นการแยก
ขั้นตอนแรกในการบําบัดน้ําเสีย
การตัดย่อย (Combination) คือ การใช้เครื่องตัดทําลายเศษขยะขนาดใหญ่
ให้มีขนาดเล็กลง การกวาด (Skimming) เป็นการกําจัดนํามันและไขมันโดยทําการดักหรือกวาดออก
จากน้ําเสีย การทําให้ลอย (Floating) จะใช้กับตะกอนที่มีความถ่วงจําเพาะน้อยกว่าน้ํา การตกตะกอน
(Sedimentation) เป็นการแยกตะกอนออกจากน้ําเสียโดยอาศัยหลักการเรื่องแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะใช้กับ
ตะกอนที่มีความถ่วงจําเพาะมากกว่าน้ํา
2.2.1.4 กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (Physical-Chemical Process) เป็น
กระบวนการที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมากกว่ากระบวนการที่กล่าวมา ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ในขั้นตอน
สุดท้ายในการบําบัดน้ําเสีย ที่ผ่านกระบวนในขั้นตอนอื่นแล้ว เช่น กระบวนการดังต่อไปนี้
2.2.1.4.1 การดูดซับด้วยถ่าน (Carbon Adsorption) วิธีการนี้ใช้ผงถ่าน
หรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสารเจือปนที่ละลายอยู่ในน้ําทิ้ง
2.2.1.4.2 การแลกเปลี่ยนประจุ วิธีการนี้อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนประจุ
ระหว่างสารปนเปื้อนในน้ําเสียกับตัวกลางที่บรรจุซึ่งมีทั้งประจุบวกและประจุลบ โดยจะมีการลําเลียง
น้ําภายใน
2.2.2 วิธีการบําบัดน้ําเสีย
การบําบัดน้ําเสียให้เป็นน้ําที่สะอาดก่อนปล่อยทิ้งเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
แม่น้ําลําคลองเน่าเสีย โดยอาศัยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อลดหรือทําลายความสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ใน
ห้องน้ํา ได้แก่ ไขมัน น้ํามัน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารพิษ รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ให้หมดไปหรือ
ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ําก็จะไม่ทําให้แหล่งน้ํานั้นเน่าเสีย อีกต่อไป
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2.2.2.1 ขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากน้ําเสียมีแหล่งที่มาแตกต่างกันจึงทําให้มีปริมาณและความสกปรก
ของน้ําเสียแตกต่างกันไปด้วยในการ ปรับปรุง คุณภาพของน้ําเสียจําเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสม
สําหรั บกรรมวิ ธีในการปรั บปรุงคุณภาพของน้ํ าเสียนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันโดยพอจะแบ่งขั้นตอน
ในการบําบัดออกได้ดังนี้
2.2.2.1.1 การบําบัดน้ําเสียขั้นเตรียมการ (Pretreatment)
เป็นการกําจัดของแข็งขนาดใหญ่ออกเสียก่อนที่น้ําเสียจะถูกปล่อย
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อป้องกันการอุดตันท่อน้ําเสีย และเพื่อไม่ทําความเสียหายให้แก่เครื่องสูบน้ํา
การบําบัดในขั้นนี้ได้แก่
1) การดักด้วยตะแกรง เป็นการกําจัดของแข็งขนาดใหญ่โดยใช้
ตะแกรง ตะแกรงที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 ประเภทคือ ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด
2) การบดตัดเป็นการลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งให้เล็กลง
ถ้าสิ่งสกปรกที่ลอยมากับน้ําเสียเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยได้ต้องใช้เครื่องบดตัดให้ละเอียด ก่อนแยกออกด้วย
การตกตะกอน
3) การดั ก กรวดทราย เป็ น การกํ า จั ด พวกกรวดทรายทํ า ให้
ตกตะกอนในรางดักกรวดทราย โดยการลดความเร็วน้ําลง
4) การกําจัดไขมันและน้ํามันเป็นการกําจัดไขมันและน้ํามันซึ่ง
มักอยู่ในน้ําเสียที่มาจากครัว โรงอาหาร ห้องน้ํา ปั๊มน้ํามัน และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด โดยการ
กักน้ําเสียไว้ในบ่อดักไขมันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้น้ํามันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ําแล้วใช้เครื่องตัก
หรือกวาดออกจากบ่อ
2.2.2.1.2 การบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment)
เป็นการกําจัดน้ําเสียที่เป็นพวกสารอินทรีย์อยู่ในรูปสารละลาย
หรืออนุภาคคอลลอยด์ โดยทั่วไปมักจะเรียกการบําบัด ขั้นที่สองนี้ว่า "การบําบัดน้ําเสียด้วยขบวนการ
ทางชีววิทยา" เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย หรือทําลายความสกปรก
ในน้ําเสีย การบําบัดน้ําเสียในปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องบําบัดถึ งขั้นที่ สองนี้ เพื่อให้น้ําเสียที่ผ่าน
การบําบัดแล้วมีคุณภาพมาตรฐานน้ําทิ้งที่ทางราชการกําหนดไว้ การบําบัดน้ําเสียด้วยขบวนการทาง
ชีววิท ยาแบ่ง เป็น 2 ประเภท ได้แ ก่ ขบวนการที่ใ ช้อ อกซิเจน เช่น ระบบบ่อเติม อากาศ ระบบ
แคติเวตเตดสลัดจ์ ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ ฯลฯ และ ขบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ระบบถังกรอง
ไร้อากาศ ระบบถังหมักตะกอน ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ ที่ทําหน้าที่ย่อยสลาย
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2.2.2.1.3 การบําบัดน้ําเสียขั้นสูง (Advanced Treatment)
เป็ น การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ที่ ผ่ า นการบํ า บั ด ในขั้ น ที่ ส องมาแล้ ว
เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ เช่น โลหะหนัก หรือเชื้อโรคบางชนิดก่อนจะระบายน้ําทิ้ง
ลงสู่ แ หล่ ง น้ํ า สาธารณะการบํ า บั ด ขั้ น นี้ มั ก ไม่ นิ ย มปฏิ บั ติ กั น เนื่ อ งจากมี ขั้ น ตอนที่ ยุ่ ง ยากและ
เสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากผู้บําบัดจะมีวัตถุประสงค์ในการนําน้ําที่บําบัดแล้วกลับคืนมาใช้อีกครั้ง
2.2.3 หลักการจัดการน้ําเสีย
หลักการจัดการน้ําเสียที่สําคัญได้แก่การนําน้ําเสียที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการบําบัด
ให้ได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้ง ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย โดยทั่วไปการจัดการน้ําเสียจะ
ประกอบด้วย
1) การรวบรวมน้ําเสีย (Collection)
2) การบําบัดน้ําเสีย (Treatment)
3) การนํากลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse and Reclamation)
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดพื้นที่ในการจัดการเรื่องระบบน้ําเสีย สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการถ่ายเทน้ําเสีย
ในปริมาณมากออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่นโรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตอาหารทางการเกษตร จะมีการ
จัดการเรื่องระบบบําบัดซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ดังนั้นระบบบําบัดจึงเหมาะสําหรับเป็นระบบบ่อ
ชนิดต่างๆ ทั้งมีการใช้ออกซิเจนและไม่มีการใช้ออกซิเจน บ่อบําบัดที่ใช้ออกซิเจนที่อาศัยหลักการ
ธรรมชาติและง่ายที่สุด เช่น ระบบ บ่อผึ่ง (Oxidation Pond)นอกจากนี้ยังมี บ่อเติมอากาศ (Aerated
Lagoon) บ่อที่มีออกซิเจน (Aerobic Pond) บ่อบําบัดที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น บ่อหมัก (Anaerobic
Pond) บ่อบําบัดทั้งสองประเภทจะเป็นรูปบ่อเดียวหรือหลายบ่อต่อเป็นอนุก รมก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นและปริมาณของน้ําเสียที่จะทําการบําบัด
ระบบบําบัดน้ําเสียเหล่านี้อาศัยการทํางานของแบคทีเรียและสาหร่าย บ่อเหล่านี้
ยังให้ผลพลอยได้ที่เป็น เช่น จะให้ก๊าซมีเทนมาใช้หุงต้มอาหาร แต่มีข้อจํากัดที่ใช้เนื้อที่ขนาดใหญ่และ
การทํางานจะดียิ่งขึ้นถ้าบริเวณนั้นมีแสงแดดมาก
ดังนั้นระบบแบบนี้จึงเหมาะกับประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องการ
ลงทุนและค่าใช้จ่ายระบบบําบัดที่ใช้พื้นที่น้อย ระบบบําบัดในกลุ่มนี้ก็มีมากมายหลายชนิดให้เลือก
มีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเริ่มจากระบบตะกอนแขวนลอย (Activated Sludge, AS)
ที่ต้องใช้เครื่องจักรกลมากที่สุดและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่มีคุณภาพในการจัดการสูง ระบบตะกอนยึดติด
วัสดุ (Trickling Filter, TF) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ระบบจานหมุน (Rotating
Biological Contractors) ระบบบําบัดในกลุ่มนี้ ออกแบบยากกว่า ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
จึงจะเกิดประสิทธิภาพ
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2.3. การพัฒนารูปแบบการกําจัดน้ําเสียในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ําเสีย โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนา
รูปแบบการจัดสร่างระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง ให้ได้มาตรฐานกําหนด โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ทํางานด้านการแพทย์ ทั้งใน
สถานที่ และในชุมชน มีหน้าที่สําคัญ 4 ประการคือ
1) การรักษาพยาบาลผู้ป่วย และผู้ได้รับอุบัติเหตุ
2) ให้การป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
3) ให้การศึกษาแก่แพทย์ และพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ
4) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดแบ่งประเภทของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ดังนี้
1) โรงพยาบาลศูนย์ มีจํานวนเตียง 500-1,000
2) โรงพยาบาลทั่วไป มีจํานวนเตียง 150-500
3) โรงพยาบาลชุมชน มีจํานวนเตียง 10-150
โรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมผู้ป่วย ด้วยโรคนานาชนิด จัดว่าเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค และ
อาจเกิดการแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ถ้าขาดการสุขาภิบาลที่ดี ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มี ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ในโรงพยาบาลเป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2516 กระทรวงสาธารณสุขคาดว่า จะจัดสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียครบ 100% ในปี 2541 หน่วยงานที่สําคัญในการดําเนินการ ให้มีระบบบําบัด
น้ํา เสีย ในโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แ ก่ กองอนามัย สิ่ง แวดล้อ ม กรมอนามัย
โดยดําเนินการแต่งตั้ง สํารวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ดูแลประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คําขี้แนะ
แก้ไขแก่โรงพยาบาล (http://advisor.anamai.moph.go.th/203/20306.html)
2.3.1 รูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดําเนินการ
มี 3 รูปแบบ คือ
1) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
2) ระบบบ่อผึ่งน้ํา (Stabilization Pond)
3) ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)
นอกจากนี้ ได้มีการนําระบบรูปแบบอื่นๆ มาใช้อีก เช่น ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) และ
ระบบบ่อเติมอากาศ (Anerated Lagoon) ซึ่งเริ่มนํามาใช้กับโรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงปี 2538
เป็นต้นมา
2.3.1.1 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) เป็น
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใ ช้แ บคทีเรียพวกที่ใ ช้ออกซิเจน
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(Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย และเจริญเติบโตเพิ่มจํานวน
ก่อนที่จะถูกแยกออกจากน้ําทิ้งโดยวิธีการตกตะกอน การเดินระบบบําบัดประเภทนี้จะมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เนื่องจาก จําเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ
ให้เหมาะสมต่อการทํางานและการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัด
สูงสุด
2.3.1.1.1 หลักการทํางานของระบบ
การทํ า งานของระบบคลองวนเวี ย นจะเหมื อ นกั บ ระบบ
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ โดยทั่วไป คือ อาศัยจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด โดยจุลินทรีย์ที่สําคัญ ได้แก่
แบคทีเรีย เชื้อรา และโปรโตซัว เป็นต้น ซึ่งสภาวะที่ใช้ในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จะเป็นสภาวะ
แอโรบิค โดยจุลินทรีย์จะใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ําเสียเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโต
และเพิ่ม จํานวนของจุลิน ทรีย์ในระบบ จากนั้นจึงแยกจุลิน ทรีย์ออกจากน้ําเสียที่ผ่านบําบัดแล้ว
โดยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อให้ได้น้ําใส (Supernatant)
อยู่ส่วนบนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคุณภาพน้ําดีขึ้น และสามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้
2.3.1.1.2 ส่วนประกอบของระบบ
ระบบคลองวนเวี ย นจะมี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากระบบ
แอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่น คือ ถังเติมอากาศจะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี ทําให้ระบบคลองวนเวียน
จึงใช้พื้นที่มากกว่าระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่น โดยรูปแบบของถังเติมอากาศแบบวงกลมหรือ
วงรี ทําให้น้ําไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถังเติมอากาศ และการกวนจะใช้เครื่องกล
เติมอากาศ ซึ่งตีน้ําในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) จากลักษณะการไหลแบบตามแนวยาว
ทําให้สภาวะในถังเติมอากาศแตกต่างไปจากระบบแอคติเวเต็ดจ์สลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ (Completely
Mixed Activated Sludge) โดยค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ํา ในถังเติมอากาศจะลดลง
เรื่อย ๆ ตามความยาวของถัง จนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์ เรียกว่าเขตแอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งจะมี
ระยะเวลาไม่ช่วงนี้ไม่เกิน 10 นาที การที่ถังเติมอากาศมีสภาวะเช่นนี้ทําให้เกิดไนตริฟิเคชั่น (Nitrification)
และดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ขึ้นในถังเดียวกัน ทําให้ระบบสามารถบําบัดไนโตรเจนได้ดีขึ้นด้วย
ระบบคลองวนเวียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยบําบัด ดังนี้
1) รางดักกรวดทราย (Grit Chamber)
2) บ่อปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank)
3) บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน
4) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)
5) บ่อสูบตะกอนหมุนเวียน
6) บ่อเติมคลอรีน
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ภาพที่ 1. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

ภาพที่ 2. รางดักกรวดทราย(Grit Chamber)

ภาพที่ 3. น้ําทีผ่ ่านการตกตะกอน

ภาพที่ 4. ถังเติมคลอรีน

ที่มา : http://www.saneengineer.com/index.php?lay=show&ac (2550, 20 มีนาคม)
ตารางที่ 2. ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
หน่วยบําบัด

