


 
 

คํานํา 
 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตตามลักษณะที่พึงประสงค์ มีองค์ประกอบ
หลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญ คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตรงกับ
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา 
ที่เน้นให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานของสถานปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู้ 
และประสบการณ์ตรงให้นักศึกษา ซึ่งจะทําให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์มีคุณภาพ 
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสถานปฏิบัติงาน 

คู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนได้
เข้าใจตรงกันเก่ียวกับสหกิจศึกษา การดําเนินการบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐและเอกชน  

สหกิจศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนักศึกษา 
อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถานปฏิบัติงานคู่มือสหกิจศึกษาจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตรงกับความต้องการขององค์กรในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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บทที่  1 
สหกิจศึกษา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริง
ในสถานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง 
ในสถานปฏิบัติงาน ทําให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงทําให้
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามท่ีสถานปฏิบัติงานต้องการมากที่สุด ความร่วมมือระหว่างสถานปฏิบัติงาน
และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองในสหกิจศึกษาจะเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะปฏิบัติงานที่สถานปฏิบัติงาน ในลักษณะพนักงานช่ัวคราว 
ที่จะต้องลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมา ซึ่งทําให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ในสถานปฏิบัติงานจริง เพราะเป็นประสบการณ์ในส่วนที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน 
จึงทําให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ 
และประเมินผลอย่างเป็นรูปแบบ การจัดเตรียมและนําเสนอรายงานจากประสบการณ์การทํางานจริง
ของตนเอง การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมท้ังการมองเห็นแนวทางด้าน
งานอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติเช่นน้ี 
จะส่งผลให้นักศึกษาที่จบมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น 
อีกทั้งกระบวนการสหกิจศึกษาจะทําให้เกิดการประสานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิด ทําให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่วนสถานปฏิบัติงานจะได้
แรงงานนักศึกษาใช้ตลอดทั้งปี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  
1.2  วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 

1.2.1  เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพจริง
ก่อนสําเร็จการศึกษา 

1.2.2 เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา  
1.2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานปฏิบัติงานท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 
1.2.4 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
1.2.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานปฏิบัติงาน

โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานน้ัน 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 มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหน่ึงมาช่วย

ปฏิบัติงาน 
1.4.4 เป็นวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจําในอนาคต โดยไม่จําเป็นต้องมี

การทดลองงานก่อน 
 

1.5 สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
          เพ่ือให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดระบบการศึกษาเป็น ระบบทวิภาค (Dimester) โดยใน 1 ปีการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา (1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 16 สัปดาห์) สหกิจศึกษามีลักษณะ
ดังน้ีคือ 

1.5.1 เป็นรายวิชาสําหรับนักศึกษา  โดยหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 3 (นักศึกษาปีที่ 3 ขึ้นปีที่  4)  

1.5.2 สหกิจศึกษาได้จัดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 4 ทั้งน้ีหลักสูตรได้
กําหนดภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ในแผนการเรียนซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละหลักสูตร อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานได้ตามความ
พร้อมของนักศึกษาเอง ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรให้สามารถไปปฏิบัติงาน 
ในภาคการศึกษาอ่ืนนอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดไว้ได้และนักศึกษาสามารถย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
ได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน 

1.5.3 หลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา มีค่าเท่ากับ  6 หน่วยกิต จํานวน 640 ช่ัวโมง 
1.5.4 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 

30 ช่ัวโมง 
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1.5.5 กําหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา  
โดยจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเน่ือง 

1.5.6 มีการนิเทศการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อนักศึกษา 1 คน 
1.5.7 มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และ

อาจารย์สาขาวิชา 
 
1.6 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงาน 
ในการประสานงานสหกิจศึกษาระดับคณะ อยู่ที่สํานักงานคณบดีคณะต่างๆ และระดับมหาวิทยาลัย
อยู่ที่งานสหกิจศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ทําหน้าที่พัฒนารูปแบบระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เหมาะสม และประสานงานระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์  และสถานปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสําหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.6.1 คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Coordinator) 
  ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดทําแผนการดําเนินงาน ดูแล
รับผิดชอบและกํากับติดตามการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ 

1.6.2 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Cooperative Education Advisor) 
 ทําหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษาของหลักสูตร ดังน้ี 

- ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในหลักสูตร 

- รับรองคุณภาพงานที่สถานปฏิบัติงานเสนอมา 

- นิเทศงานและประเมินผล อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อ 1 ภาคการศึกษา  

- ให้คําปรึกษาแก่สถานปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการทํางานผ่านการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

- พบปะร่วมปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานปฏิบัติงานท่ีนักศึกษา
ปฏิบัติงาน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  

- สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริหารและผู้ร่วมงานในสถานปฏิบัติงานที่ไปนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

- เข้าร่วมในการปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

- พิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ตามวันและเวลาที่กําหนด 
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1.6.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Cooperative Education Officer) 
 ทําหน้าที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่สถานปฏิบัติงาน อาจารย์ และ
นักศึกษาสหกิจศึกษาในด้านต่างๆ 
 
1.7 ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

1.7.1 เสมือนหน่ึงเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
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 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน 
รูปแบบและกิจกรรม 
ในการดําเนินงาน 

1. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย 

- รับสมัครนักศึกษาช้ันปีที่ 3  หรือช้ันปีที่ 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 
 

 

เร่ิม 

รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
และคัดเลือก 

เสนองานแก่นักศึกษา 

ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

อบรมสัมมนานักศึกษาสหกิจฯ 
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน 
รูปแบบและกิจกรรม 
ในการดําเนินงาน 

5. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย 

- งานสหกิจศึกษาคณะ/วิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาสหกิจศกึษา 
(VRU-Co3) เพ่ือส่งสถานปฏิบัติงาน 

 

6. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย 

- งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย ส่งใบสมัครงานให้
สถานปฏิบัติงานคัดเลือก 

- สถานปฏิบัติงานพิจารณาใบสมัครและส่งผลกลับมายัง 
งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย พร้อมระบุลําดับ 
การคัดเลือกนักศึกษา (VRU-Co5) 

 

7. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย 

- งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัยแจ้งสาขาวิชาเพ่ือประกาศ
ผลการคัดเลือกนักศึกษาตามวันที่กําหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา 

 

8. งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย 

- แจ้งนักศึกษาให้เดินทางไปรายงานตัวที่สถานปฏิบัติงาน 

- หากมีเหตุขัดข้องให้โทรศัพท์แจ้งกับทางสถานปฏิบัติงาน 
ด่วนที่สุด 

- หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานปฏิบัติงานในวันหยุดเพราะจะ
ติดต่อยาก 

 

9. สถานปฏิบัติงาน 

- ฝ่ายบุคลากรให้คําแนะนําแก่นักศึกษาในเรือ่งระเบียบวินัย
ของสถานปฏิบัติงาน 

- ปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งต่างๆ ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม 
ของสถานปฏิบัติงานและอ่ืนๆ ที่จําเป็น เช่น ความปลอดภัย 
ที่พัก 

- พนักงานที่ปรึกษา ดูแลรับผดิชอบนักศึกษา 4 เดือนเต็ม 
จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษาใน สถานปฏิบัติงาน 
ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษา ตลอดการฝึกงาน และ 
การปรับตัวนับว่าเป็นสิ่งสําคัญกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มาก 

 
 
 
 
 