เกณฑ์การออกแบบ
พารามิเตอร์

1. บ่อเติมอากาศแบบคลอง F/M Ratio
วนเวียน
อายุสลัดจ์ (Sludge Age)
อัตราภาระอินทรีย์
(Organic Loading)
MLSS
เวลาเก็บกักน้ํา (HRT)
อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ
ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดี

ค่าที่ใช้ออกแบบ
0.05-0.3 กก.บีโอดี /
กก. MLSS-วัน
10-30 วัน
0.1-0.5 กก.บีโอดี /
ลบ.ม.-วัน
3,000-6,000 มก./ล.
8-36 ชั่วโมง
0.75-1.5
ร้อยละ 75-95
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หน่วยบําบัด
2. ถังตกตะกอนขั้นสอง
(Sedimentation Tank)

3. บ่อเติมคลอรีน
(Chlorine Contact
Tank)

เกณฑ์การออกแบบ
พารามิเตอร์
อัตราน้าํ ล้น
อัตราไหลเฉลี่ย
อัตราไหลสูงสุด
อัตราภาระของแข็ง
อัตราไหลเฉลี่ย
อัตราไหลสูงสุด
ความลึก
เวลาสัมผัส (นาที)
อัตราไหลเฉลี่ย
อัตราไหลสูงสุด
อัตราภาระฝาย
ความเข้มข้นของคลอรีนที่ต้องการ
คลอรีนคงเหลือทั้งหมด
(Total Residual Chlorine)

ค่าที่ใช้ออกแบบ
8-16 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
24-32 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
1-5 กก./ตร.ม.-ชม.
7 กก./ตร.ม.-ชม.
3-6 เมตร
15-30 นาที
30
15
250 ลบ.ม./ม.-วัน
6 มก./ล.
0.3-2 มก./ล (0.5-1 มก./ล.)*

ที่มา : รวบรวมจากหนังสือ "ค่ากําหนดการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย", สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", Metcalf & Eddy 1991
* "แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม", สํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม 2542
2.3.1.1.3 การควบคุมระบบ
การควบคุมระบบคลองวนเวียน จะต้องทําให้สภาพแวดล้อม
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ได้แก่ ค่าพีเอช (pH) อุณหภูมิ อาหารเสริมแร่ธาตุต่าง ๆ
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ํา และการกวนที่เหมาะสม
เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับจุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการแล้ว
จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย ทําให้จุลินทรีย์เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ
ดังนั้น หลัก ในการควบคุม การทํางานของกระบวนการ คือ ต้องจัดให้ปริม าณสารอิน ทรีย์แ ละ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับปริมาณจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศเพื่อให้สามารถบําบัดน้ําเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแยกสลัดจ์ออกจากน้ําได้ง่าย
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การควบคุมการทํางานของระบบสามารถทําได้ 2 วิธี คือ การ
ควบคุมอายุสลัดจ์ (Sludge Retention Time; SRT (QC) หรือ Sludge Age) และ วิธีการควบคุม
อัตราส่วนของน้ําหนักมลสารอินทรีย์ต่อน้ําหนักของจุลินทรีย์ (F/M Ratio) แต่ในทางปฏิบัติพบว่า
การควบคุมโดยใช้ค่าอายุส ลัดจ์ทําได้ง่ายกว่า โดยเพียงแต่ทําการวิเคราะห์ค่า MLVSS ในระบบ
(หรือวิเคราะห์ค่า MLSS แทนก็ได้) เพื่อนําไปคํานวณหาปริมาณสลัดจ์ส่วนเกินที่จะต้องกําจัดออก
เพื่อรักษาค่าอายุสลัดจ์ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการควบคุม
2.3.1.1.4 ข้อดีของระบบ
ระบบคลองวนเวียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง
และสามารถบําบัดไนโตรเจนได้ดี
2.3.1.1.5 ข้อเสียของระบบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการดําเนินการสูง ใช้พื้นที่มากกว่า
ระบบแอคติเวเต็ดจ์สลัดจ์ประเภทอื่น ผู้ควบคุมระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบเป็นอย่างดี
หากไม่มีการดูแลที่ดีพอจะทําให้อุปกรณ์เช่น เครื่องเติมอากาศชํารุดได้ง่าย

ภาพที่ 5. รูปแสดงผังระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
ที่มา : http://thaiworkshop.8m.com/wwt-wwt8.htm (2550, 20 มีนาคม)
2.3.1.2 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)
บ่อผึ่งเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวเคมี เหมาะกับประเทศในเขตร้อนที่มี
แสงแดดตลอดปีเนื่องจากบ่อผึ่งเป็นระบบที่เสียค่าใช้จ่ายต่ํา รักษาง่าย ประสิทธิภาพดีให้ผลพลอยได้
ไม่เปลืองพลังงานเพราะใช้พลังงานจากแสงแดด จึงเหมาะกับประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีราคาที่ดิน
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ไม่แพงนัก เพราะบ่อผึ่งจะต้องใช้พื้นที่กว้างบ่อผึ่งอาจมีหลายชื่อตามความลึก แต่ยึดหลักการทํางาน
แบบเดียวกัน ชนิดที่มีความลึกเพียง 0.3-0.45 เมตร มีออกซิเจนอยู่ตลอดทั้งบ่อ เรียกว่า Aerobic
Pond ส่วนบ่อที่มีความลึก 1-1.5 เมตรมีออกซิเจนละลายอยู่เกือบทั้งบ่อ ยกเว้นก้นบ่อ แต่ปริมาณ
ความเข้มข้นไม่เท่ากัน ปริมาณออกซิเจนจะมีมากบนผิวน้ําและลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ตามความลึกของบ่อ
เรียกว่า Facultative Pond หรือ Oxidation Pond ส่วนบ่อที่มีความลึกมากกว่า 4 เมตร เป็นบ่อไร้อากาศ
มีออกซิเจนละลายอยู่เฉพาะส่วนผิวน้ําเท่านั้น เรียกว่า Anaerobic Pond
บ่อผึ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้มีความลึกไม่เกิน 1.5 เมตร ลักษณะเป็นบ่อดิน
เปิดอยู่กลางแดด ถ้ามองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีความลาดเอียงจากขอบบ่อถึงก้นบ่อประมาณ 1 ต่อ 3 เพื่อกันดินขอบบ่อ
พังทลายสู่ก้นบ่อ น้ําเสียที่เข้ามาในบ่อผึ่งจะถูกกักไว้นานไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ที่มีอยู่ในน้ําเสีย ระยะเวลาของการเก็บกักอาจเป็น 1 วัน จนถึง 1 เดือนก็เป็นได้ การกําหนดเวลา
เก็บกักที่แน่นอนจะทําได้ต่อเมื่อทราบความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ําเสียแล้ว ส่วนขนาดของบ่อ
จะใหญ่หรือเล็ก มีเพียงบ่อเดียวหรือหลายบ่อต่อกันแบบอนุกรมขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําเสีย และพื้นที่ว่าง
ที่มีอยู่
การทํางานของบ่อผึ่งเป็นกระบวนการบําบัดน้ําเสียหลายรูปแบบรวมกัน
สารแขวนลอยที่ปนมากับน้ําเสียที่มีขนาดใหญ่จะตกลงสู่ก้นบ่อด้วยวิธีการทางกายภาพหลังจากนั้น
จะเกิดการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวเคมีแบบไม่ใช้ออกซิเจน ส่วนสารละลายอินทรีย์ที่อยู่
ในน้ําจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้ําและ
แบคทีเรียเซลล์ใหม่อาจมีพวกแอมโมเนียและฟอสเฟตปนอยู่ด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูก
สาหร่าย (Algae) ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงรวมกับสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
กลายเป็นสาหร่ายเซลล์ใหม่และออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนนี้จะถูกใช้โดยแบคทีเรียวนเวียนเป็นวัฏจักร
ต่อไป นอกจากนี้แบคทีเรียยังได้รับออกซิเจนจากอากาศที่ละลายเติมลงมาด้วยยิ่งมีลมแรงการเติม
ออกซิเจนก็จะมีเพิ่มขึ้น
การควบคุมดูแลบ่อผึ่งให้มีประสิทธิภาพสูงทํางานได้ตามต้องการ จะต้อง
ควบคุมน้ําเสียที่เข้ามาในบ่อให้มีสารอินทรีย์ในรูป บีโอดี ไม่เกิน 10 กรับบีโอดีต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ต่อวัน และน้ําเสียจะถูกเก็บไว้ราว 7-10 วัน ความหนาแน่นของสาหร่ายไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อลิตร
จะได้ประสิทธิภาพของการทํางานประมาณ 80-90% หากปริมาณความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ที่ปล่อยเข้ามาสูงกว่าที่กําหนดไว้ข้างต้น อาจทําให้บ่อมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นได้
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบบ่อผึ่งนี้จะต้องใช้พื้นที่มาก
อาจไม่เหมาะกับสถานที่ที่มีราคาที่ดินแพง ได้มีผู้คนจํานวนมากพยายามหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบ่อผึ่งโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ ด้วยการเติมแผ่นวัสดุสําหรับให้จุลินทรีย์เกาะลงไปในบ่อ เป็นการเพิ่มพื้นที่
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ให้จุลินทรีย์เกาะเพื่อเพิ่มจํานวน ทําให้สามารถบําบัดน้ําเสียได้ปริมาณมากขึ้นโดยไม่ต้องขยายบ่อ ด้วย
วิธีนี้สามารถเพิ่มปริมาณการบําบัดได้ถึง 25% โดยมีประสิทธิภาพเท่าเดิม วิธีนี้ทําให้ปริมาณสารอาหาร
ในน้ําทิ้งลดน้อยกว่าเดิม เป็นการป้องกันไม่ให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Eutrophication)
ในแหล่งน้ําได้ด้วยทําให้ระบบบ่อผึ่งมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
2.3.2.1.1 ข้อดีและข้อเสียของบ่อผึ่ง
1) ข้อดี
1.1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การควบคุม และบํารุงรักษาต่ํา
1.2) ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญ
มาก
1.3) ไม่ต้องใช้เครื่องจักรกล ประหยัดไฟฟ้า เพราะใช้พลัง
แสงแดด
1.4) น้ําทิ้งได้มาตรฐานเพราะมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง
1.5) สามารถกําจัดเชื้อโรคได้เพราะมีระยะเก็บกักนาน
1.6) เป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบอื่นได้ง่าย
1.7) สาหร่ายที่ได้จากบ่อผึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงสามารถนําไปใช้
เป็นอาหารสัตว์ได้ เป็นผลพลอยได้ที่มีราคา
1.8) น้ําทิ้งจากบ่อผึ่งอาจนําไปเลี้ยงปลา หรือรดต้นไม้ได้
2) ข้อเสีย
2.1) ต้องใช้พื้นที่มาก ไม่เหมาะกับเมืองใหญ่ ๆ
2.2) ในฤดูฝ นซึ่ง แสงแดดน้อ ย อาจเกิ ด กลิ่น เหม็น และ
ประสิทธิภาพการบําบัดลดลงได้
2.3) เป็นแหล่งเพาะยุงหรือหนูหากปล่อยให้หญ้าขึ้นรกตาม
ขอบบ่อ
2.4) อาจถูกรบกวนด้วยสัตว์เซลล์เดียวพวก Rotifer ซึ่งจะ
กินสาหร่ายและแบคทีเรียเป็นอาหารทําให้สาหร่ายและแบคทีเรียในบ่อหมดไปอย่างรวดเร็ว
2.3.2.1.2 การควบคุมดูแล
1) จะต้องปรับพีเอชในบ่อไม่ให้เป็นกรด หากพบว่าพีเอชในบ่อ
ต่ําลงจะต้องปรับด้วยปูนขาว
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2) จะต้ อ งดู แ ลความหนาแน่ น ของสาหร่ า ยไม่ ใ ห้ เ กิ น เกณฑ์
ที่กําหนดไว้ มิฉะนั้น แล้วตอนกลางคืนอาจมีออกซิเจนไม่พอเพียงที่สาหร่ายและแบคทีเรียจะใช้หายใจ
และทําให้มันตายได้
3) หากพบว่าบ่อมีกลิ่นเหม็นให้เติมสารโซเดียมไนเตรทดับกลิ่น
แล้วตรวจความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่เข้ามาในบ่อ อาจเกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้
4) หมั่นตัดหญ้าขอบบ่อเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะยุงและหนูหรือ
สัตว์อื่น ๆ
2.3.2.1.3 ผลพลอยได้
หากต้ อ งการใช้ ส าหร่ า ยที่ มี คุ ณ ค่ า โปรตี น สู ง เพื่ อ นํ า มาเป็ น
อาหารสัตว์ ก็สามารถแยกสาหร่ายออกจากน้ําทิ้งได้ โดยถ่ายน้ําทิ้งลงในบ่อพักที่มีความลึกประมาณ
30 เซนติเมตร แล้วปรับพีเอชให้สูงกว่า 9 กักไว้ระยะหนึ่งสาหร่ายจะตกลงสู่ก้นบ่อ ระบายน้ําส่วนบนทิ้ง
จะได้สาหร่ายตามต้องการ หรือตากแห้งเก็บไว้ได้ หากต้องการใช้น้ําทิ้งจากบ่อผึ่งไปเลี้ยงปลา จะต้อง
เจือจางให้สาหร่ายน้อยลงด้วยน้ําปริมาณ 3 เท่าของน้ําทิ้งก่อนถ่ายลงสู่บ่อเลี้ยงปลา วิธีนี้ใช้เลี้ยงปลา
ที่กินพืชเป็นอาหาร โดยให้มีจํานวนปลาประมาร 4-10 ตัวต่อน้ําหนึ่งลูกบาศก์เมตร และจะได้ปลาที่มี
น้ําหนักมากกว่าครึ่งกิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการหลังจากเลี้ยงไว้ 6-7 เดือนปลานี้จะต้องนําไป
ทําให้สุกก่อนรับประทาน

ภาพที่ 6. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres?(Oxidation+Pond) (2550, 20 มีนาคม)
2.3.1.3 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองแบบไร้อากาศ
บ่อเกรอะหรือถังเกรอะ เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดอยู่กันที่ สําหรับ
บําบัดน้ําเสียจากอาคาร บ้านเรือน เป็นถังสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอกสองถังติดกัน มีท่อเปิดที่ผนัง
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ส่วนที่ติดกันสําหรับให้น้ําเสียไหลผ่านจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งได้ (รูปที่ 4.1) ถังนี้จะถูกฝังอยู่ใต้ติน
ทําหน้าที่แยกของแข็งออกจากของเหลว สําหรับถังแรกทําหน้าที่คล้ายถังตกตะกอน ถังหมัก และ
ถังเก็บกากตะกอน ส่วนถังที่สองทําหน้าที่เป็นถังตกตะกอน โดยช่วยตกตะกอนส่วนที่เหลือจากถังแรก
เพื่อไม่ให้ตะกอนส่วนที่เหลือไหลออกไปนอกถัง ถังเกรอะส่วนใหญ่จะออกแบบให้เก็บกักน้ําเสียได้นาน
ประมาณ 24 ชั่วโมง ตะกอนที่ตกลงกันถังจะถูกจุลินทรีย์ที่ปนมากับน้ําเสียย่อยสลายไปเรื่อย ๆ เป็น
ปฏิกิริยาย่อยสลายที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนทําให้ได้ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ถังเกรอะจึงต้องมีท่อระบายอากาศด้วย ส่วนน้ําเสียที่ผ่านถังเกรอะแล้วอาจยังมี
เชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคได้ ไม่ควรปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ําโดยตรง แต่ควรให้ซึมผ่านดินเอง
ส่วนตะกอนที่ตกอยู่ในบ่อจะต้องสูบไปบําบัดต่อราว 2-3 ปีต่อครั้งบ่อซึม (Soak-away)
บ่อซึมเป็นระบบบําบัดน้ําเสียต่อจากถังเกรอะ บ่อซึมจะสร้างด้วยคอนกรีต
มีรูพรุนโดยรอบรอบนอกของถังจะกรุด้วยกรวดขนาดใหญ่และเล็กตามลําดับ เพื่อให้น้ําเสียสามารถ
ซึมผ่านลงดินได้ดีขึ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย และกรองจุลินทรีย์
ที่เป็นเชื้อโรคไว้บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Pond)
การบํ าบั ดน้ําเสี ยด้วยวิธีบ่อหมักไร้อากาศ มั กจะใช้ กับน้ําเสี ยที่มีความ
เข้มข้นสูงหรือพวกกากตะกอนจากระบบบําบัดอื่น น้ําเสียที่มีสารอินทรีย์สูงไม่เหมาะกับระบบเติมอากาศ
แต่สามารถนํามาบําบัดในระบบน้ําได้ บ่อหมักไร้อากาศส่วนใหญ่จะเป็นบ่อดินเปิด แคบ และลึกราว
6 เมตร เพื่อรักษาอุณหภูมิและป้องกันออกซิเจนในอากาศไม่ให้ลงไปรบกวนการทํางานของแบคทีเรีย
ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน บ่อหมักไร้อากาศจึงง่ายต่อการออกแบบและควบคุม ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพ
มิหนําซ้ํายังมีกลิ่นอีกด้วยน้ําเสียที่ผ่านระบบหลังจากถูกเก็บกักไว้นาน 10-30 วัน ยังไม่ได้มาตรฐาน
น้ําทิ้ง จะต้องนําไปบําบัดในระบบอื่นต่อไป เว้นเสีย แต่ว่าจะต่อบ่อเป็นแบบอนุกรมเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ แต่ก็ต้องใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่เป็นที่นิยมกัน
2.3.1.3.1 หลั ก การทํ า งานของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบถั ง กรองแบบไร้
อากาศ
การทํ า งานของบ่ อ หมัก ไร้ อ ากาศมี สองขั้ นตอน ขั้ น ตอนแรก
น้ําเสียที่สารอินทรีย์สูง พวกที่มีโมเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน จะถูกย่อยสลายให้มี
ขนาดเล็กลงโดยแบคทีเรียที่เราเรียกว่า แอซิดฟอร์เมอร์ (Acid Former) กลายเป็นกรดอะซิติก
(Acetic Acid) โพรพิ-โอนิค (Propionic Acid) แอลกอฮอล์ (Alcohol) อัลดีไฮด์ (Aldehyde)
ไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) แอมโมเนีย (Ammonia, NH3) และคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide,
CO2) แบคทีเรียในกลุ่มนี้ได้แก่ Pseudomonas, Flavobacterium, Coliform, Alcaligenes แบคทีเรีย
กลุ่มนี้ทํางานและเจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ดี ไม่ตายง่าย อยู่ได้
ในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจน
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แบคทีเรียกลุ่มที่สองจะทํางานต่อจากการทํางานของแบคทีเรีย
กลุ่มแรก คือ จะเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นก๊าซมีเทน (Methane, CH4)
และเปลี่ยนกรดอะซิติกเป็นก๊าซมีเทนและสารไบคาร์บอเนต แบคทีเรียกลุ่มนี้เรียกว่า มีเทนฟอร์มเมอร์
(Methane Former) แบคทีเรียกลุ่มนี้มีความสําคัญเพราะเป็นผู้ควบคุมการทํางานของระบบบ่อหมัก
ตอนเดียวจึงควรได้รับการเอาใจใส่ เพราะมันมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้น้อยกว่า
พวกแรกเป็นพวกที่เจริญเติบโตช้า เกิดยากแต่ตายง่าย ในสภาวะการทํางานปกติก๊าซชีวภาพที่ได้มา
จะมีก๊าซมีเทนอยู่ประมาณ 60-75% แบคทีเรียกลุ่มนี้ได้แก่ Methanobacterium, และ MethanoSarcina
ในกรณีที่น้ําเสียมีสารพวกซัลเฟตอยู่ จะมีแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เรียกว่า ซัลเฟตรีดิวซิ่ง (Sul-Fate Reducing) ที่จะย่อยสารประกอบซัลเฟตและสารอินทรีย์ทําให้เกิด
ไฮโรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide, H2S) หรือที่เรียกกันว่าก๊าซไข่เน่าและส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นนี้
จะรุนแรงขึ้นหากทีเอชในบ่อค่อนข้าเป็นกรด จึงต้องคอยระวังในเรื่องนี้ ก๊าซเหล่านี้จะพาเอาสาร
แขวนลอยที่เหลืออยู่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําที่เรียกกันว่า สกัม (Scum) และสกัมนี้จะหนามากขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อการทํางานมากขึ้น
บ่ อ หมั ก ไร้ อ ากาศจะทํ า งานได้ ดี ใ นสภาพที่ เ หมาะสม คื อ
มีสารอินทรีย์เข้า 1.5-6.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน พีเอชอยู่ระหว่าง 6.8-7.4 และต้องไม่ต่ํากว่า
6.5 อัตราส่วนของกรดระเหยต่อด่างเท่ากับ 0.1-0.3 ด่างมีประมาณ 2,000-3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ระหว่าง 30-35% (ไม่เกิน 40%) แอมโมเนียต้องไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซัลไฟด์ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตรอัตราส่วนบีโอดีต่อไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส (BOD:N:P)
เท่ากับ 100:1:0:2 และอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30+5 ํC ระบบจะมีประสิทธิภาพ 40-70% โดยมีระยะเก็บกัก
10-30 วัน
นอกจากนี้แล้วสิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือปริมาณของสารอนินทรีย์
ที่ปนมากับน้ําเสียหากมีมากเกินไปจะเป็นพิษทําให้แบคทีเรียตายได้ แต่หากมีปริมาณความเข้มข้น
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นการทํางานของแบคทีเรีย ให้ดีขึ้นปริมาณที่เหมาะสม คือ
แคลเซียม 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 75-150 มิลลิกรัมต่อลิตร โปแตสเซียม 200-400
มิลลิกรัมต่อลิตร และโซเดียม 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร หากพบว่าสารดังกล่าวมีความเข้มข้นสูง
ไปกว่านี้ จะทําให้แบคทีเรียทํางานได้ไม่ดี หากสูงมากจนทําให้มันตายนั่นย่อมหมายถึงความล้มเหลว
ของระบบที่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่
1) ถังหมักไร้อากาศแบบปิด (Anaerobic Digester)
การทํ า งานของระบบถั ง หมั ก ไร้ อ ากาศแบบปิ ด คล้ า ยกั บ
ระบบบ่อหมักไร้อากาศแบบเปิด ต่างกันที่รูปแบบ แบบปิดสามารถลดกลิ่นเหม็นลงได้ และยังสามารถ
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นําก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้หุงต้มอาหารผลิต
ไฟฟ้าและอื่น ๆ ประสิทธิภาพก็ยังต่ําอยู่ดี
2) ถังหมักที่มีวัสดุกรอง (Anaerobic Filter)
ระบบนี้ ค ล้ า ยถั ง กรองทราย แต่ วั ส ดุ ที่ บ รรจุ อ ยู่ เ ป็ น พวก
พลาสติก ระบบนี้ไม่ต้องสูบตะกอนกลับมีแบคทีเรียเกาะอยู่ที่ตัวกลางเหมือนแผ่นฟิล์มหุ้มตัวกลาง
พลาสติกไว้ น้ําเสียจะเข้าทางด้านล่าง (Up Flow) ของถังหมัก แล้วผ่านขึ้นมาทางผิวบน มีประสิทธิภาพ
การบําบัดสูงราว 90% ระบบนี้มีราคาแพงเนื่องจากตัวกลาง แต่สามารถเก็บกาซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ได้ด้วย
2.3.1.3.2 ข้ อ ดี -ข้ อ เสี ย ของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบถั ง เกรอะ-ถั ง กรอง
แบบไร้อากาศ
1) ข้อดี
1.1) ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบไม่มาก
1.2) ใช้เวลาก่อสร้างน้อย เนื่องจากวงคอนกรีตเป็นแบบ
สําเร็จรูป
1.3) ต้นทุนในการก่อสร้างน้อย และไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติม
1.4) โครงสร้างแข็งแรง
2) ข้อเสีย
2.1) ต้ อ งดู แ ลระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย อย่ า งสม่ํ า เสมอ เช่ น
ตักตะกอนก้นถังแยกตะกอนหนักทุกวัน
2.2) รองรับปริมาณน้ําเสียได้น้อย
2.3) ไม่มีความยืดหยุ่นต่อการปรับ-ปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
2.4) ต้องมีการลอกตะกอนก้นถังเป็นประจําทุกปี
2.5) ยากต่อการรักษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดให้คงที่
2.6) จําเป็นต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียขั้นหลัง เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดเพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือระบายออก
สู่สิ่งแวดล้อมได้
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ภาพที่ 7. ภาพระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังกรองแบบไร้อากาศ
ที่มา : http://www. dsirivarich.com/septictank/ (2550, 20 มีนาคม)
2.3.2 การเปรียบเทียบลักษณะของระบบบําบัดน้ําเสีย
ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบลักษณะของระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบ

คุณภาพน้ําทิ้ง

พื้นที่

ค่าเดินระบบ

การดูแล

คลองวนเวียน
ระบบบ่อผึ่ง
ถังกรองไร้อากาศ

สูง
ปานกลาง-สูง
ต่ํา

น้อย
มาก
น้อย

สูง
ต่ํา
ต่ํา

ยาก
ง่าย
ปานกลาง

ที่มา : (ดร. มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ)

2.4 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลาย และ บีโอดี (Determination of Dissolved
Oxygen and BOD)
2.4.1 ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen)
ขบวนการทางชี วเคมีที่ ต้องการออกซิเจนซึ่งเป็ นขบวนการที่สําคัญในการผลิ ต
พลังงานและกิจกรรมต่างๆภายในเซลสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ดังนั้นออกซิเจนจึงเป็นก๊าซที่มีความสําคัญมาก
ในการดํ า รงชีวิ ต ของคน สั ตว์ แ ละพื ช ก๊ า ซทุ ก ชนิ ด ในบรรยากาศละลายน้ํ า ได้ แต่ อ อกซิ เ จนและ
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ไนโตรเจนละลายน้ําได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับก๊าซอื่นๆ ความสามารถในการละลายน้ําของออกซิเจน
ขึ้นกับปัจจัย 3 อย่าง คือ
1) อุณหภูมิ ออกซิเจนและไนโตรเจนที่ละลานน้ําจะแปรผันกลับกับอุณหภูมิ
2) ความดัน DO จะแปรผันโดยตรงกับความดันย่อยของออกซิเจนในขณะนั้น
ตัวอย่าง เช่น ออกซิเจนจะละลายน้ําในปริมาณ 14.6 มก./ล. ที่ 0°C และ 7 มก./ล. ที่ 35°C ภายใต้
ความดัน 1 บรรยากาศ
3) ปริมาณเกลือแร่และสารปนเปื้อนในน้ํา น้ําที่มีสารปนเปื้อนจะมีปริมาณออกซิเจน
ละลายต่ํากว่าน้ําสะอาดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ดังนั้นน้ําทะเลและน้ําเสียจะมีค่าอิ่มตัวของ
ออกซิเจนต่ํากว่าน้ําสะอาด
2.4.1.1 ความสําคัญของค่า DO
1) ค่า DO ในลําน้ําธรรมชาติ จะเป็นตัวชี้ถึงความสามารถของน้ําที่จะรับ
การถ่ายเทของเสียหรือการฟอกตัวเองให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของปลาและสัตว์น้ําอื่นๆ (เช่น ไม่ควร < 5 mg/L)
2) ช่วยในการควบคุมอัตราเร็วของปฏิกิริยาในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
แบบใช้อากาศ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงรักษาสภาวะ Aerobic ไว้ได้ และป้องกันการให้อากาศมากเกินควร
3) ใช้สําหรับหาค่า BOD
4) ใช้ในการควบคุมการกัดกร่อนของเหล็กในท่อน้ําประปา และหม้อต้มน้ํา
เพราะพบว่าออกซิเจนในน้ําทําให้เกิดการกัดกร่อน (Corrosion) ดังนั้นจึงไม่ควรมี DO เลยในหม้อต้มน้ํา
(แต่ถ้าความดันต่ํากว่า 250 psi มี DO ได้ 0.015 ppm)
การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําสามารถทําได้หลายวิธี
- วิธีทางเคมี ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ The Azide Modification
of The Winkler Method
- Membrane Electrode Method หรือ เครื่องมือที่เรีย กว่า DO
Meter ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ขบวนการเคมีไฟฟ้า โดยถือหลักอัตราการแพร่ของโมเลกุลออกซิเจน
ผ่านเยื่อ (Membrane) ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับออกซิเจน โดยที่เยื่อนี้อยู่ใน Working Electrode
การวิเคราะห์ DO จะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับสารรบกวนที่มีอยู่ในน้ําตัวอย่างนั้นๆ และความแม่นยํา
ของผลที่ได้จากการวิเคราะห์
2.4.2 BOD (Biochemical Oxygen Demand)
คือ ปริ มาณออกซิ เจนที่ แ บคทีเรีย ใช้ใ นการย่ อยสลายสารอิ น ทรีย์ใ นน้ํ าภายใต้
สภาวะที่มีออกซิเจน สภาวะมาตรฐานของการวิเคราะห์ปริมาณ BOD คือ 20°C และเวลา 5 วัน
(BOD5) ค่า BOD จะบ่งบอกถึงลักษณะของน้ําเสียว่ามีสารอินทรีย์มากน้อยเพียงใด และทําให้ทราบถึง
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ประสิทธิภาพในการบําบัดในรูปของการกําจัด BOD (BOD Removal) นอกจากนี้ยังมีประโยชน์
ในการทํา Stream Survey เพื่อทราบถึงความสกปรกของแม่น้ําลําคลองต่างๆ
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําแสดงได้ดังรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าสารอินทรีย์จะถูก
ออกซิไดซ์เป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการออกซิไดซ์สารประกอบคาร์บอน ดังสมการที่ 1
Organic C + O2