รับสมัครงานนักศึกษาสหกิจฯ 

องค์กรคัดเลือก 

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ประกาศผลการคดัเลือก 

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 

สัปดาห์ที่ 1 สง่ VRU-Co8  แจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน VRU-Co9 
ช่ือพนักงานที่ปรึกษาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเบอร์โทรศัพท ์
ที่ติดต่อกับนักศึกษาและพนกังานที่ปรึกษา 

สัปดาห์ที่ 2 สง่ VRU-Co10 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
สัปดาห์ที่ 3 สง่ VRU-Co11 แบบจ้างโครงร่างรายงาน 

การปฏิบัติงาน หัวข้อรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และ 
ส่งรายงานก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจําหลักสูตร/สาขาวิชา 
ออกนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อการปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา 1 คน (VRU-Co7) 

- งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย รวบรวมประวัติข้อมูล
ต่างๆ ของนักศึกษาและหน่วยงานมอบให้อาจารย์นิเทศก่อน
วันเดินทางไปนิเทศ  

- อาจารย์นิเทศ ตรวจสอบคุณภาพงานพร้อมทั้งบันทึกรายงาน
ที่สถานปฏิบัติงานมอบหมายให้คําปรึกษา และช่วยแก้ไข
ปัญหาทางวิชาการของนักศึกษา (VRU-Co12, VRU-Co14) 

- ส่งแบบประเมินผลการนิเทศคืนงานสหกิจศกึษาประจําคณะ/
วิทยาลัย 

 

11. กิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงาน 

- อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร/สาขาวิชา 
สัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือมาพิจารณารายงานประกอบ 

- จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกัน
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

นิเทศการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 

กิจกรรมหลังจากการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 

รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 
และคัดเลือก 
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน 
รูปแบบและกิจกรรม 
ในการดําเนินงาน 

- นักศึกษาส่งแบบยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติ (VRU-Co15) 
และแบบแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(VRU-Co16) 

12. การประเมินผล 

- ระดับขั้นผลการประเมินตามรายละเอียดในหน้า 19 
1. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  อบรม สมัมนา สัมภาษณ์ 

หลังจากการกลับมาครบ 
2. ได้รับผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษาจากสถานปฏิบัติงาน 
3. ได้รับผลประเมินรายงาน จากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
4. เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาหลังจากกลับจากสหกิจศึกษา

ครบถ้วน เช่น สัมภาษณ์ – สมัมนา 

 

13. สรุปผลจาก (VRU-Co13) ในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อ
นักศึกษาเพ่ือได้ข้อมูลแล้วนําไปปรับปรุงต่อไป 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 

สรุปผล 
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บทที่ 2 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  จะต้องดําเนินการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษา 

มีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน คณะกรรมการสหกิจศึกษาและกรรมการ
หลักสูตรได้กําหนดระเบียบและข้อแนะนําเก่ียวกับนักศึกษา ดังน้ี 

 
2.1 การรับสมัครนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

นักศึกษาที่จะสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องย่ืนใบสมัครงานสหกิจศึกษา (VRU-Co1)  
ตามกําหนดการรับสมัครที่หลักสูตร / คณะ ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ และหลักสูตรจะเป็นผู้คัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

2.1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ปี   
2.1.2 กําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 3 หรือปีที่ 4  
2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป 
2.1.4 จะต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน 
2.1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 
เอกสารที่ใชใ้นการสมัคร 
ใช้เอกสารสําเนา (กระดาษ A4) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยต้อง

ส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังน้ี 
2.1.1 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร 1 รูป) พร้อมกรอกข้อความให้ครบ 
2.1.2 ใบรายงานผลการเรียน (ขอได้จากคณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่) 

 
2.2 การเตรียมความพร้อมนักศกึษา 
 งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/วิทยาลัย จะจัดการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาอย่างต่อเน่ือง ล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสูงสุด 
ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ  สถานปฏิบัติงานโดยมีหัวข้ออบรม  ดังน้ี 

2.2.1 การเลือกงานและสถานปฏิบัติงาน 
2.2.2 การเขียนใบสมัคร การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวสัมภาษณ ์
2.2.3 การบรรยายพิเศษของสถานปฏิบัติงาน 
2.2.4 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2.2.5 การนําเสนอโครงการ / ผลงาน 
2.2.6 ความปลอดภัยในโรงงาน 
2.2.7 ความรู้เก่ียวกับ 5ส. ในสถานปฏิบัติงาน 
2.2.8 การควบคุมคุณภาพงานด้านระบบ  ISO  
2.2.9 งานประกันสังคม 

  
 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องเข้าอบรมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่คณะหรือหลักสูตรจัด 
หากเข้าร่วมกิจกรรมใดไม่ได้ต้องลาล่วงหน้า ถ้านักศึกษาเข้าอบรมไม่ครบ 80 % จะถูกตัดสิทธ์ิ 
การไปปฏิบัติงาน 
 
2.3 การลงทะเบียนเรียน 
 นักศึกษาที่สมัครเข้าสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตร
ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ก่อนปิดภาคการศึกษา หรือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติงาน หลังการ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
2.4 การเลือกสมัครงาน 

นักศึกษาสามารถเลือกสมัครงานได้ตามงานที่ได้รับการเสนอจากสถานปฏิบัติงาน ซึ่งได้ 
ติดประกาศให้นักศึกษาทราบ ณ สํานักงานคณะท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ ในบางส่วนนักศึกษาและอาจารย์
ในหลักสูตรที่มีสถานปฏิบัติงานเดิมสามารถเชิญเข้าสหกิจศึกษาได้ โดยท่ีนักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติ
เสมือนการไปสมัครเข้าทํางานจริงกับสถานปฏิบัติงานน้ัน ๆ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

2.4.1  นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ 3 ครั้ง โดยเลือกสถานปฏิบัติงานจากประกาศของ
งานสหกิจศึกษาประจําคณะ/หน่วยงาน ได้ 1 แห่งต่อ 1 ครั้ง 

2.4.2  สถานปฏิบัติงานจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัคร และหรือการสัมภาษณ์
นักศึกษา 

2.4.3  สหกิจศึกษา โดยความเห็นชอบจากหลักสูตร จะจัดนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
ในสถานปฏิบัติงาน โดยอาศัยข้อมูลจากข้อ 2.4.1 และข้อ 2.4.2 ซึ่งสอดคล้องกัน 

  นักศึกษาควรเลือกสมัครงาน โดยเลือกสถานปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ตรงกับ
ความสนใจของนักศึกษาเป็นหลัก การเลือกสถานปฏิบัติงานไม่ควรคํานึงถึงสวัสดิการท่ีสถานปฏิบัติงาน 
เสนอให้ เช่น ค่าตอบแทนและที่พัก ให้นักศึกษาเลือกสมัครงานตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด
เท่าน้ัน 
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2.5 การคัดเลือกนกัศึกษาโดยสถานปฏิบัติงาน 
สถานปฏิบัติงานจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรือ

อาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้วขอให้ตรวจสอบประกาศ การสัมภาษณ์งาน 
เป็นระยะๆ  หลังจากนั้นสถานปฏิบัติงานจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้งานสหกิจศึกษาทราบ 
โดยจะระบุลําดับการเลือกนักศึกษา 