CO2 + H2O + SO42- + NO3- …...........(1)

ส่วนขั้นที่สองเป็นการออกซิไดซ์ NH3 ไปเป็น NO2- และ NO3- ตามลําดับ โดยพวก Nitrifying Bacteria
ซึ่งเป็น Autotrophic Bacteria แบคทีเรียพวกนี้มีการแบ่งตัวที่ 20°C น้อยมาก ดังนั้นปริมาณ
ออกซิเจนที่แบคทีเรียพวกนี้ใช้ในช่วงเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการหาค่า BOD จึงน้อยมากด้วย
หลังจาก 10 วันไปแล้ว แบคทีเรียเหล่านี้จึงจะมีจํานวนมากพอที่จะใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์
NH3 เพื่อเปลี่ยนไปเป็น NO3- ในที่สุด

ภาพที่ 8. ค่า BOD ที่เกิดจากการออกซิไดซ์สารอินทรีย์คาร์บอนและไนโตรเจน
ที่มา : http ://www. science.kmutt.ac.th/class/mic452/DO&BOD. ปฏิบัติการวิชา MIC
452 Environmental Microbiology. (2550, 17 กุมภาพันธ์)
การวิเคราะห์ค่า BOD ที่นิยมกันทั่วไปเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน
ที่ถูกใช้ไปทั้งหมดในเวลา 5 วันโดยแบคทีเรียในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ ซึ่งสารอินทรีย์ที่ถูก
ออกซิไดซ์นี้จะเป็นสารอินทรีย์จําพวกคาร์บอน ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ หรือสารอนินทรีย์ใดๆ
ในการวิเคราะห์ BOD นั้น ตัวอย่างน้ําทิ้งจะต้องมีแบคทีเรียที่แข็งแรงและมีปริมาณมากพอที่จะย่อย
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สลายสารอินทรีย์ที่มีในน้ําทิ้งนั้น ๆ ได้ ถ้ามีน้อยหรือไม่มีเลย ต้องหาแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน้ําทิ้งนั้น ๆ ได้มาใส่ มิฉะนั้นผลของการวิเคราะห์จะผิดพลาดหรือหา BOD ไม่ได้เลย การวิเคราะห์
ทําได้โดยหาปริมาณออกซิเจนที่เริ่มต้น (DO0) แล้วแช่น้ําตัวอย่างไว้ที่ 20°C เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา
การย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นนําน้ําตัวอย่างมาตรวจหาปริมาณออกซิเจน
ที่ เ หลือ อยู่ (DO5) ผลต่า งที่ ไ ด้ คื อ ปริ ม าณ BOD เนื่อ งจากปริม าณออกซิ เ จนอิ่ม ตั ว (Saturated
Oxygen Concentration) ในน้ํามีปริมาณต่ํา ตัวอย่างเช่น ที่ 20°C มีปริมาณ 9 มก./ล. และยิ่งมีปริมาณ
น้อยลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นถ้ามีปริมาณสารอินทรีย์ในน้ําสูง จะต้องทําการเจือจางตัวอย่างน้ํา
ก่อนวิเคราะห์ปริมาณ BOD ผลการทดลองที่ยอมรับได้จะต้องมีปริมาณ DO5 ไม่ต่ํากว่า 1 มก./ล. และ
ผลต่าง DO0 และ DO5 ไม่ต่ํากว่า 2 มก./ล. การหาค่า BOD ของน้ําแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 Direct Method
ใช้กับตัวอย่างน้ําที่มีความสกปรกน้อยคือ มีค่า BOD5 ไม่เกิน 7 มก./ล. ส่วนใหญ่
เป็ น น้ํ า จากแม่ น้ํ า วิ ธี นี้ ไ ม่ต้ อ งทํ า ให้ ตั ว อย่ า งเจื อ จางด้ ว ยน้ํ า กลั่ น ให้ใ ช้ ตั ว อย่า งน้ํ า มาหาค่ า BOD
โดยตรงเลย
วิธีที่ 2 Dilution Method
ใช้กับตัวอย่างน้ําที่มีความสกปรกมาก เช่น น้ําเสียจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม
น้ําเหล่านี้จะมีค่า BOD5 เกิน 7 มก./ล. ดังนั้นถ้าไม่ทําให้เจือจางลงปริมาณออกซิเจนในตัวอย่าง
จะไม่พอที่จะใช้ย่อยสารอินทรีย์ในน้ํา ค่า DO5 จะเป็นศูนย์ การเจือจางอาจใช้แบบ % Mixture หรือ
Direct Petting (ตารางที่ 1) ลงสู่ขวด BOD โดยตรงเลยก็ได้ การเลือกใช้ Dilution เท่าใดสําหรับ
น้ํา ทิ้งนั้น ๆ เราควรจะทราบค่า BOD โดยประมาณก่อน ซึ่ง ส่วนมากจะประมาณจากค่า COD
(คือประมาณ 60 % ของ COD) แล้วพิจารณาค่า Dilution ที่จ ะใช้ตามตารางที่ 1 ตัวอย่างเช่น
ถ้าน้ําทิ้งมีค่า COD 1000 มก./ล. ค่า BOD โดยประมาณจะเท่ากับ 600 มก./ล. จากตาราง
ควรเลือกใช้ 1.0 % Mixture แล้วจึงเลือก % ตัวอย่าง เจือจางที่สูงกว่าและต่ํากว่าที่อยู่ติดกันอีก
2 อัน เพื่อให้ครอบคลุมค่า BOD ที่ต้องการทราบ

69
ตารางที่ 4. ค่าของ BOD กับวิธีการเจือจางต่างๆของตัวอย่างแสดง [From: Chemistry for Sanitary
Engineering, Sawyer and McCarty, p. 424]
Using Percent Mixtures
% Mixture
Range of BOD
20,000-70,000
0.01
0.02
10,000-35,000
4,000-14,000
0.05
0.1
2,000-7,000
0.2
1,000-3,500
400-1,400
0.5
200-700
1.0
2.0
100-350
5.0
40-140
20-70
10.0
10-35
20.0
50.0
2-14
100
0-7

By Direct Pipetting into BOD Bottles
ml
Range of BOD
30,000-105,000
0.02
0.05
12,000-42,000
6,000-21,000
0.10
0.20
3,000-10,500
0.50
1,200- 4,200
600-2,100
1.0
300-1,050
2.0
5.0
120-420
10.0
60-210
30-105
20.0
12-42
50.0
100
6-21
300
0-5

ที่มา : http://www. science.kmutt.ac.th/class/mic452/DO&BOD. ปฏิบัติการวิชา MIC 452
Environmental Microbiology. (2550, 17 กุมภาพันธ์)

2.5 การวิเคราะห์ค่า COD
ค่า COD (Determination of Chemical Oxygen Demand) หมายถึง ปริมาณออกซิเจน
ทั้งหมดที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ Oxidize สารอินทรีย์ในน้ําเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา
โดยที่สารอินทรีย์เกือบทั้งหมด (95-100 %) จะถูก Oxidize โดยตัวเติมออกซิเจนอย่างแรง (Strong
Oxidizing Agent) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ดังสมการที่ 1
CnHaObNc + (n + a/4 - b/2 - 3/4c)O2

nCO2 + (a/2 - 3/2c)H2O+NH3…..(1)

จะเห็นว่าสมการการเกิดปฏิกิริยาของ COD คล้ายกับ BOD คือสารอินทรีย์ในน้ําจะถูก
Oxidize จนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํา ต่างกันตรงที่ BOD นั้น ใช้แ บคทีเรียในการย่อยสลาย
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ส่วน COD ใช้ตัวเติมออกซิเจน (Oxidizer) ดังกล่าวแล้ว โดยปกติค่า COD จะสูงกว่าค่า BOD ทั้งนี้
เพราะสารอินทรีย์คาร์บอนจะถูก Oxidize อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมทางชีวะ
(Biological Assimilation) ของสารเหล่านั้น เช่น กลูโคส ลิกนิน เซลลูโลส โดยเฉพาะถ้าน้ําเสียนั้น
มีสารอินทร์ที่ไม่สามารถถูก Oxidize ทางชีวะปนอยู่ด้วย จะทําให้ค่า COD สูงกว่าค่า BOD มากในกรณีที่
น้ําเสียมีสารอินทรีย์บางพวกเช่น Straight-Chain Aliphatic Compound, Aromatic Hydrocarbon,
Pyridine และ Betaine ปะปนอยู่ ซึ่งสารเหล่านี้จะไม่ถูก Oxidize ทางเคมี ค่า COD จะน้อยกว่า
ค่า BOD อิออนของสารอินทรีย์บางตัว เช่น halogen (F-, Cl-, Br-), NO2-, S2- และ Fe2+ มีผลทําให้
ค่า COD มีค่ามากกว่าความเป็นจริง การหาค่า COD จะรู้ผลในเวลาไม่เกิน 3 ชม. ดังนั้นจึงเหมาะ
ในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเพราะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที และใช้ในการประเมินค่า
BOD อย่างคร่าว ๆ
Strong Oxidizing Agent ที่ใช้ในการหาค่า COD มีด้วยกันหลายตัวคือ Potassium
Permanganate, Ferric Sulfate, Potassium Iodate และ Potassium Dichromate การหาค่า
COD โดยใช้โปแตสเซียมไดโครเมตเป็นวิธีที่นิย มใช้กันมากเพราะให้ผ ลที่น่าเชื่อถือ และแน่นอน
หลักการของวิธีนี้คือ สารอินทรีย์คาร์บอนจะถูก Oxidized โดยโปแตสเซียมไดโครเมตในสภาวะ
ที่เป็นกรดอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงใช้การ Reflux เพื่อป้องกันการระเหยสูญหายของสารเคมี จากนั้นจึง
ไทเทรตหาปริมาณโปแตสเซียม-ไดโดรเมตที่เหลืออยู่ด้วย Ferrous Ammonium Sulfate โดยใช้
Ferroin เป็นอินดิเคเตอร์ ปฏิกิริยาที่เกิดเป็นดังนี้
3Org.carbon + 2Cr2O72- + 16H+
Cr2O7 + 6Fe2+ + 14H+

3CO2 + 4Cr3+ + 8H2O………(2)
6Fe3+ + 2Cr3+ +7H2O

….……………(3)

มีการเติม AgSO4 เป็นตัว Catalyst เพื่อเร่งปฏิกิริยาการออกซิไดส์ของพวกกรดไขมันที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลต่ํา ๆ (straight chain aliphatic) นอกจากนี้ AgSO4 ที่ใส่ไปจะไปทําปฏิกิริยากับ Cl-, Brหรือ I- ได้ แต่ AgSO4 เป็น catalyst ที่ไม่ได้ผลในการออกซิไดส์สารประกอบพวก Aromatic และ
Pyridine สารรบกวนที่สําคัญคือ Cl- จึงต้องใส่ HgSO4 ลงไปก่อนเพื่อไปจับกับ Cl- ให้อยู่ในรูปของ
Mercuric Chloride Complex โดยวิธีนี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีค่า COD ตั้งแต่ 50 มก. /ล
ขึ้นไปได้และเเน่นอน
การ Reflux มี 2 วิธี คือ แบบเปิด (Open Reflux) และแบบปิด (Closed Reflux)
ทั้งสองวิธีการมีหลักการเหมือนกัน ต่างกันตรงอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และแบบปิดสารอินทรีย์
ที่ระเหยจะสามารถถูกออกซิไดส์ได้มากกว่าระบบเปิด เพราะมีเวลาในการสัมผัสกับสารออกซิไดส์
ได้นานกว่า
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ตารางที่ 5. แสดงปริมาณของตัวอย่างน้ําและ Reagent ต่าง ๆ ในหลอดทดลอง
Digestion Vessel

Sample (ml)

Culture Tube :
16 x 100 mm
20 x150 mm
25 x 150 mm
Standard
10- ml ampule

Digestion H2SO4 Reagent Total Final
Solution (ml)
(ml)
Volume (ml)

2.5
5.0
10.0

1.5
3.0
14.0

3.5
7.0
14.0

7.5
15.0
30.0

2.5

1.5

3.5

7.5

ที่มา : http ://www. science.kmutt.ac.th/class/mic452/DO&BOD. ปฏิบัติการวิชา MIC 452
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2.6. ความหมายผักตบชวา

ภาพที่ 9. ผักตบชวา
ที่มา : http://www.livetogether.org/content/ (2555, 20 เมษายน)
ผักตบชวา มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Eichlornia Crassipes Solms ชื่อสามัญว่า Water
Hyacinth อยู่ในวงศ์ Pontederiaceae เป็นพืชน้ําประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว ลอยน้ําได้โดยไม่ต้องมี
ที่ยึดเกาะ สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจเป็นมันหนา ก้านใบพองออกตรงช่องกลาง
ภายในมีลักษณะเป็นรูพรุนช่วยพยุงลําต้นให้ลอยน้ําได้ ผักตบชวา สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ํา ทั้งใน
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น้ําสกปรกและน้ําสะอาด เจริญเติบโตได้ดีที่ pH 4-10 และอุณหภูมิของน้ําไม่สงู กว่า 34 oC และในต้นพืช
จะมีน้ําเฉลี่ยประมาณร้อ ยละ 95 (ในใบร้อ ยละ 89 และในก้านใบร้อ ยละ 96.7) ผักตบชวาช่วย
ในการบําบัดน้ําเสีย โดยอาศัยคุณสมบัติทําหน้าที่เป็นตัวกรอง ผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
เปรียบได้กับการบรรจุวัสดุพรุน ซึ่งกรองน้ําที่ไหลผ่านกอผักตบชวาอย่างช้าๆ จึงทําให้ของแข็งแขวนลอย
ต่างๆ ที่ปนอยู่ในน้ําถูกสกัดกั้น นอกจากนั้น ระบบรากที่มีจํานวนมาก ช่วยกรองสารอินทรีย์ที่ละเอียด
และจุลิน ทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่ราก ช่วยดูดสารอิน ทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูด
สารอาหารที่อ ยู่ใ นน้ํา ลํา เลีย งไปยัง ใบเพื่อสัง เคราะห์แ สง ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในน้ํา เสีย
จึงถูกกําจัดไป อย่างไรก็ตามไนโตรเจนในน้ําเสียนั้น ส่วนมากจะอยู่ในรูปสารประกอบทางเคมี เช่น
สารอินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน พบว่า ผักตบชวาสามารถดูด
ไนโตรเจนได้ทั้ง 3 ชนิด แต่ในปริมาณที่แตกต่างกันคือ ผักตบชวาสามารถดูดอินทรีย์ไนโตรเจน
ได้สูงกว่าไนโตรเจนในรูปอื่นๆ คือ ประมาณร้อยละ 95 ขณะที่ไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนีย
ไนโตรเจนจะลดลงประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 77 ตามลําดับ แต่การใช้ผักตบชวาบําบัดน้ําเสีย
ที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูง จะส่งผลให้ผักตบชวาเจริญเร็วขึ้นและปกคลุมพื้นที่ผิวน้ํา
มากขึ้น จึงควรมีการดูแลระบบเก็บต้นที่เจริญเต็มที่ขึ้นจากน้ําอย่างสม่ําเสมอ ไม่เช่นนั้น เมื่อผักตบชวาตาย
จะเน่าอยู่ในน้ํา ทําให้น้ําเสียนั้นมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้รากของผักตบชวา
มีแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนแกรมลบ คือ Azospirillum spp. และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถตรึง
ไนโตรเจนได้ประมาณ 2.5 กิโลกรัม/เอเคอร์/วัน ผักตบชวา ขึ้นได้ในทุกสภาพน้ํา และสามารถบําบัด
น้ําเสียได้โดยตรง แต่ถ้าน้ําเสียมีสารมลพิษอยู่ปริมาณสูงหรือน้ําเสียมีปริมาณมาก การใช้ผักตบชวา
บําบัดน้ําเสียจะให้ผลช้า และน้ําอาจเน่าเสียได้ จึงควรที่จะใช้ผักตบชวาร่วมกับการบําบัดน้ําเสีย
ระบบอื่นด้วย จึงจะให้ผลดี
ลักษณะทั่วไป : ผักตบเป็นพืชน้ําประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว ลอยน้ําได้ งอกงามได้โดยไม่ต้องมีที่ยึดเกาะ
สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก
ต้น : ลําต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ํา มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลาย
ไหล ถ้าน้ําตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน
ใบ : เป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ําตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศ
คล้ายฟองน้ําช่วยให้ลอยน้ําได้
ดอก : ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุด
ขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ
ผล : เป็นแบบ Capsule
เมล็ด : มีจํานวนมากพบทั่วไปตามริมน้ําโดยการแยกกอหรือใช้ไหล
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ประโยชน์ : ใช้ประดิษฐ์เครื่องจักรสาน ใช้ทําปุ๋ยหมัก ใช้ยอดอ่อนและดอกอ่อนลวกให้สุกจิ้มกับ
น้ําพริก

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิดติและคณะ (2529) ได้ทําการศึกษาการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษโดยใช้
กกกลมและผักตบชวา จากการศึกษาพบว่าในเวลา 1 เดือนสามารถลดค่า BOD, COD ของแข็ง
แขวนลอย,ฟอสเฟตและสีของน้ําเสีย โดยผักตบชวาลดค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวควบคุม (น้ําเสียที่ไม่ได้
ปลูกผักตบชวาและกกกลม) คือ 14.3%, 18.3%, 87.9% และ 4.5% ตามลําดับ ส่วนกกกลมลดค่าได้
ดังนี้ คือ 13.6%, 26.3%, 88.7% ,162.5%, และ 27.7 %
โกวิ ท โกรั ม ย์ , จตุ ร พร แถวรั ม ย์ , อาธิ ติ ต้ น เสมอไทย, ดวงทิ พ ย์ สั ม โน (2552)
ได้ทําการศึกษาเรื่อง บําบัดน้ําเสียด้วยพืชน้ําที่โรงอาหาร โรงเรียนภัทรบพิตร ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการทดลองพบว่า น้ําเสียที่มีการนําพืชน้ํามาใส่คือ ผักตบชวา กับสาหร่าย
หางกระรอก มีปริมาณของออกซิเจนที่อยู่ในน้ําเสียเพิ่มขึ้น ส่วนน้ําเสียที่ไม่ได้ใส่พืชน้ําใด ๆ เลย ก็ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น ผักตบชวา และสาหร่ายหางกระรอก สามารถช่วยบําบัด
น้ําเสียดีขึ้นได้ในอุณหภูมิ และปริมาณที่เหมาะสม และอีกอย่างพืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่หาง่าย
เหมาะสําหรับการนํามาบําบัดน้ําเสียในแหล่งชุมชน
คมสันต์ ประจันบาล, นายเชี่ยวชาญ โกร้กระโทก, นายภาณุวัตร คานนิม, อธิษฐาน แวดล้อม
(2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การแก้ปัญหามลพิษทางน้ํา (ผักตบชวากับการบําบัดน้ําเสีย)” โรงเรียน
ภัทรบพิตร ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการทดลองพบว่า น้ําเสียที่ใ ส่
ผักตบชวาลงไปและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน เมื่อครบเวลาที่กําหนดนําผักตบชวาออก ผลที่สังเกต
ได้คือ น้ําใสขึ้น กลิ่นเหม็นลดลง เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากน้ําเสียที่ไม่ได้ใส่ผักตบชวาลงไป
จึงสรุปได้ว่า ผักตบชวาสามารถลดมลพิษทางน้ําได้
บําบัดน้ําเสียโดยการกรองน้ําเสียด้วยผักตบชวา Filtration ตามแนวทฤษฎีการพัฒนา
อันเนื่องจากพระราชดําริ “บึงมักกะสัน” ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สามารถลดค่า BOD ได้ระหว่าง
19-85% โดยเฉลี่ยได้ 51% มีประสิทธิภาพในการฟอกตัวด้านการกําจัด Total Coli Form แบคทีเรีย
และ Fecal Coli Form แบคทีเรียเฉลี่ย 90% และ 98% ตามลําดับการ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงาน
3.1 การเตรียมรั้วสําหรับผักตบชวา
3.1.1 อุปกรณ์
3.1.1.1 ท่อ PVC ¾ นิว้
3.1.1.2 ข้อต่องอ ท่อ PVC
3.1.1.3 ข้อต่อ 3 ทาง
3.1.1.4 กาวสําหรับทาท่อ PVC
3.1.1.5 กรรไกรตัดท่อ
3.1.1.6 เชือก
3.1.1.7 โฟม
3.1.1.8 ผักตบชวา

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
3.2.1 นําท่อ PVC ¾ นิ้ว ต่อกรอบสี่เหลี่ยมสําหรับใส่ผักตบชวาขนาด 2×4 เมตร
3.2.2 นําโฟมมาห้อยติดกับกรอบใส่ผักตบชวา เพื่อกันไม่ให้กรอบจมน้ํา
3.2.3 วัดคุณภาพน้ํา (DO) บ่อที่จะนําผักตบชวาใส่ก่อน เพื่อจะดูค่าของ DO ก่อนทดลอง
3.2.4 น้ําผักตบชวามาลงในบ่อที่ทําการทดลอง
3.2.5 ตรวจวัดค่า DO และ BOD ในบ่อทุกอาทิตย์หลังจากทําการทดลอง
3.2.6 เก็บตัวอย่างน้ํา
3.2.7 เตรียมขวดเก็บตัวอย่างน้ําขนาด 300 mL จํานวน 3 ขวด
3.2.8 กําหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ําโดยจะเป็นตัวแทนของน้ําตัวอย่างทั้งหมด
3.2.9 ใช้ขวดเก็บตัวอย่างน้ําตักน้ําตามจุดที่กําหนด
3.2.10 นําน้ําตัวอย่างที่เก็บเสร็จแล้วแช่เย็นและเติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เพื่อเป็น
การรักษาน้ําตัวอย่าง
3.2.11 นําน้ําตัวอย่างไปทําการวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ที่กําหนด
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3.3 การตรวจวิเคราะห์น้ําตัวอย่าง
3.3.1 การวิเคราะห์หาดีโอ (Dissolved Oxygen, DO)
3.3.1.1 อุปกรณ์
เครื่องวัดค่าออกซิเจนแบบ Portable DO Meter
3.3.1.2 วิธีการตรวจวัด
ใช้เครื่องวัดออกซิเจนแบบ Portable DO Meter วัดค่า DO น้ําที่บ่อปรับ
สภาพทุกวันตลอดการทดลอง
3.3.1.3 บักทึกผลการวัดค่า DO
3.3.2 การวิเคราะห์หาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD)
3.3.2.1 อุปกรณ์
3.3.2.1.1 ขวด BOD ขนาด 300 มล. พร้อมจุกแก้วที่เป็น Gound Joint
3.3.2.1.2 ขวดเออเลนเมเยอร์ขนาด 500 มล
3.3.2.1.3 บิวเรต
3.3.2.1.4 ปิเปต
3.3.2.1.5 incubator ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 20 ± 1°C
3.3.2.2 สารเคมี
3.3.2.2.1 แมงกานีส ซัลเฟต (MnSO4. 4H2O)
3.3.2.2.2 โซเดียวไฮดรอกไซด์ (NaOH)
3.3.2.2.3 NaI
3.3.2.2.4 NaN3
3.3.2.2.5 กรดซัลฟิวริก (conc. H2SO4)
3.3.2.2.6 น้ําแป้ง
3.3.2.2.7 Na2S2O3 . 5H2O
3.3.2.2.8 K2Cr2O7
3.3.2.2.9 KI
3.3.2.2.10 น้ํากลั่น
3.3.2.3 วิธีวิเคราะห์
3.3.2.3.1 ปรับ pH ของน้ําตัวอย่างให้อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 ด้วยสารละลาย
กรดหรือด่าง 1 M.
3.3.2.3.2 แช่น้ําตัวอย่างให้มีอุณหภูมิประมาณ 20°C
3.3.2.3.3 เติมอากาศลงในน้ําตัวอย่างให้มีออกซิเจนอิ่มตัว
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3.3.2.3.4 รินน้ําตัวอย่างลงในขวด BOD จนเต็ม 6 ขวดต่อ 1 ตัวอย่างน้ํา
ปิดจุกให้แน่น คอยดูให้มีน้ําหล่ออยู่ที่ปากขวดตลอดระยะเวลา 5 วันที่แช่อยู่ในตู้ Incubator
3.3.2.3.5 นํา 3 ขวดแรกมาวิเคราะห์ปริมาณ DO0 โดยวิธี Azide Modification
อีก 3 ขวดแช่ไว้ใน incubator อุณหภูมิ 20 ± 1°C เพื่อรอวิเคราะห์หา DO5
3.3.2.3.6 เมื่อ ครบกํา หนด 5 วัน นํา ตัว อย่า งที่เ หลือ มาวิเ คราะห์ห า
ปริมาณ BOD
3.3.2.3.7 การคํานวณ
DO0 - DO5
BOD5, mg/l = % mixture
3.3.3 การวิเคราะห์หาซีโอดี (Determination of Chemical Oxygen Demand ,COD)
3.3.3.1 อุปกรณ์
1) หลอดทดลองชนิด Borosilicate ขนาด 25 x 150 มม. พร้อมจุก TFE
2) ที่ใส่หลอดทดลอง
3) เตาอบ (Oven)
4) ปิเปตขนาด 1,5,10 มล.
5) บิวเรตขนาด 50 มล.
6) ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มล.
3.3.3.2 สารเคมี
1) K2Cr2O7
2) HgSO4
3) conc. H2SO4
4) AgSO4
5) Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O
6) FeSO4.7H2O
3.3.3.3 วิธีวิเคราะห์
1) ล้างหลอดทดลอง และฝาจุกด้วยกรด H2SO4 20 % ก่อนเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนจากสารอินทรีย์
2) ปิเปตตัวอย่างน้ํามา 5 มล. ใส่ลงในหลอดทดลอง แล้วเติม Digestion
Reagent ลงไป 3 มล.
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3) ค่อย ๆ เติม กรด Sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 ลงไป 7 มล. ให้ไหล
ลงก้นหลอดแก้ว เพื่อให้ชั้นของกรดอยู่ใต้ชั้นของน้ําตัวอย่างและ Digestion Reagent
4) ปิดจุกหลอดแก้วให้แน่น แล้วคว่ําหลอดแก้วไปมาหลาย ๆ ครั้งอย่างทั่วถึง
ก่อนจะนําตัวอย่างไปรีฟลักซ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมอยู่ที่ ก้นหลอด ซึ่ งอาจแตกได้
ในขณะทําการรีฟลักซ์
5) ให้ทํา Blank โดยใช้น้ํา กลั่น แทนน้ํา ตัว อย่ า งด้ว ยวิธีก ารทดลอง
เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์น้ําตัวอย่าง ประมาณ 1-2 หลอด
6) นําหลอดแก้วทั้งหมดที่ใส่น้ําตัวอย่างและ Blank วางบนที่ตั้งหลอด
ทดลอง แล้วเข้าเตาอบที่ทําให้อุณหภูมิสูงถึง 150 ± 2 oC ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อครบเวลา 2 ชม. ให้นํา
ตัวอย่างออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเย็น
7) เทตัวอย่างจากหลอดใส่ลงในขวดรูปชมพู่ แล้ไทเทรตกับสารละลาย
FAS จนกระทั้งถึงจุดยุติ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียวและเป็นสีน้ําตาลแดง
ที่จุดยุติ อ่านปริมาตรที่ไทเทรตตอนเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลแดงทันที
8) การคํานวณ
COD, mg / L =
a
b
N

=
=
=

(a – b) x N X 8000
ml sample
ml ของ Fe (NH4)2(SO4)2ที่ใช้ไทเทรต Blank
ml ของ Fe (NH4)2(SO4)2ที่ใช้ไทเทรต น้ําตัวอย่าง
Normality ของ Fe (NH4)2(SO4)2 ที่ใช้