 
2.6 การจัดเขา้คู่ (Matching)  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานและเตรียมความพร้อมนักศึกษา จะนําผลการคัดเลือกนักศึกษา
ของสถานปฏิบัติงาน และลําดับความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน โดยจะพยายามจัดให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด และนําเสนอขอความเห็นจากหลักสูตร จึงจะประกาศผล 
การคัดเลือกให้นักศึกษาทราบ ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายช่ือในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อ
งานสหกิจศึกษาคณะโดยด่วน เพ่ือจัดหาสถานปฏิบัติงานให้ใหม่โดยเร็วที่สุด สํานักงานคณะ 
จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ตามวันที่กําหนดในปฏิทินสหกิจศึกษา ภายหลังการประกาศผล 
การคัดเลือกแล้วถือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานจะขอสละสิทธ์ิการไปปฏิบัติงานไม่ได้ 
โดยเด็ดขาด 

 
2.7  ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานปฏิบติังาน 

ตามปกติสถานปฏิบัติงานจะจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานปฏิบัติงาน
กําหนด อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่งอาจจะให้ค่าตอบแทนท่ีตํ่า หรือไม่มีค่าตอบแทน 
กรณีที่สถานปฏิบัติงานจัดที่พักให้นักศึกษา ถือว่าเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม หากนักศึกษาไม่สะดวก 
ในเร่ืองที่พักที่จัดให้  ให้นักศึกษาหาที่พักเองได้ แต่จะนํามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือ 
งดปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้  ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่จัดที่พักให้ ขอให้นักศึกษา
ประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เพ่ือติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานปฏิบัติงานให้ช่วยจัดหาที่พัก 
ที่ปลอดภัยและเหมาะสมให้แก่นักศึกษา เช่น พักรวมกับบุคลากรของสถานปฏิบัติงาน  พักในละแวก 
ที่พนักงานพักอยู่และมีรถของสถานปฏิบัติงานรับส่งโดยสะดวก เป็นต้น 

 
2.8 การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน 

นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานปฏิบัติงานในวันที่กําหนด ทั้งน้ีงานสหกิจศึกษาจะประสานงาน
ให้สถานปฏิบัติงานทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนกําหนดหรือเกิดเหตุขัดข้อง 
ในระหว่างเดินทางทําให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ตามกําหนดเวลา โปรดติดต่อสถานปฏิบัติงาน 
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ทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด และขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานปฏิบัติงานในวันหยุด เพราะจะ
ไม่สะดวกในการติดต่อและหาที่พัก 

เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานปฏิบัติงาน นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษาคอยดูแล
และช้ีแนะนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องต้ังใจปฏิบัติงาน เช่ือฟัง และให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษา 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน 

 
2.9  กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การประสานงานระหว่างนักศึกษา และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย นักศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จําเป็นให้กับงานสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ดังน้ี 

2.9.1 ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียด 
ที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (VRU-Co8) และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน 
และพนักงานที่ปรึกษา (VRU-Co9) แจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน (ช่ือโรงงาน – ที่อยู่) ช่ือพนักงานที่ปรึกษา 
(Job Supervisor) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษา
และพนักงานที่ปรึกษา 

2.9.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
(VRU-Co 10) เพ่ือแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (Work  Plan) มายังงานสหกิจศึกษาสํานักงานคณะ 

2.9.3 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งโครงร่าง
รายงานการปฏิบัติงาน (VRU-Co11) เพ่ือให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้คําแนะนํา 
นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันทีหากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไม่ได้แจ้งแก้ไขหัวข้อหรือ 
เค้าโครงร่างรายงาน ทั้งน้ี อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาอาจจะให้คําแนะนําเพ่ิมเติมระหว่างการไป 
นิเทศงานก็ได้ ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้นักศึกษาอาจจะ
แก้ปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจา แล้วเป็นผู้ เขียนข้อมูลที่รับด้วยตนเอง จากน้ัน 
นําไปให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทําให้ไม่สามารถ
จัดส่งเอกสารได้ตามกําหนดจะต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศ หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทางโทรสาร 
หรือจดหมายทันที ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศจะไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง 

2.9.4 นักศึกษาต้องส่งรายงานท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 
2  สัปดาห์ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนําให้เสร็จเรียบร้อย 
ระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลของสถานปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดทุกประการ  เช่น การแต่งกาย กําหนดเวลาการเข้า – ออกงาน วันหยุดและวันลา เป็นต้น 
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2.10 กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน 
2.10.1 นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร 

โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพ่ือสอบถามปัญหาให้คําปรึกษาหารือ 
ข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพร้อมทั้งส่งรายงานทางวิชาการ 
แก่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และทําการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์นิเทศกําหนด 

2.10.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสําคัญของสหกิจศึกษา 
งานสหกิจศึกษาคณะจึงจัดให้นักศึกษาที่กลับจากสถานปฏิบัติงานร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษากันเอง ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา 
 
2.11 การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน    
  เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานให้ย่ืนคําร้อง 
ขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ก่อนวันประกาศผลการปฏิบัติงาน 
ในภาคการศึกษานั้น 
 
2.12 การขอลาออกจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

2.12.1 นักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากหลักสูตรให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะขอลาออก
จากการเป็นนักศึกษาในการปฏิบัติงานดังกล่าวได้เมื่อมีเหตุจําเป็น โดยย่ืนคําร้องต่อคณบดี 
คณะที่ตนสังกัด ทั้งนี้ต้องกระทําการยื่นคําร้องก่อนที่จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2.12.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคน จะลาออก
หรือเลื่อนการออกปฏิบัติงานไม่ได้ 

2.12.3 นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานแล้วจะลาออกจากสหกิจศึกษา หรือเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงาน
ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่าน้ัน 

 
2.13 กรณีย่ืนใบคําร้องต่าง ๆ   
  คําร้องที่คณบดีอนุมัติแล้วจะมีผลในวันที่ที่งานสหกิจศึกษาคณะรับเรื่องไม่ใช่วันที่นักศึกษา
เขียนคําร้อง 
 
2.14 ข้อแนะนํา 

2.14.1 ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
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2.14.2 หมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.14.3 ต้ังใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
2.14.4 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานปฏิบัติงานไม่ฝ่าฝืนหรือ

ละเลย 
2.14.5 หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทในสถานปฏิบัติงานทุกกรณี 
2.14.6 ติดต่อส่งเอกสารท่ีกําหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับอาจารย์นิเทศ 

คณะ หรืองานสหกิจศึกษาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน 
2.14.7 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์นิเทศ คณะ หรือเจ้าหน้าที่

งานสหกิจศึกษาทันที 
 

2.15 การย่ืนขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา    
  กรณีที่นักศึกษาจะขอยื่นสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สามารถทําได้โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียน และระเบียบการแจ้งขอสําเร็จการศึกษา
ตามที่สํานักส่งเสริมวิชาการกําหนดไว้ วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบน้ัน จะถือเอาวันส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นวันที่นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมหลังปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลาที่ 
สหกิจศึกษากําหนดไว้ด้วย 
 
2.16 ประโยชน์ที่นกัศึกษาจะได้รบัจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่ เรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการเรียน 
ในห้องเรียน 

- เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ และมี 
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานปฏิบัติงาน 

- ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงาน เน่ืองด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
มากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

- เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication  Skill) 
- ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามสมควร (ขึ้นกับสถานปฏิบัติงาน) 
- สามารถเลือกสรรอาชีพได้ถูกต้อง เน่ืองจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากข้ึน 
- สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับ

การเสนองานก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา 
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บทที่  3 
บทบาทของสถานปฏิบัติงานกับสหกิจศึกษา 

 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา 2546 สถานปฏิบัติงานจึงเป็น
หน่วยงานท่ีมีความสําคัญในการร่วมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบของสหกิจศึกษาให้เกิดผลทางรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ สหกิจศึกษามีรูปแบบและขั้นตอนที่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก 
สถานปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานที่ปรึกษา 
(Job Supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานปฏิบัติงานมอบหมายให้กํากับ และดูแลนักศึกษาในระหว่าง 
การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือสหกิจศึกษาฉบับน้ีขึ้น เพ่ือให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น
สําหรับบุคลากรดังกล่าวได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
นักศึกษาประสบความสําเร็จสูงสุด เพ่ือให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามปรัชญาที่กําหนดไว้  
และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานปฏิบัติงานมากที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
สถานปฏิบัติงานได้โปรดช้ีแจง และกําหนดบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ดังน้ี 
 
3.1  ฝ่ายบคุคลหรอืฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

โดยท่ัวไปฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ จะทําหน้าที่ประสานงานการรับ
นักศึกษามาปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงาน เป็นผู้ให้คําแนะนําและอธิบายแนวความคิดเก่ียวกับ 
สหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารของสถานปฏิบัติงาน บุคลากร พนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา และทําหน้าที่
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อต่อไปน้ี 

3.1.1 ด้านระเบียบวินัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะกําหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตนตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานปฏิบัติงานน้ัน ๆ เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว เช่น 
กําหนดเวลาเข้าทํางาน การแต่งกาย การลางาน และวันหยุด ฯลฯ 

3.1.2 การปฐมนิเทศ การเข้าปฏิบัติงานในวันแรกและช่วงสัปดาห์แรก จะเป็นช่วงเวลา 
ที่นักศึกษามีความวิตกกังวลอยู่หลายอย่าง นักศึกษาอาจจะเดินทางมาจากต่างถิ่น ต้องจากครอบครัว
และเพ่ือน ๆ จึงใคร่ขอความกรุณาได้ให้ความช่วยเหลือแนะนําแก่นักศึกษาในเร่ืองที่พักอาศัย 
ที่ปลอดภัย การเดินทางมายังที่ทํางาน การเข้าออกงาน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมสถานปฏิบัติงานของ
สถานปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนการให้
ความรู้เก่ียวกับสถานปฏิบัติงาน โครงสร้างการบริหารงานและอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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3.2 พนักงานที่ปรกึษา (Job Supervisor)  
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานปฏิบัติงาน

มอบหมายให้ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ 
เป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา 
ณ สถานปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาท้ังทางด้านการปฏิบัติงานและการปรับตัว
เข้ากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังน้ันพนักงานท่ีปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําให้ 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสําเร็จไปได้ด้วยดี งานสหกิจศึกษา ขอความกรุณาจาก
พนักงานที่ปรึกษาพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องอันจะทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จลงได้ด้วยดี  
ดังน้ี 

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 โดยไม่มีภาระงานท่ีจะต้องรับผิดชอบโดยตรง และใคร่ขอให้กําหนด
แผนงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน เพ่ือให้เห็นโดยชัดเจนว่า
นักศึกษาจะต้องดําเนินการอะไรและเมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะ
มีการอบรม การทดลองฝึกหัด และดําเนินการจริงในที่สุด รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน
และการประเมินผลตามที่กําหนดด้วย 

3.2.2 การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 
 รายวิชาสหกิจศึกษากําหนดให้ นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร โดย

กําหนดให้จัดทํารายงานวิชาการ  1  ฉบับ เสนอต่อสถานปฏิบัติงานโดยรายงานฉบับน้ีอาจจะประกอบด้วย
เน้ือหาที่สถานปฏิบัติงานจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป รายงานอาจ จะมีลักษณะดังน้ี 

3.2.2.1 โครงการหรืองานวิจัย หากงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นงานโครงการ 
(Project) หรืองานวิจัย นักศึกษาจะต้องทํารายงานในหัวข้อของโครงการและงานวิจัยดังกล่าว 

3.2.2.2 ในกรณีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานประจํา (Routine) เช่น งานใน
สายการผลิต งานบํารุงรักษา งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังน้ี 

- รายงานวิธี และขั้นตอนการปฏิบัติงานประจําที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 
หรือเพียงบางส่วน หรือ 
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- รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อ
ที่สถานปฏิบัติงานสนใจในลักษณะโครงการ หรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ 
รวบรวมไว้เป็นเล่ม เพ่ือใช้ประโยชน์ ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กับงานประจําของ
นักศึกษาก็ได้  หรือ 

-  จัดทําสถิติหรือคู่มือ เช่น การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ผล หรือการแปล
รวบรวมคู่มือ เป็นต้น 

เมื่อพนักงานที่ปรึกษากําหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทํา Report 
Outline (ตามแบบที่กําหนด) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา แล้วจัดส่งให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ประจําหลักสูตรให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะจัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะเป็น
รายงานที่มีรูปแบบตามรายงานวิชาการ ส่วนภาคผนวกสามารถเพ่ิมข้อมูลได้ตามความจําเป็น
นักศึกษาจะต้องพิมพ์รายงานดังกล่าว ให้เรียบร้อยและส่งให้พนักงานที่ปรึกษาเพ่ือตรวจและ
ประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  

3.2.3 การนิเทศงาน (Student Visiting) 
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที ่สหกิจศึกษา (Cooperative 

Coordinator) จะขอนัดหมายเพ่ือให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Cooperative Advisor) เข้ามา
นิเทศงาน ณ  สถานปฏิบัติงาน โดยจะมีหัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือพนักงานที่ปรึกษา 
ในระหว่างการนิเทศงาน ดังน้ี 

- รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา  การดําเนินการของงานสหกิจศึกษา  
- ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
- แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 
- การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
- ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
- ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานปฏิบัติงานพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3.2.4 การประเมินผลนักศึกษา 
การประเมินผลรายงาน ขอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไขรายงานให้นักศึกษา และ

ประเมินผลเน้ือหาและการเขียนรายงาน (ตามแบบประเมิน VRU-Co14) ภายในสัปดาห์สุดท้าย 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด อย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา โดยอาจช้ีแจงผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ จากนั้นจัดส่งผลการประเมินโดยตรง
ให้กับมหาวิทยาลัย 
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3.3 ประโยชน์ที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับ 
3.3.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา 
3.3.2 เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ ดีของสถานปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ 
3.3.3 มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือล้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหน่ึงมาช่วย

ปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
3.3.4 พนักงานประจํามีเวลามากข้ึนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความสําคัญมากกว่า 
3.3.5 เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจําในอนาคตโดยไม่จําเป็น  

ต้องมีการทดลองงานก่อน 
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บทที่  4 
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

 
ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีน้ัน มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี

ผู้แทนคณาจารย์จากหลักสูตรที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
และประสานงานระหว่าง นักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และสถานปฏิบัติงาน  

 
4.1 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 สหกิจศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร 
ที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาร่วมเดินทางไปนิเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง 
ระหว่างที่นักศึกษาในหลักสูตรปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของ 
การนิเทศงานสหกิจศึกษา  ดังน้ี 

4.1.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักศึกษาที่กําลังปฏิบัติงานโดยลําพัง 
ณ สถานปฏิบัติงาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพ่ือนและคณาจารย์ 

4.1.2 เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสหกิจศึกษา 

4.1.3 เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง 
การปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทํางานจริง 

4.1.4 เพ่ือขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เก่ียวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน 