หมายเหตุ ภายหลังการเติมกรดซัลฟิวริก ให้สังเกตสีของตัวอย่างดังต่อไปนี้
- ถ้าได้สีเขียว แสดงว่าปริม าณ K2Cr2O7 เหลืออยู่ม าก ใช้ปริม าณ
น้ําตัวอย่างน้อยเกินไปต้องเพิ่มปริมาณน้ําตัวอย่างอีก
- ถ้าได้สีเขียวอมเหลือง แสดงว่าปริมาณน้ําตัวอย่างเหมาะสม สามารถ
นําตัวอย่างไป รีฟลักซ์ได้
- ถ้าได้สีเขียวอมฟ้า แสดงว่าปริมาณน้ําตัวอย่างมากเกินไป ต้องทําการ
เจือจางน้ําตัวอย่างให้มีความเข้มข้นน้อยกว่านี้
โดยจะใช้อัตราส่วนระหว่างน้ําตัวอย่าง : น้ํากลั่น เท่าไหร่ก็ได้ แต่ผลรวม
ของปริมาตรน้ําตัวอย่างต้องเท่ากับ 10 มล
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
การศึ ก ษาแนวทางการลดพลั ง งานที่ ร ะบบบํ า บัด น้ํ า เสี ย ทางชีว ภาพโดยใช้ ผั ก ตบชวา
ในการบําบัดนําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ พบว่าผักตบชวาสามารถทําให้ค่าไฟฟ้าที่ระบบ
บําบัดน้ําเสียลดลง เพราะเมื่อทําการทดลองลดการเปิดเครื่องเติมอากาศจากที่เปิดปกติ 16 ชั่วโมง
ต่อวันเป็น 10 ชั่งโมงต่อวัน คือเวลา 07.00 น. – 12.00 น. และ 19.00 น. – 24.00 น. แล้ว คุณภาพ
ของน้ําเสียที่ระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลสมุทรปราการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดตามมาตราประเภท ก. 55 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ดังนี้
ตารางที่ 6. แสดงคุณภาพน้ําที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
สารแขวนลอย (Suspended Solids)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
บีโอดี (BOD)
ไขมันและน้ํามัน (Oil & Grease)
ปริมาณไนโตรเจน (TKN)
ซัลไฟด์ (Sulfide)
ซีโอดี (COD)
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform
Bacteria)

ผลวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์
เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์
7.0
6.9
324
492
11
1
<0.1
<0.1
5
5
11
1.0
0.54
5.14
0.15
0.19
36
96
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

*หมายเหตุ ผลการวิเคราะห์จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้ง
5-9
ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 0.5
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 35
ไม่เกิน 1.0
ไม่เกิน 120
ไม่เกิน 5ม000
ไม่เกิน 1,000
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จากตารางแสดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา จะเห็นได้ว่าค่า BOD และค่า COD ของน้ําทิ้ง
ที่ระบบบําบัดน้ําเสียในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ค่า BOD มีค่าเท่ากับ 5 mg/l และค่า COD มีค่า
เท่ากับ 36 mg/l ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลของ
น้ําทิ้งเดือนมกราคม 2555ที่เปิดเครื่องเติมอากาศในบ่อปรับสภาพ (ภาพที่ 10) ปกติ (16 ชั่วโมง)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ําทิ้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แสดงว่าผักตบชวาไม่สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียได้

ภาพที่ 10. บ่อปรับสภาพระบบบําบัดน้ําเสียคลองวนเวียน

4.2 ค่าไฟฟ้าที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
จากการศึกษา พบว่าไฟฟ้าที่ใช้ในการเปิดเครื่องเติมอากาศที่ระบบบําบัดน้ําเสียในบ่อ
ปรับสภาพ (บ่อที่ทําการทดลอง) มีค่าเท่ากับ 10444 KWh หรือมีค่าเท่ากับ 29,556.52 บาท
เมื่อเปรียบกับค่าไฟฟ้าในการเปิดเครื่องเติมอากาศในบ่อปรับสภาพของเดือน มกราคม 55 มีค่าเท่ากับ
11563 KWh หรือมีค่าเท่ากับ 32,723.29 บาท และค่าไฟฟ้าที่ระบบบําบัดน้ําเสียลดลง 1119 KWh
หรือ 3,166.77 บาท

4.3 การคํานวณค่าไฟฟ้าที่บ่อปรับสภาพ ระบบบําบัดน้ําเสีย
ค่าไฟฟ้าที่ระบบ = กําลังเครื่องเติมออกซิเจน (O2) × เวลาเปิด-ปิดเครื่องเติมออกซิเจน (O2)
เมื่อกําลังเครื่องเติมออกซิเจน (O2)
เท่ากับ 5 แรงม้า
ถ้า 1 แรงม้า เท่ากับ 746 W
และ 5 แรงม้า เท่ากับ 3730 W
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เมื่อ 1000 W เท่ากับ 1 KW
กําลังเครื่องเติมออกซิเจน (O2) = 3730 × 1 = 3.73 KW
1000
ค่าไฟฟ้าที่ระบบ
= 3.73 KW × 10h = 37.3 KWh
ซึ่ง 1 Kwh มีคา่ เท่ากับ 2.83 บาท
ดังนั้น ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2555 = 310h × 37.3 KW = 11563 KWh หรือ 32,723.29 บาท
ค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2555 = 280h × 37.3 KW = 10444 KWh หรือ 29,556.52 บาท
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
การศึ ก ษาแนวทางการลดพลัง งานที่ ร ะบบบํ า บัด น้ํ า เสี ย ทางชีว ภาพโดยใช้ ผั ก ตบชวา
ในการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยที่นําผักตบชวามาช่วยในการบําบัดน้ําเสีย
ที่บ่อปรับสภาพระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ จากผลการทดลองพบว่า เมื่อนํา
ผักตบชวาลงในบ่อปรับสภาพระบบบําบัดน้ําเสีย แล้วลดการเปิดเครื่องเติมอากาศลงจาก 16 ชั่วโมง
เป็น 10 ชั่วโมง เมื่อตรวจวัดค่าคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล ดังนี้ ค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 ํC หรือค่า BOD มีค่า
เท่ากับ 5 mg/l และปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรีย์ในน้ํา หรือค่า
COD มีค่าเท่ากับ 36 mg/l ทั้งสองค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําอาคารบางประเภทและขนาด
ตามมาตราประเภท ก. 55 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผั ก ตบชวาสามารถช่ ว ยลดพลั ง งานไฟฟ้ า ในบ่ อ
ปรับ สภาพที่ ระบบบํ า บัดน้ําเสี ยโรงพยาบาลสมุ ท รปราการได้จริง ซึ่ งเห็นได้ จากค่ า ไฟฟ้ าที่ล ดลง
เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า ไฟฟ้ า ของเครื่ อ งเติ ม อากาศในบ่ อ ปรั บ สภาพของเดื อ นมกราคม 2555 ซึ่ ง ลดลง
1119 KWh หรือ 3166.77 บาท

5.2 ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาแนวทางการลดพลัง งานที่ ร ะบบบํ า บัด น้ํ า เสี ย ทางชีว ภาพโดยใช้ ผั ก ตบชวา
ในการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของโรงพยาบาลสมุ ท รปราการ ควรทํ า การทดลองในระยะยาว และควร
ทําการศึกษาพืชน้ําชนิดอื่นเพื่อเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียที่โรงพยาบาล
สมุทรปราการ
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เอกสารอ้างอิง
มณทิพย์ จันทร์แก้ว. (2553). บทปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์. (เอกสารอัดสําเนา).
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์. (2549). ระบบบําบัดน้ําเสีย, กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ์ท๊อป.
http://th.wikipedia.org/wiki ผักตบชวา.
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?ความหมายของน้ําเสีย.
http://www2.diw.go.th/PIC/download/info/water.pdfมลพิษทางน้ํา.
http://www2.swu.ac.th/royal/book1/b1c2t8.html ลักษณะของน้าํ เสีย.
http://ptech.pcd.go.th/website/index.php?option=com_content&view=article&id=20:a
nafilter&catid=11:treat&Itemid=25ระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังเกรอะ-ถังกรอง
แบบไร้อากาศ
http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/page_04f.htm ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)
http://www.lerd.org/backoffice/data/images/COMPLETEWETLAND.pdf
http://journal.nida.ac.th/journal/attachments/6.%20canna.pdf
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ภาคผนวก
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ภาพการดําเนินกิจกรรม

การเตรียมกรอบผักตบชวา

คัดเลือกผักตบชวาลงในบ่อ

การวัดค่า DO หลังจากเอาผักตบชวาลงบ่อ

รั้วผักตบชวาลงบ่อ

เอาผักตบชวาลงในบ่อ

ผักตบหลังจากเอาลงบ่อ 2 อาทิตย์
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ภาพการดําเนินกิจกรรม (ต่อ)

อุปกรณ์วิเคราะห์หาค่า BOD

เครื่องวัดค่า DO

เติมออกซิเจนในน้าํ

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง

เก็บตัวอย่างน้ําทิ้งที่ระบบบําบัดน้ําเสีย

การวิเคราะห์หาค่า COD ในน้ํา
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ภาคผนวก ข.
แบบฟอร์มที่ใช้ในสหกิจศึกษา
แบบฟอร์ม
รายการ
VRU-Co1 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษา

VRU-Co2 แบบเสนองานสหกิจศึกษา

สถานปฏิบัติงาน

VRU-Co3 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา

VRU-Co4 แบบแจ้งรายชื่ออาจารย์นเิ ทศ

อาจารย์นเิ ทศ

VRU-Co5 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

สถานปฏิบัติงาน

VRU-Co6 หนังสือสัญญาการเข้าร่วมการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา
VRU-Co7 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงาน

นักศึกษาและ
งานสหกิจศึกษา
อาจารย์นเิ ทศและ
สถานปฏิบัติงาน
นักศึกษา

VRU-Co8 แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงาน
VRU-Co9 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน
พนักงานที่ปรึกษา
VRU-Co10 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
VRU-Co11 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
VRU-Co12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 1. สําหรับประเมินสถานปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2. สําหรับประเมินนักศึกษา
VRU-Co13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
หรือพนักงานทีป่ รึกษา
นักศึกษาและ
พนักงานที่ปรึกษา
นักศึกษาและ
พนักงานที่ปรึกษา
อาจารย์นเิ ทศ

วันที่ส่ง
ก่อนออกปฏิบัตงิ าน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ก่อนออกปฏิบัตงิ าน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ก่อนออกปฏิบัตงิ าน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ก่อนออกปฏิบัตงิ าน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ก่อนออกปฏิบัตงิ าน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ก่อนปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ก่อนนิเทศ 1 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1
หลังไปปฏิบัติงาน
สัปดาห์ที่ 1
หลังไปปฏิบัติงาน
สัปดาห์ที่ 2
หลังไปปฏิบัติงาน
สัปดาห์ที่ 3
หลังไปปฏิบัติงาน
นิเทศแต่ละครั้งและ
หลังไปปฏิบัติงาน

พนักงานที่ปรึกษาหรือ
ทันทีที่กลับจาก
ผู้จัดการ
ปฏิบัติงาน(ลับ)
สถานปฏิบัติงาน
VRU-Co14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษาหรือ
ทันทีก่ ลับจาก
ผู้จัดการ
ปฏิบัติงาน (ลับ)
สถานปฏิบัติงาน
VRU-Co15 แบบยืนยันส่งรายงานการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษา
หลังกลับจากปฏิบัติงาน
VRU-Co16 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
นักศึกษา
หลังกลับจากปฏิบัติงาน
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VRU-Co1
รูปถ่าย
หน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ชื่อสถานปฏิบัตงิ านที่ตอ้ งการสมัคร..................................................................................................................
(Name of Employer)
สมัครงานในตําแหน่ง................................................................หมายเลขงาน...................................................
(Position Sought)
(Job number)
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จาก........................................................ถึง...............................................
(Period of Work)
(From)
(Until)
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (Student Personal Data)
ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว) ไทย............................................................................................................................
Name & Surname(Mr./Miss) English..........................................................................................................
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) ................................................................................................
หลักสูตร.....................................................................คณะ (Faculty)..............................................................
นักศึกษาชั้นปีท.ี่ ....................................... อาจารย์ที่ปรึกษา ...........................................................................
(Year in Department)
(Name of Academic Advisor)
เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผ่านมา...........................................เกรดเฉลี่ยรวม...................................................
(GPA for most Recently Completed Semester Year)
(GPAX for all Courses Completed to Date)
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ (Identification Card No.)
ออกให้ ณ. ............................................เมื่อวันที่..................................หมดอายุวันที.่ ......................................
(Issue at)
(Issue Date)
(Expiry Date)
เชื้อชาติ.................................... สัญชาติ...................................... ศาสนา.........................................................
(Race)
(Nationality)
(Religion)
วันเดือนปีเกิด..................................................สถานที่เกิด................................................................................
(Date of Birth)
(Place of Birth)
อายุ..............ปี เพศ......................... ส่วนสูง......................เซนติเมตร น้ําหนัก..........................กิโลกรัม
(Age)
(Sex)
(Height)
(Weight)
โรคประจําตัว ระบุ............................................................................................................................................
(Chronicle Disease : Specify)
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ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................................................................
(Address) ........................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................โทรสาร...........................................
(Telephone No.)
(Mobile Phone No.)
(Fax No.)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)......................................................................................................................
ที่อยูถ่ าวร..........................................................................................................................................................
(Permanent Address)...................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์เคลือ่ นที่....................................โทรสาร.........................................
(Telephone No.)
(Mobile Phone No.)
(Fax No.)
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Case Contact to)
ชื่อ-สกุล (นาย /นาง/นางสาว).................................................................ความเกี่ยวข้อง..................................
(Name & Surname)
(Relation)
อาชีพ...............................................สถานทีท่ ํางาน...........................................................................................
(Occupation)
(Place of Work)
ที่อยู.่ .................................................................................................................................................................
(Address).........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์เคลือ่ นที่.........................................โทรสาร..................................
(Telephone No.)
(Mobile Phone No.)
(Fax No.)
ข้อมูลครอบครัว (Family Details)
ชื่อ-สกุล บิดา..................................................................อายุ...................ปี อาชีพ...........................................
(Father’s Name)
(Age)
(Occupation)
ชื่อ-สกุล มารดา..............................................................อายุ..................ปี อาชีพ.............................................
(Mother’s Name)
(Age)
(Occupation)
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................
(Address).........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์เคลือ่ นที่...................................โทรสาร........................................
(Telephone No.)
(Mobile Phone No.)
(Fax No.)
จํานวนพี่น้อง.....................................คน เป็นบุตรคนที.่ .........................................ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
(No. of Relatives)
(You are the)
(as Follows)
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ลําดับที่
(No.)