4.1.5 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 
4.2 บทบาทและภาระหน้าทีข่องอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

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 



20 

4.2.6 ประเมินผลในแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (VRU-Co 12) และส่งคืน
งานสหกิจศึกษาคณะ 

4.2.7 ร่วมกับภาควิชาประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา 
4.2.8 ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ในหลักสูตร 

 
4.3 การประเมินผล 

4.3.1 การประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี 
 -  เข้าปฐมนิเทศ อบรมการเตรียมความพร้อม 3 วัน  10% 
 - ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากสถานปฏิบัติงาน 20% 
 - ผลประเมินโครงงาน/รายงานของนักศึกษาจากสถานปฏิบัติงาน   20% 
 - การปัจฉิมนิเทศ นําเสนอผลงานด้วย Power point, Poster 20% 
 - ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ 20% 
 - ผลประเมินเล่มรายงานการปฏิบัติงาน    10% 
หมายเหตุ  ให้คณะปรับเกณฑ์ตามความเหมาะสม 
 

4.3.2 การวัดผลมีระดับผลการประเมินดังน้ี 
 

คะแนน ระดับช้ันผลการเรียน 

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

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องได้รับผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า 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 ช่ัวโมง 
 
5.1.2 ด้านการเรียนการสอน 

- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือช้ีแจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล และมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

- มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
- กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
- ช่วงเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง โดยต้อง

เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใดได้ในช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
- จัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจําตรงตามสาขาวิชาน้ัน ๆ  
- เปิดโอกาสให้สถานปฏิบัติงานได้คัดเลือกนักศึกษา 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานปฏิบัติงานตามความสมัครใจ 
- ทําความตกลงกับสถานปฏิบัติงานให้ทุกตําแหน่งงานมีค่าตอบแทน และ

สวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
- มีการนิเทศของอาจารย์นิเทศ 
- มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเป็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศและอาจารย์

ประจําสาขาวิชา 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประเมิน

และวัดผลการศึกษา 
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานปฏิบัติงาน 
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5.1.3 ด้านการนิเทศ 
- อาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่าน

การอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

- อาจารย์นิเทศต้องเป็นอาจารย์ประจําสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
- อาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ (ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา) 

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการนิเทศ 
- อาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา 
- อาจารย์ต้องไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเป็น

การไปพบนักศึกษาที่สถานปฏิบัติงาน 
- ในการนิเทศ จะต้องมีการพบกันระหว่าง อาจารย์นิเทศกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศ

กับผู้นิเทศจากสถานปฏิบัติงาน และพบกันทั้งสามฝ่าย 
- อาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่

นักศึกษาตามความจําเป็น 
- สัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนําเสนอ 

ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานปฏิบัติงานและประเมินผลงาน
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

 
5.1.4 ด้านนักศึกษา 

(1) คุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
- นักศึกษาต้องผ่านเง่ือนไขรายวิชาตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
- มีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษา 
- เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

(2) กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน 
- นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือประจําสัปดาห์ 
- นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 

10 ของการปฏิบัติงาน 
- นักศึกษาต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ

ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและแก้ไขตามท่ีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะนําให้เรียบร้อย 
- นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จาก 

สถานปฏิบัติงาน ให้อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน 
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(3) นักศึกษาต้องทํารายงานที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป 
(4) นักศึกษาต้องนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา

ระหว่างอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบัติ 
สหกิจศึกษา 

 
5.1.5 ด้านการวัดและประเมินผล 

- นักศึกษาเข้ารับการอบรม/เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทํางาน โดยช้ีแจงรายละเอียด
และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ 

- มีสัดส่วนการประเมินผลของสถานปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

5.2  มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานปฏิบัติงาน 
5.2.1 นโยบายและการบริหาร 

- มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
- ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
- บุคลากรที่เก่ียวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจน

ประโยชน์ที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 
5.2.2 การจัดบุคลากร 

- จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องของสถานปฏิบัติงานทําหน้าที่ประสานงาน
ด้านสหกิจศึกษา 

- มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
 
5.2.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร 

- มีค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเป็นตาม
ลักษณะงาน 

- มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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5.2.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
- มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการดําเนินการ

ของสถานปฏิบัติงาน ตลอดจนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

5.2.5 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน 
- นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวเต็มเวลาของสถานปฏิบัติงาน 
- มีการกําหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์ 

 
5.2.6 ผู้นิเทศงาน 

- เป็นผู้มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
- ให้คําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
- ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอต่อ

สถานศึกษาและสถานปฏิบัติงานของตนเอง 
 
5.2.7 การวัดและประเมินผล 

- มีกระบวนการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานปฏิบัติงาน 

- มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- มีกระบวนการให้คําปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้คําแนะนําในการปรับตัวให้

เข้ากับการปฏิบัติงาน 
- มีกระบวนการวัดและประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
5.3  การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพการดําเนินงาน การกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสหกิจศึกษา 
ใน 5 องค์ประกอบ โดยมีการกระจายนํ้าหนักของแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 
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องค์ประกอบ น้ําหนัก 

1 หลักสูตรสหกิจศึกษา 
1.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 
10 

2 การเรียนการสอน 
2.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

 
20 

3 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
3.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 

 
20 

4 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
4.1 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานปฏิบัติงานนําไปใช้

ประโยชน์ 

 
20 

 4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานปฏิบัติงานที่ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถ้ามตํีาแหน่งงานว่าง 

10 

5 ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้นิเทศงานและ 
     คณาจารย์นิเทศ 

 
20 

 รวม องค์ประกอบ 1-5 100 

 
องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรสหกิจศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
และสถานปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม 

2. จํานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์ 
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากว่า 30 ช่ัวโมง 
5. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2. มีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจําที่เน้นประสบการณ์การทํางาน 
5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเป็นตาม 

ลักษณะงาน 
6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมต่อ 

การประกอบอาชีพ 
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และ

คณาจารย์สาขาวิชา 
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์

สาขาวิชา และผู้นิเทศงาน 

9. มีการให้ข้อมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก 
สถานปฏิบัติงาน 

10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานปฏิบัติงาน และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
9-10 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนการนิเทศและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับ 
2. จํานวนการนิเทศไม่ตํ่ากว่า 1 ครั้ง ณ สถานปฏิบัติงาน 
3. ผู้นิเทศงานของสถานปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 
4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและความจําเป็นต่อ

นักศึกษาและสถานปฏิบัติงาน 
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
6. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการนําเสนอผล 

การปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารสถานปฏิบัติงาน และประเมินผลงาน 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

7. ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการนําเสนอความก้าวหน้า
ของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงาน และให้ข้อเสนอแนะ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข้อ 

 

องค์ประกอบที ่4 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานปฏิบัติงานนําไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 49 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานปฏิบัติงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ถ้ามีตําแหน่งงานว่าง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 49 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

 

องค์ประกอบที ่5 ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่5.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สหกิจศึกษา ผู้นิเทศงาน และคณาจารย์นิเทศ 
โดยการสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นหลักคือ 

1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา 
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา 
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง 
5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ

สถานปฏิบัติงานกรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมิน ให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 
การประเมินทุกคร้ัง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

0 – 1.5 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
1.15 – 2.50 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
2.51 – 3.50 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.51 – 4.50 

ระดับความ 
พึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.51 – 5.00 
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บทที่  6 
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

 
การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และเพื่อจัดทําข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์สําหรับสถานปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องขอรับคําปรึกษาจากพนักงานท่ีปรึกษา 
(Job Supervisor) เพ่ือกําหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงาน
เป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการในหัวข้อ
ที่สนใจ การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น  

ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณา 
เรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาทํารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อ 
ที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการท่ีนักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
หรือแผน และวิธีการปฏิบัติงานที่จะทาํให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Learning Objectives) และงานวิจัยที่ทํา เมื่อกําหนดหัวข้อได้แล้ว
ให้นักศึกษาจัดทําโครงร่างของเน้ือหารายงานพอสังเขปตามแบบแจ้งโครงร่างรายงาน ทั้งน้ีจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ก่อน แล้วส่งกลับให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
ภายใน 2 สัปดาห์แรก ของการปฏิบัติงาน 
 
6.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Cooperative Report Format) 

รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการที่รวมการปฏิบัติงาน และงานวิจัยไว้ด้วยกัน 
นักศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของ 
พนักงานท่ีปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาท่ีดีจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจนและมีความสมบูรณ์
ของเน้ือหาที่จะนําเสนอ รูปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถูกกําหนดไว้อย่างเป็นระบบจะต้องประกอบด้วย
รายงานการปฏิบัติงานและงานวิจัยในแต่ละส่วน 

6.1.1 ส่วนนํา เป็นส่วนประกอบก่อนที่จะเข้าถึงเน้ือหาของรายงาน  ทั้งน้ีเพ่ือทําให้ง่าย
ต่อการเข้าสู่เน้ือหาของรายงาน 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 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อทําให้รายงานมีความสมบูรณ์
ประกอบด้วย  

- เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
- ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 
อย่างไรก็ตามในส่วนของเน้ือเรื่องของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไป

ตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การเขียนรายงาน 
สหกิจศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอกําหนดการจัดทํารูปเล่ม
รายงานสหกิจศึกษาให้นักศึกษาใช้รูปแบบดังต่อไปน้ี 

-   จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A4  หนา 80  แกรม  โดยพิมพ์หน้าเดียว 
-   จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  
- จัดพิมพ์ในแนวต้ังเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้

ตามความจําเป็นของข้อมูลที่จะต้องนําเสนอ 
- การเว้นขอบกระดาษกําหนดให้   ขอบบน    1.5   น้ิว  (3.81 ซม.) 

ขอบล่าง    1.0   น้ิว  (2.54 ซม.) 
ขอบซ้าย    1.5    น้ิว  (3.81 ซม.) 
ขอบขวา    1.0    น้ิว  (2.54 ซม.) 
   

6.2 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา 
โครงการสหกิจศึกษากําหนดเนื้อหาในส่วนเน้ือเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษา ในส่วนของ

การปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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6.2.1 บทนํา ประกอบด้วย รายละเอียดเก่ียวกับสถานปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น 

- ช่ือและที่ต้ังของสถานปฏิบัติงาน 
- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลักของสถาน

ปฏิบัติงาน 
- รูปแบบการจัดสถานปฏิบัติงานและการบริหารงานของสถานปฏิบัติงาน 
- ตําแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
- พนักงานที่ปรึกษา และตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

6.2.2 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

- วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา ได้กําหนดไว้ว่า
จะต้องให้สําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยอาจจะจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์ที่สําคัญ
ที่สุดไว้ก่อน 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ส่วนตัวนักศึกษาเองและส่วนที่สถานปฏิบัติงานจะได้รับ 

6.2.3 งานท่ีปฏิบัติหรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
- รายละเอียดที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ

ขั้นตอนปฏิบัติในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
- แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จําเป็นประกอบคําอธิบาย 
- แสดงการคํานวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ 
- หากเป็นการทําปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือ

ปฏิบัติการที่ใช้อย่างชัดเจน 
6.2.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

- รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลที่ได้โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่การนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
- เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน

หรือของโครงงานที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  6.2.2 
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ในส่วนของงานวิจัยจะมีข้อมูลที่จะต้องเขียนรายงาน  ดังน้ี 
6.2.5 บทที่ 1 ประกอบด้วย 

- บทนํา และที่มาของการวิจัย 
- วัตถุประสงค์การวิจัย 
- ขอบเขตการวิจัย 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.2.6 บทที่ 2 ประกอบด้วย  
- เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
- 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 

เพ่ือการจัดทํารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานสหกิจศึกษา
จึงได้รวบรวมตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้
เป็นแนวทางในการเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก. 
ตัวอย่างรายงานการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา 
การศึกษาแนวทางการลดพลังงานท่ีระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
โดยใช้ผักตบชวาในการบาํบัดน้าํเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

 
 

    โดย 
 

นางสาววันทนา แดง 
นางสาวศศิธร   พลเสนา 

 
 
 
 

 
 

โครงการน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์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 การศึกษาแนวทางการลดพลังงานท่ีระบบบําบัดเสียทางชีวภาพโดยใช้ผักตบชวา  
ในการบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์
ให้คําปรึกษา และคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงของ นายณัฐพงศ์ ภูทัตโต ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณ  คุณประกิจ  จุ้ยคลัง คุณเชลงพจน์  โตรส คุณสมยศ  ดวงคํา เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบบําบัดนํ้าเสียที่คอยให้คําแนะนําในการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพนํ้า การเก็บตัวอย่าง
นํ้าที่ระบบบําบัดนํ้าเสียกระบวนการการทํางานที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย และสุดท้ายขอขอบคุณ 
คุณมณทิพย์ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ให้คําแนะนําในการ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้า และให้ใช้ห้องปฏิบัติการทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ทําให้โครงการน้ีสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
                คณะผู้จดัทํา 
             29 กุมภาพันธ์ 55 
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บทคัดย่อ 
 

โครงการการศึกษาแนวทางการลดพลังงานที่ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ ของโรงพยาบาล
สมุทรปราการ โดยใช้ผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานของ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยใช้ผักตบชวา 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของผักตบชวาในการบําบัดนํ้าเสีย 
ที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบําบัดนํ้าเสียนํ้าเสียด้วยผักตบชวา ซึ่งทําการทดลอง 
ที่บ่อปรับสภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสีย ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

นํ้าเสียจากโรงพยาบาลจะมีเช้ือโรคที่เป็นอันตรายค่อนข้างมากรวมท้ังสารฆ่าเช้ือต่างๆ 
นํ้าเสียเหล่าน้ีสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นด้วยการนําไปบําบัดเพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
สําหรับโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีการบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยออก 
สู่แหล่งสาธารณะ โดยระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน ซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างที่มีการลงทุนสูง
ในด้านเทคโนโลยีพลังงาน และมีการใช้ไฟฟ้าในระบบ  ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้ทําการศึกษาแนวทาง 
การลดพลังงานที่ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพโดยใช้ผักตบชวาในการบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ซึ่งการใช้ผักตบชวายังเป็นพืชที่หาง่าย ซึ่งไปตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