ชื่อ – นามสกุล
(Name & Surname)

อายุ
(Age)

อาชีพ
ตําแหน่ง
(Occupation) (Position)

ที่อยู่
(Address)

1. ....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา (Education Background)
สถานศึกษา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
ระดับ
วุฒิการศึกษา
School / College / Year
Year
Level
Certificate
University
Attended Graduated
ประถม
Primary
มัธยมต้น
Secondary
มัธยมปลาย
High School
ต่ํากว่า
อนุปริญญา
Vocational
อนุปริญญา
High Vocational
มหาวิทยาลัย
University

วิชา
Major
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ประวัติการฝึกอบรมและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Previous Training)
แนบเอกสารเพิม่ เติมมาพร้อมนี้ (Additional Pages are Attached)
ระยะเวลาฝึก
ตําแหน่ง / หัวข้ออบรม / หน้าที่
สถานที
ป
่
ฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
/
ที
อ
่
ยู
่
Training Period
Position / Topics / Job Title
Organization
/
Address
จาก (From) ถึง (Until)
/ Job Description

จุดมุ่งหมายอาชีพ (Career Objectives)
ระบุสายงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาสนใจ
Indicate your Career Objectives, Files of Interest and Job Preference
1. ………………………………………………………….……………………..……………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………….………………………..………………………………………...
3. ………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………...
4. ………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………...
กิจกรรมนอกหลักสูตร (Student Activities)
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลา Years
ตําแหน่งและหน้าที่ Position / Responsibility
………………………………….…….…………………………………..…………………………………………………………………...
…………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………...
…………………………………………..………………………….……………………..…………………………………………………...
………………………………………………….………………….…………………..……………………………………………………...
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ความสามารถทางภาษา Language Ability
ฟัง / Listen
ดี / ปานกลาง / พอใช้
Good / Fair / Poor

พูด / Speaking
ดี / ปานกลาง / พอใช้
Good / Fair / Poor

เขียน / Writing
ดี / ปานกลาง / พอใช้
Good / Fair / Poor

ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese
ภาษาจีน (Chinese)
ภาษาอื่น ๆ Other ระบุ
.........................................
.........................................
.........................................

(ลงชื่อ)................................................................นักศึกษา
(.................................................................)
วันที่.............เดือน........................พ.ศ..................
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แบบเสนองานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรียน คณบดี
สถานปฏิ บั ติ งาน/หน่ วยงาน มี ความสนใจที่ รั บนั กศึ กษาสหกิ จศึ กษา และขอเสนองานโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดเกีย่ วกับสถานปฏิบัติงาน / หน่วยงาน
ชื่อสถานปฏิบัติงาน / หน่วยงาน
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ ......................ถนน................................ซอย...........................ตําบล...............................................
อําเภอ.............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .....................................
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.........................................................................
E-mail (ถ้ามี)....................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / ลักษณะการดําเนินงาน................................................จํานวนพนักงานรวม............................คน
ชื่อผูจ้ ัดการสถานปฏิบัติงาน / หัวหน้าหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................................................
ตําแหน่ง.........................................................................แผนก.........................................................................
หากมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานปฏิบัตงิ าน / หน่วยงานขอให้
[ ] ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ / หัวหน้าหน่วยงาน
[ ] ติดต่อกับบุคคลที่ สถานปฏิบัติงาน / หน่วยงานมอบหมาย ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................แผนก................................................................................
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร.................................................................................
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับงาน / สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการ
หลักสูตรที่ต้องการ.............................................................จํานวนงานทีเ่ สนอนักศึกษา.....................ตําแหน่ง
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี......................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)………………………………………………………………………….
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)……………………………..…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..............
………………………………………………………………………..………………จํานวนทํางาน..........................วันต่อสัปดาห์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จํานวนงานทีเ่ สนอนักศึกษา..................ตําแหน่ง
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี......................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)……………………………….............………………………….….
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)……………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………..........................
………………………………………………………….………………..……………จํานวนทํางาน.........................วันต่อสัปดาห์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จํานวนงานทีเ่ สนอนักศึกษา..................ตําแหน่ง
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี......................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)……………………………………………..……………………….….
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)…………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….….…..........................
………………………………………………………….…………………..…………จํานวนทํางาน.........................วันต่อสัปดาห์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักสูตรที่ต้องการ..............................................................จํานวนงานทีเ่ สนอนักศึกษา....................ตําแหน่ง
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี......................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)………………………………….………….……………………….….
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)…………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………...........................
………………………………………………………….………………….…………จํานวนทํางาน..........................วันต่อสัปดาห์
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หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จํานวนงานทีเ่ สนอนักศึกษา..................ตําแหน่ง
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี......................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)…………………………………………..………………………….….
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)……………………………..………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………..........................
………………………………………………………….……………..………………จํานวนทํางาน.........................วันต่อสัปดาห์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระยะเวลาที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษาไปปฏิบัติงาน
[ ] ภาคการศึกษาที่ 1 [ ] ภาคการศึกษาที่ 2 [ ] ตลอดปีการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2)
(มิถุนายน - กันยายน)
(พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)
สวัสดิการที่มีให้นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน [ ] ไม่มี
[ ] มี ....................บาท / วัน หรือ.....................บาท / เดือน
ที่พัก
[ ] ไม่
[ ] มี
[ ] ไม่เสียค่าใช้จ่าย [ ] นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายเอง .....................บาท / เดือน
สวัสดิการอื่น ๆ (ถ้ามีระบุ)............................................................................................................................
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาผู้รับผิดชอบประสานงาน
...................................................................

(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ให้ข้อมูล
(......................................................................)
ตําแหน่ง.................................................................
วันที่......................................................................

หมายเหตุ กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้กลับมายังสํานักงานสหกิจศึกษาก่อนวันที.่ ........เดือน...............พ.ศ............
งานสหกิจศึกษาคณะ................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................ โทรสาร...................................................................
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แบบแจ้งรายชือ่ นักศึกษาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรียน......................................................................................
ตามที่ หน่วยงานของท่านได้เสนองานสหกิจศึกษาในตําแหน่งงาน................................................
ทางสหกิ จ ศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ดํ า เนิ น งานตามที่ ท่ า นได้ เ สนอมา
ดังรายละเอียด ดังนี้
1. ................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร.............................................................
2. ................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร.............................................................
3. ................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร.............................................................
4. ................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร.............................................................
5. ................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา...............................................หลักสูตร..............................................................
6. ................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา..............................................หลักสูตร...............................................................
7. .................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา.............................................หลักสูตร................................................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชื่อ............................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง...............................................................
วันที่.......................................................................
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แบบแจ้งรายชือ่ อาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรียน คณบดี
ตามที่สาขาวิชา............................................................คณะ.........................................................
มีนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาจํานวน......................... คน จึงขอส่งรายชื่ออาจารย์นิเทศ เพื่อทํางานนิเทศ
นักศึกษา ดังนี้
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................................
8. ................................................................................................................................................
9. .................................................................................................................................................
10. .................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชื่อ.............................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง.........................................................................
วันที่..............................................................................
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แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คําชี้ แ จง กรุณ ากรอกข้ อมู ลเพื่อ ยืนยั นความประสงค์รั บนั กศึ ก ษาสหกิจ ศึก ษา ที่ ได้ รับ การพิ จ ารณจาก
งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อสถานปฏิบัตงิ าน..........................................................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.................................................................................................................................................
ตําแหน่ง.................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.............................................
รายชื่อนักศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา

สาขาวิชา

หมายเหตุ

โปรดทําเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านมีความต้องการ
รับนักศึกษาสหกิจศึกษาทัง้ หมด ตามทีง่ านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอมา
มีความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติม (โปรดระบุ)..............................................................................
ให้งานสหกิจศึกษา ติดต่อกลับ ทางโทรศัพท์หมายเลข...........................................................
กรุณาส่ง แบบตอบรับกลับมายัง งานสหกิจศึกษาคณะ……………………………………………………………………….
ทางโทรสาร..................................................................................... ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
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หนังสือสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เขียนที่.........................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า..........................................................เกิดวันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ.................
อายุ..........ปี ขณะนี้เป็นนักศึกษาของสาขาวิชา...........................................คณะ................................................
รหัสนักศึกษา..................................................... ขอให้สัญญาต่อ........................................................................
ในการเข้าปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า ณ สถานปฏิบัติงานนี้ว่า
1. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ หรือข้อกําหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่ง
สถานปฏิ บั ติ ง านที่ ข้ า พเจ้ า เข้ า ปฏิ บั ติ ง านแห่ ง นี้ ไ ด้ ตั้ ง หรื อ กํ า หนดไว้ สํ า หรั บ คนงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สถานปฏิบัติงานนี้และสําหรับข้าพเจ้าโดยเฉพาะทุกประการ
2. ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหากข้าพเจ้าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ให้แก่สถานปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานนี้ ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่เรียกเงินทดแทนใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งจะไม่ถือเป็นมูลเหตุแห่งการดําเนินคดีใดๆ กับ......................................และ/หรือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน ของสถานปฏิบัติงาน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งกฎหมายฉบับอื่นๆ อันอาจ
ฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ ด้วย
ข้อความข้างบนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงทําขึ้นเป็น 2 ฉบับ
ข้อความตรงกัน สําหรับสถานประกอบการยึดถือไว้ 1 ฉบับ และงานสหกิจศึกษาคณะ.....................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เก็บไว้ 1 ฉบับ และลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ.................................................. (นักศึกษา)
ลงชื่อ................................................... (ผู้มีอํานาจในนามของสถานปฏิบัติงาน)
ลงชื่อ.................................................. (พยาน)
ลงชื่อ.................................................. (พยาน)
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แบบแจ้งกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………….………………………………………………..…………………………..…
หัวข้อทีจ่ ะหารือในระหว่างการนิเทศ ได้แก่
1. หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
3. หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน
4. รับฟังความคิดเห็นจากสถานปฏิบัติงานเรือ่ งรูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา
5. ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านมา
ขั้นตอนการนิเทศ
1. ขอพบนักศึกษาก่อนโดยลําพัง วันที่.......................................... เวลา..............................
2. ขอพบ Job Supervisor โดยลําพัง วันที่......................................... เวลา.............................
3. เยี่ยมชมสถานปฏิบัติงาน (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานปฏิบัติงาน)
คณะผู้นิเทศสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย
1. .......................................................ตําแหน่ง..............................................................
2. .......................................................ตําแหน่ง..............................................................
3. .......................................................ตําแหน่ง..............................................................
สถานปฏิบัติงานได้รับทราบกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันที่...............................................
เวลา………………..น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวข้างต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอ
แจ้งให้โครงการฯ ทราบว่า
( ) ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว
( ) ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้
วันที…่ ………………………………………………….เวลา……………………………น. หรือ
วันที…่ …………………………………………….……เวลา……………………………น.
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชื่อ………………..…………………………….
(…………………….………………………)
ตําแหน่ง…………………………………………
วันที…่ ……………………………………………..
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แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา)

เรียน งานสหกิจศึกษาคณะ................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………….…..………………….เลขรหัสประจําตัว………………..……….…………….
หลักสูตร……………………………………………….………………………….คณะ…………………………………..……….…………..
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)……………………….……………………………………………….……..…………...
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่สถานปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
เลขที…่ …………………ถนน……………………..……….ซอย………………..……ตําบล……………………..……………………….
อําเภอ……………………………………….จังหวัด……………..………………………..รหัสไปรษณีย…์ ……………..……...……..
โทรศัพท์………………………………………….....……..………..โทรสาร………………..……………………………………………...
แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตงั้ สถานปฏิบัติงาน
เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่สําคัญใกล้เคียงที่สามารถ
เข้าใจโดยง่าย

(ลงชื่อ)……………………………………………
(…………………………………….……)
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที…่ ………………………………..
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แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้จดั การฝ่ายบุคคลและหรือพนักงานที่ปรึกษา)

คําชี้แจง
เพื่อให้การประสานงานระหว่างโครงการสหกิจศึกษา และสถานปฏิบัติงานเป็นไปโดยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ของความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาได้โปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อจัดทําข้อมูล ตําแหน่งงาน
ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา (Job Position, Job Description and Job Supervisor) ตามแบบฟอร์ม
ฉบับนี้ และ
ขอได้โปรด ส่งกลับคืนให้โครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียน คณบดีคณะ..........................................................................
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งงาน ลักษณะงานและพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้
ชื่อ ที่อยูข่ องสถานปฏิบัติงาน
โปรดให้ชื่อที่เป็นทางการเพื่อจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ที่อยู่(เพื่อประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาที่ถูกต้องโปรดระบุที่อยู่ตามสถานที่ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน)

สถานปฏิบัติงาน (ภาษาไทย)………..…………………………………………….……………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………….............................
เลขที…่ ……….…..ถนน……………………….ซอย……………..……….ตําบล/แขวง………………………………………...
อําเภอ/เขต……….………………………จังหวัด………………………….……..รหัสไปรษณีย…์ …………………………….
โทรศัพท์……………………………………………....………….โทรสาร………….…………………………………………………
ผู้จัดการทัว่ ไป / ผู้จัดการโรงงาน และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน
ชื่อผู้จัดการสถานปฏิบัติงาน.....……………………………………..……………………………………………………………..
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………..………………………………………….
โทรศัพท์……………………………….โทรสาร……………………………….E-mail……………….….………………………..
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอื่น ๆ) ขอมอบให้
( ) ติดต่อกับผู้จดั การโดยตรง
( ) มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน
ชื่อ – นามสกุล……………………………………………….……………………………..………………………………..
ตําแหน่ง…………………………….…………………แผนก………………………………….….....……………………..
โทรศัพท์…………………..………..โทรสาร……………….……………E-mail……………………………………….
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แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา)

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)…………………...……………………………..รหัสประจําตัว………………………………………….
หลักสูตร……………………………………………………..………………..คณะ…….…………………………………………..............
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน....………………….………………………………………….………………………
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หัวข้องาน

(ลงชื่อ)……………………………..…นักศึกษา
(……………….………..……….)
วันที…่ …………………………………..

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4

(ลงชื่อ)……………………..…………….พนักงานที่ปรึกษา
(……..……….….…………………..)
ตําแหน่ง……………………………………….
วันที…่ …………………………………………….