สรุปผลการทดลองพบว่า เมื่อนําผักตบขวาลงในบ่อปรับสภาพ และทําการลดระยะเวลา
การทํางานของเคร่ืองเติมอากาศที่บ่อบปรับสภาพจากปกติ 16 ช่ัวโมงต่อวัน เป็น 10 ช่ัวโมงต่อวัน คือ
ทําการเปิดเคร่ืองเติมอากาศในช่วงเวลา 07.00 – 12.00 น. และ 19.00 – 24.00 น. และผลการทดลอง
พบว่า ผักตบชวาช่วยในการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสียได้จริง และทําให้พลังงานที่ระบบบําบัด
นํ้าเสียลดลง 1119  กิโลวัตต์-ช่ัวโมง หรือ 3,166.77 บาท 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  จากการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง
ของกองอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย, 2539 โดยมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและขนาดตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ               
พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลสมุทรปราการต้องดําเนินการบําบัดนํ้าเสียก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะ ต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ซึ่งมีดัชนีช้ีวัดดังน้ี ความเป็นกรดและ 
ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) ปริมาณคลอรีน (CI) ปริมาณของแข็งประกอบด้วย ปริมาณ
ตะกอนหนัก (Settle able Solids) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) สารที่ละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ซัลไฟล์ (Sulfide) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
นํ้ามันและไขมัน (Fat and Oil) บีโอดี (BOD) Coil from Bacteria, Fecal Coli from Bacteria 
  นํ้าเสียจากโรงพยาบาลมักจะมีการปนเป้ือนของเช้ือโรคที่เป็นอันตรายค่อนข้างมาก 
รวมทั้งสารฆ่าเช้ือต่างๆ นํ้าเสียเหล่าน้ีสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นด้วยการนําไปทํา 
การบําบัดเพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการบําบัดนํ้าเสียโดยมีรูปแบบของระบบบําบัด 
นํ้าเสียโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดําเนินการ มี 3 รูปแบบ คือ ระบบคลองวนเวียน 
(Oxidation Ditch) ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) และระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic 
Filter) ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการได้เลือกใช้รูปแบบของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบระบบคลองวนเวียน 
ซึ่งจะต้องใช้การลงทุนที่ค่อนข้างสูงทั้งใน ด้านเครื่องจักรกลและพลังงาน โดยเฉพาะทางด้านพลังงาน
เป็นปัญหาหลักของระบบบําบัดนํ้าเสีย ได้แก่ค่าไฟฟ้าประมาณ 43,229 บาทต่อเดือน (ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
รพ. สมุทรปราการ, 2555) 
  ดังน้ันจึงได้ทําการศึกษาแนวทางการลดพลังงานท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพโดยใช้
ผักตบชวาในการบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งการใช้ผักตบชวายังเป็นไปตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของผักตบชวาในการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
1.2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบําบัดนํ้าเสียนํ้าเสียด้วยผักตบชวา 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
ผักตบชวาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียและช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

1.4 ตัวแปรที่ต้องศึกษา 
 

พืชนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย - พลังงานลดลง 
- ผักตบชวาเป็นแนวทางในการใช้พืช         
บําบัดนํ้าเสีย  

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
ทําการศึกษาเฉพาะค่า BOD, COD ของน้ําและพลังงานที่ลดลง ที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 

1.6 เป้าหมาย 
1.6.1 ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เพ่ิมขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ 
1.6.2 พลังงานที่ใช้ในการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ 
1.6.3 เผยแพร่ข้อมูลการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสียด้วยผักตบชวา 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ทําให้ทราบแนวทางในการประหยัดพลังงานในการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
1.7.2 ทําให้ทราบประสิทธิภาพของผักตบชวาในการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
1.7.3 ทําให้ทราบแนวทางการบําบัดนํ้าเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสียด้วยผักตบชวา 
 

1.8 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 
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1.9 แผนการปฏิบัติงาน 
 

ตารางที่ 1. แสดงแผนการปฏิบัติงาน 
 

การดําเนินงาน 
สัปดาห์ที่ 

1 
สัปดาห์ที่ 

2 
สัปดาห์ที่ 

3 
สัปดาห์ที่ 

4 
สัปดาห์ที่ 

5 

1. ศึกษาข้อมูล      
2. เก็บรวบรวมข้อมูล      

3. เสนอโครงการ      

4. จัดทําโครงการ 

- ทํากรอบผักตบชวา 

- นําผักตบชวาลงบ่อ 

- เก็บนํ้าตัวอย่างมาวิเคราะห์ 
BOD และCOD 

     

5. วิเคราะห์ผลการทดลอง      

6. สรุปผลการทดลอง      
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บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 น้ําเสีย 
2.1.1 ความหมายของน้ําเสีย 

 นํ้าเสีย (Wastewater) หมายถึง นํ้าที่ผ่านการใช้กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น 
ใช้ในการอุปโภคและบริโภค การประกอบอาหาร การชําระล้างร่างกาย ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การล้าง
วัตถุดิบ การหล่อเย็น ซึ่งจะทําให้คุณลักษณะของน้ําเปลี่ยนไปจากเดิม (สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 
2549) เน่ืองจากมีสิ่งสกปรกต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ถ่ายเทเจือปนลงในนํ้าน้ันในปริมาณสูง
จนกระทั่งกลายเป็นนํ้าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก และมีลักษณะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป หรือ
ถ้าปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติก็จะทําให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งนํ้าได้ แหล่งกําเนิดมลพิษ 
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1)  แหล่งที่มีจุดกําเนิดแน่นอน (Point Source) ได้แก่ แหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น  

2) แหล่งที่มีจุดกําเนิดไม่แน่นอน (Non-Point Source) ได้แก่ การเกษตร เป็นต้น 
2.1.2 ลักษณะของน้ําเสีย  

สิ่งสกปรกในน้ําเสีย (Impurity) สิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนในนํ้าเสียเป็นสิ่งจําเป็น 
ที่ต้องกําจัดออกจากนํ้าเสียซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด โดยนํ้าเสียแต่ละชนิดก็มีสิ่งสกปรกที่ปนเป้ือน 
ที่ต้องกําจัดออกไป ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทําให้เกิดนํ้าเสียน้ัน ๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสกปรกที่ปนเป้ือน
ในนํ้าเสียสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังน้ี 

2.1.2.1 จุลินทรีย์ (Microorganisms) 
จุลินทรีย์ที่พบในนํ้าเสียส่วนใหญ่น้ันจะเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค 

(Pathogen) และเป็นจุลินทรีย์ทั่วไปที่ไม่ทําให้เกิดโรค (Normal Flora) โดยจุลินทรีย์ที่กล่าวถึงน้ี
อาจจะจัดแยกเป็นกลุ่ม ๆ เช่น แบคทีเรีย รา ยีสต์ ไวรัส สาหร่าย และโปรโตซัว เป็นต้น นํ้าเสียมักพบ
จุลินทรีย์เป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่คือ นํ้าเสียชุมชน นํ้าเสียจากโรงพยาบาล ตลอดจนนํ้าเสียจาก
โรงแรม ภัตตาคาร ทั้งน้ีเพราะนํ้าเสียดังกล่าวเป็นนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ ซึ่งอาจจะมี 
การปนเป้ือนของสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ และไม่มีสารที่เป็นอันตราย 
ต่อจุลินทรีย์ หรืออาจจะมีสารพิษอยู่ แต่ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในนํ้าเสีย 

2.1.2.2 ผลกระทบของน้ําเสีย แบ่งออกได้ดังน้ี 
1) เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและแพร่กระจายของเช้ือโรค 
2) ก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้า 
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3) ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน 
4) ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
5) ทําให้สูญเสียทัศนียภาพ 

2.1.3 สาเหตุของน้ําเสีย 
 ในแหล่งนํ้าที่มีสารอินทรีย์ปนเป้ือนจํานวนมากแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน 
ในการเจริญจะนําอินทรีย์สารไปใช่ในการเจริญเติบโตและทวีจํานวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen) ลดลงเนื่องจากอัตราการใช้ออกซิเจนที่ถูกเติมลงไป 
ในแหล่งนํ้า ทําให้แหล่งนํ้าอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจน แบคทีเรียที่เจริญได้ดีในภาวะที่มีออกซิเจน 
จะตายไป ส่วนแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตจะมีจํานวนมากข้ึนโดยแบคทีเรียเหล่าน้ีจะ
ย่อยสลายอินทรีย์สาร เช่น โปรตีน แล้วให้ผลผลิตหลายชนิด ได้แก่ Skatol, Indole, Mercaptans, 
Butyric Acid และ Aldehyde เป็นต้น นอกจากนี้ยังย่อยสลายสารประกอบซัลเฟตกลายเป็น
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  ซึ่งสารเหล่าน้ีทําให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าและไฮโดรเจนซัลไฟด์จะทําปฏิกิริยากับ
โลหะหนักที่มีในแหล่งนํ้าเกิดเป็นสารประกอบของโลหะซัลไฟด์ที่มีสีดํา ส่งผลให้นํ้าเกิดมีสีดําและ 
มีกลิ่นเน่าเหม็นจึงเกิดการเน่าเสียของนํ้าหรือเกิดมลภาวะทางนํ้าขึ้น นํ้าเสียส่วนมากประกอบด้วย 
นํ้าประมาณ 99.9 %  อนุภาคแขวนลอย 0.02 – 0.03 % และส่วนที่เหลือเป็นสารอินทรีย์และสาร 
อนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในนํ้าได้ไปอยู่ในรูปของก๊าซต่างๆ และโปรโตพลาซึม (ไตรภพ, 2546) 

2.1.4 แหล่งกําเนิดของนํ้าเสีย 
 โดยทั่วไปแล้วแหล่งกําเนิดของนํ้าเสีย หรือนํ้าทิ้งที่มีท่อ หรือรางระบายของนํ้าเสีย 
(Point source) แบ่งออกได้เป็น 3 แหล่งใหญ่ๆ ดังน้ี 

2.1.4.1 นํ้าเสียจากชุมชน (Domestic Wastewater) คือนํ้าที่ระบายออกจาก
อาคารบ้านเรือนและกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นํ้าเสียชุมชนประกอบด้วย
นํ้าเสียจากส้วม (Toilet Wastewater) และน้ําเสียทั่วไป (Miscellaneous Wastewater or Sullage) 
ซึ่งนํ้าเสียชุมชนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังน้ี 

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 สระว่ายนํ้า โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ 

เป็นต้น 
2.1.4.2. นํ้าเสียอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) ได้แก่ นํ้าเสียที่เกิดจาก

กิจกรรมต่างๆ ในโรงงาน เช่น นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต การล้างวัตถุดิบ การทําความสะอาด ส่วนใหญ่
ก็จะเจือปน ทั้งสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ เช่น สารอินทรีย์เคมี สารเคมี โลหะหนัก 
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2.1.4.3 แหล่งเกษตรกรรม เน่ืองจากเกษตรกรใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช
มากขึ้นเป็นลําดับ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งมูลสัตว์ จะถูกชะไหลลงสู่แหล่งนํ้า 
จึงเกิดการสะสมสารดังกล่าวในแหล่งนํ้า มากขึ้น ในที่สุดจะเกิดยูโทรพิเคชันขึ้นและเกิดการสะสม 
สารพิษที่เป็นโลหะหนักในแหล่งนํ้า จึงเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในนํ้า 

2.1.5 ลักษณะของน้ําเสีย  
ลักษณะของน้ําเสีย จําแนกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
2.1.5.1 ลักษณะนํ้าเสียทางกายภาพ จะประกอบไปด้วย ปริมาณของแข็งทั้งหมด 

กลิ่น อุณหภูมิ สี และความขุ่น ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของนํ้าเสียทางกายภาพได้  
2.1.5.1.1 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) ประกอบด้วย ปริมาณ

ของแข็งที่แขวนลอย (TSS, Total Suspended Solids) และปริมาณของแข็งละลาย (TDS, Total 
Dissolved Solids) ค่าปริมาณของแข็งจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงความสกปรกและความหนาแน่นของนํ้าเสียได้ 
และยังสามารถบอกถึงประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียต่างๆ ที่เลือกใช้ในการบําบัดได้  

2.1.5.1.2 กลิ่น (Odor) ส่วนมากจะมาจากก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลาย
ของสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย เช่นก๊าซไข่เน่าเกิดจากจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน โดยทําการ
เปลี่ยนสภาพของซัลเฟตไปเป็นซัลไฟด์ ในการกําจัดกลิ่นในนํ้าเสียอาจใช้สารเคมีที่สามารถออกซิไดซ์
สารที่ทําให้เกิดกลิ่นได้ เช่น คลอรีน หรือการใช้ผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)  

2.1.5.1.3 อุณหภูมิของน้ํา (Temperature) เมื่อนํ้ามีอุณหภูมิสูงมากขึ้น
กว่าปกติ จะมีผลทําให้ปฏิกิริยาชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์สูงขึ้นตามไปด้วย ทําให้ปริมาณออกซิเจน 
ในนํ้าถูกใช้เพ่ิมมากขึ้น และทําให้การเจริญเติบโตของพืชที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํ้ามีมากกว่าปกติ 
นอกจากนี้ยังมีผลให้การละลายของออกซิเจนในนํ้าลดลงเนื่องจากค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในนํ้า 
จะลดลงเมื่อนํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้น  

2.1.5.1.4 สี (Color) สีของนํ้าเสียเป็นปัญหาเน่ืองจากโรงงานหลายแห่ง 
เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานสีย้อมและอื่นๆ ปล่อยนํ้าเสียออกมา หรือสีเขียวซึ่งเกิดจากการเกิด 
สาหร่ายมากๆ ในแหล่งนํ้า ทําให้เกิดผลเสีย คือ จะเป็นตัวก้ันขวางแสงแดดไม่ให้ส่องลงใต้นํ้า ทําให้
แหล่งนํ้ามีสีไม่น่าดู เน่ืองจากสามารถมองเห็นสีของน้ําเสียได้ด้วยตาเปล่า  

2.1.5.1.5 ความขุ่น (Turbidity) เกิดจากการมีสารแขวนลอยที่ลอยอยู่ในนํ้า 
จะก้ันหรือขวางแสงแดดไม่ให้ส่องลงใต้นํ้าได้มากกว่า 100% เช่นเดียวกันกับสี น้ําที่มีความขุ่นมากจะ
ทําให้ยากต่อการกรองนํ้า  

2.1.5.2.  ลักษณะนํ้าเสียทางเคมี จะประด้วยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ นํ้าเสีย
ที่มาจากบ้านเรือน จะประด้วย 50% ของสารอินทรีย์และ 50% ของสารอนินทรีย์  
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2.1.5.2.1 สารอินทรีย์ (Organic Matters) ส่วนประที่สําคัญของสารอินทรีย์
ในนํ้าเสียจากชุมชน คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและนํ้ามัน 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) ค่าความเข้มข้นของคลอไรด์ในนํ้าเสีย ถ้ามี
ไม่มากจนเกินไป จะไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ แต่จะมีผลทําให้นํ้ามีรสเค็มเท่าน้ัน โดยปกติในนํ้าประปา
ไม่ควรให้มีความเข้มข้นของคลอไรด์เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 

2.1.5.2.4 ไนโตรเจน (Nitrogen) ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลัก 
ที่สําคัญธาตุหน่ึงต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