โปรดส่งคืน อาจารย์นิเทศ ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้วยจักขอบคุณยิง่
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แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา)

คําชี้แจง
รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และจัดทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับสถานปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะต้องขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกําหนดหัวข้อรายงาน
ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงานเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานได้แก่ ผลงานวิจัย
ที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ รายงานวิ ช าการที่ น่ า สนใจการสรุ ป ข้ อ มู ล หรื อ สถิ ติ บ างประการ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดทําเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้
ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตน
สนใจและหยิบยกมาทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียน
รายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแผนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้ จากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning Objectives) เมื่อกําหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดทําโครงร่างของเนื้อหา
รายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม Work Term Report Outline ฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษากับพนักงาน
ที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังโครงการสหกิจศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์ แรกของการปฏิบัติงาน
โครงการสหกิจศึกษาจะรวบรวมนําเสนออาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อพิจารณาหากอาจารย์
มีข้อเสนอแนะใดๆ ก็จะส่งกลับมาให้นักศึกษาทราบภายใน 2
สัปดาห์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา
นักศึกษา ควรดําเนินการเขียนรายงานโดยทันที
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)……………………………………….…………………..รหัสประจําตัว………………………..……….
สาขาวิชา………………………………………………………………..…….คณะ……….……………………..……………………………
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ชื่อสถานปฏิบัติงาน)…….……………………………………………………………………………….
เลขที…่ ….……..ถนน………………….……….ซอย…………………..ตําบล/แขวง…………….…………..…………..................
อําเภอ/เขต…………………………………….………จังหวัด………………..……………….รหัสไปรษณีย…์ …….…………………
โทรศัพท์……………………………………………………...………โทรสาร…………………………………………………………………
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ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
1. หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
ภาษาไทย…………………………………………………………..……………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………….……………………………………………………………..
1. รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………...………(นักศึกษา)
(………………..……..……………)
วันที…่ …………………………………..

(ลงชื่อ)………………………………….(พนักงานที่ปรึกษา)
(………..……..……………………)
ตําแหน่ง…………………………………………
วันที…่ …………………………………..…………
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อสถานปฎิบัตงิ าน (ไทย หรือ อังกฤษ)…………….………………………………………………………………….................
สถานที่ตงั้ ณ อําเภอ / เขต……………………………………………….จังหวัด…………………………………….................
โทรศัพท์…………………………………………………………………………..โทรสาร…………….……………………………………...
รายนามนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศงานในสถานปฏิบัติงานแห่งนี้
1……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………...........
2.…………………………………………….JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………...........
3……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.................................….….…………...........
4……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………...........
5……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.....................................……………………...
6………………………………………….….JOB NO…………………….หลักสูตร.............…………………………………………...
(ลงชื่อ)…………………………….……………………………
(……………..………………..………………………)
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
วันที…่ ………………………………………………….
รายนามอาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน
1…………………………………………….
2…………………………………………….
3…………………………………………….
คําชี้แจง โปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ - ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน
โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าสําหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
4
3
2
1
-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด หรือเหมาะสมมากที่สุด
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก
เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด หรือเหมาะสมน้อยที่สุด
ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น
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ส่วนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานปฏิบัติงาน
หัวข้อการประเมิน
1. ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศึกษา
1.1 เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและฝ่ายบุคคล
1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
2. การจัดการและสนับสนุน
2.1 การประสานงานด้านการจัดการดูแลนักศึกษาภายใน
สถานปฏิบัติงาน ระหว่างฝ่ายบุคคลและ Job Supervisor
2.2 การให้คําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล
(การปฐมนิเทศ การแนะนําระเบียบวินัย การลางาน สวัสดิการ
การจ่ายตอบแทน)
2.3 บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจสนับสนุนและให้
ความเป็นกันเองกับนักศึกษา
3. ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับ
3.1 ปริมาณงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
4. คุณภาพงาน
4.1 คุณลักษณะงาน (Job description)
4.2 งานทีไ่ ด้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
4.3 งานทีไ่ ด้รับมอบหมายตรงกับที่บริษทั เสนอไว้
4.4 งานทีไ่ ด้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา
4.5 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นกั ศึกษาได้รับ
5. การมอบหมายงานและนิเทศงาน ของ Supervisor
5.1 มี Supervisor ดูแลนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน
5.2 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor
5.3 เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัตงิ าน
5.4 เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการเขียนรายงาน
5.5 ความสนใจของ Supervisor ต่อการสอนงาน และสั่งงาน
5.6 การให้ความสําคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและ
เขียนรายงานของ Supervisor
5.7 ความพร้อมของอุปกรณ์เครือ่ งมือสําหรับนักศึกษา (พิจารณา
ในกรณีนักศึกษา Co-op ซึ่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวเท่านั้น)
5.8 การจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานปฏิบัติงานแห่งนี้สําหรับ
สหกิจศึกษา

ระดับความคิดเห็น
(1-5 หรือ - )

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 2 สําหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผ่นสําหรับนักศึกษา 1 ราย)
ชื่อนักศึกษา……………………………….……………………………………สาขาวิชา………………………………...………………
Check List : เอกสารที่นักศึกษาจะต้องนําส่งให้กับงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อการประเมิน
หมายเหตุ
(1-5 หรือ - )
1. การพัฒนาตนเอง
1.1 บุคลิกภาพ
1.2 วุฒิภาวะ
1.3 การปรับตัว
1.4 การเรียนรู้
1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
1.6 มนุษยสัมพันธ์
1.7 ทัศนคติ
2. การแสดงความมีส่วนร่วมกับสถานปฏิบัติงาน
3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของสถานปฏิบัติงาน เช่น การลา การขาดงาน การแต่งกาย
4. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาํ เร็จ
5. ความก้าวหน้าของการจัดทํารายงาน (Work Term Report)
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา
6.1 ต่องานที่ได้ปฏิบัติและสถานประกอบการ
6.2 ต่อความเหมาะสมความปลอดภัย ของที่พกั
6.3 ต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ
6.4 ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน
7. สรุปโดยรวมของนักศึกษา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………….…………………………………….………………………..............................
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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คําชี้แจง
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษา
นําส่งงานสหกิจศึกษาคณะทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลทัว่ ไป / Work Term Information
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา…………………………..…………...…………………รหัสประจําตัว……………..……………………...
หลักสูตร....………………………………………………….......…………..คณะ……………….……..…………………………………...
ชื่อสถานปฏิบัตงิ าน...………………………………………………………...……………………………….………………………………
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………………………………...……………………..………………………………
ตําแหน่ง………………….…………………………………………แผนก…………………………..………………………………………...
ผลสําเร็จของงาน / Work Achievement
หัวข้อประเมิน / Items
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work)
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนักศึกษาทัว่ ๆ ไป
2. คุณภาพงาน (Quality of Work)
ทํางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ
ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาทีก่ ําหนด

20 คะแนน

20 คะแนน
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ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability
หัวข้อประเมิน / Items
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability)
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย
(ในระดับที่นกั ศึกษาจะปฏิบัติได้)
4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to Learn and
Apply Knowledge)
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทํางาน
ตลอดจนการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
5. ความรู้ความชํานาญด้านปฏิบัติการ (Practical Aability)
เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and Decision Making)
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ
อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า สามารถ
ไว้วางใจให้ตดั สินใจได้ด้วยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน (Organization and Planning)
8. ทักษะการสือ่ สาร (Communication Skills)
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ
(Presentation) สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม
มีลําดับขั้นตอนที่ดีไม่กอ่ ให้เกิดความสับสนต่อการทํางาน รู้จักสอบถาม รู้จกั ชีแ้ จง
ผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ
9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign Language
and Cultural Envelopment) เช่น ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวต่างชาติ
10. ความเหมาะสมต่อตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for Job Position)
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัตงิ านตาม Job Position และ Job Description
ที่มอบหมาย ได้อย่างเหมาะสมหรือ ตําแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้
หรือไม่เพียงใด

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ /Responsibility
หัวข้อประเมิน / Items
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (Responsibility and Dependability)
ดําเนินงานให้สาํ เร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมายและความสําเร็จของงานเป็นหลัก
10 คะแนน
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทํางาน (กรณี
งานประจํา) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจําเป็นในการตรวจสอบ
ขั้นตอนและผลงานตลอดเวลาสามารถไว้วางใจ ให้รับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจํา
สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์หรือในสถานการณ์ปกติเท่านั้น
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work)
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทํางานได้สําเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา
13. ความสามารถเริ่มต้นทํางานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter)
เมื่อได้รับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานได้เองโดยไม่ต้องรอคําสัง่ (กรณีงานประจํา)
เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทําไม่ปล่อยเวลาว่าง
ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to Supervision)
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ์ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับคําติเตือน
และวิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตาม
คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

ลักษณะส่วนบุคคล / Personality
หัวข้อประเมิน / Items
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)
มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
การแต่งกาย กิรยิ าวาจา การตรงต่อเวลา และอื่น ๆ
16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills)
สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การทํางานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รกั ใคร่
ชอบพอของผูร้ ่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน

10 คะแนน

10 คะแนน
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17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสถานปฏิบัติงาน (Discipline and
Adaptability to Formal Organization)
10 คะแนน
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ
การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ
การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่น ๆ
18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality)
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจ้ ักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือผู้อื่น

10 คะแนน

โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา / Please give comments on the student
จุดเด่นของนักศึกษา /Strength
ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา / Improvement

หากนักศึกษาผู้นี้สําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก)
Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job ?
(
) รับ / Yes (
) ไม่แน่ใจ / Not sure (
) ไม่รับ / No
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม /Other comments
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ/Evaluator’s Signature……….…………………………...
(…………………..……………….……..)
ตําแหน่ง/Position………………………..……………….
วันที/่ Date…………………………..………………………..

สําหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา/Cooperative staff only
คะแนนรวม ข้อ 1-2 = …..…..÷1 =……..…..คะแนน
คะแนนรวม ข้อ 3-10 = …..….÷4 = …..…….คะแนน
คะแนนรวม ข้อ 11-14 =……...÷2 =………….คะแนน
คะแนนรวม ข้อ 15-18 =..…....÷2 =…..…..…คะแนน
รวม = ……….……..คะแนน
100

หมายเหตุ : หากไม่ ได้รับแบบประเมินนี้ ภายใน ระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมิน
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แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คําชี้แจง
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารนี้ใส่ซองประทับตราลับ และให้นักศึกษานําส่ง
งานสหกิจศึกษาคณะ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลทัว่ ไป / Work Tern Information
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา………………………………...………..…………………รหัสประจําตัว…………………..……………...
หลักสูตร...…………………………….……………....…………………..คณะ…………………………………………………...............
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………..………...…………………….……………………………………………………
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………...……………………………..………………………………………………
ตําแหน่ง…………………………………………..……………..แผนก……………………….……………………………………………….
หัวข้อรายงาน /Report title
ภาษาไทย/Thai…………………..…………………………………………………………………..………………..............................
ภาษาอังกฤษ/English………………….……………………………………………………….…………………………………………….
หัวข้อประเมิน / Items
1. วิธีการศึกษา (Method of Education)

10 คะแนน

……..………………………………………………..…………………………………………..………………………………………..
2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

5 คะแนน

………………………………………………………..………………..............................................................................
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หัวข้อประเมิน / Items
3. บทคัดย่อ (Abstract)

10 คะแนน

…………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………..
4. สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents)

5 คะแนน

….…………………………………………..………………..………………………………………………………………………………
5. วัตถุประสงค์ (Objectives)

5 คะแนน

…………………………………………………………………..……….…………………………………………………………………..
6. ผลการศึกษา (Result)

10 คะแนน

………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…..
7. วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis)

10 คะแนน

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion)

10 คะแนน

…………………………….………………………………………………………………………………………….............................
9. ข้อเสนอแนะ (Comment)

5 คะแนน

………………………….……………………………………………………………………………………………………….................
10. สํานวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning)

10 คะแนน

…………………………………………………………………………………….………………………………………….................
11. ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling)

5 คะแนน

………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………..
12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern)

5 คะแนน

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
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หัวข้อประเมิน / Items
13. เอกสารอ้างอิง (References)

5 คะแนน

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
5 คะแนน
14. ภาคผนวก (Appendix)
……………………………………………………………………….…………………….……..……………………………………….

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม /Other comments
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ/Evaluator’s Signature……………………………………..…
(…………….…………………..………)
ตําแหน่ง/Position……………………………………………..
วันที/่ Date…………….…………….…………………………….

สําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกิจศึกษา/
Cooperative staff only
คะแนนรวมข้อ 1-14 =…………….….คะแนน
รวม = ………..….....คะแนน
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แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา

คําชี้แจง
ขอให้นักศึกษาเขียนแบบแจ้งยืนยันการส่ง รายงานการปฏิบัติงาน (Work Term Report)
ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ และนําส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะที่รับการสัมภาษณ์
เพื่อรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบแจ้งส่งรายงานฉบับนี้ ที่งานสหกิจศึกษาคณะ
ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ว
เรียน คณบดี
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)……………………………………………………..………รหัสประจําตัว…………..….………..........
สาขาวิชา…………………………………………….………………….คณะ……………………………………..…..………………………
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ชื่อสถานปฏิบัติงาน...........................………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ใคร่ขอเรียนแจ้งว่าได้ส่ง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work Term Report)
หัวข้อเรื่อง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)…………………..……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ให้กับอาจารย์ทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)………………………………………………………
(………………………………….………………….)
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที…่ ………………………………..………………….
ขอรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)………………….…………..………………………
(…………………..………………………………..)
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
วันที…่ ……………………………………………………..

สําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร
………………………………………………..
วันที่……………………………….

118
VRU-Co16

แบบแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา หลังกลับจากสถานประกอบการ)

คําชี้แจง
งานสหกิจศึกษาฯ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดทําเป็นหนังสือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําภาคการศึกษา โปรดเขียนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง และนําส่งงานสหกิจศึกษา
ทันทีที่กลับจากสถานปฏิบัติงานถึงมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว
เรียน คณบดี
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)…………………………………………………………รหัสประจําตัว………….…………….………….
สาขาวิชา…………………………………….……………………..……….คณะ……………….…………………………………………….
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน
(ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………….
ตําแหน่ง………………………………………………ใคร่ขอเรียนแจ้ง รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
รายละเอียดเนื้องานที่ปฏิบัติ (Job Description) (นักศึกษาควรขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ก่อนเขียน เพือ่ ความถูกต้องทางด้านวิชาการ หรือดูตัวอย่างประกอบ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข้อรายงาน (Report Topic)
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………….……………………….
(………………………….………………………)
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที…่ …………….………..……………………….

สําหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร
………………………………………….………………………..
วันที…่ …………………………..…………………….
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หน่วยงานที่มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทําบันทึกตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับหน่วยงานของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
1. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
2. ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร
3. ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง
4. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี
5. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร

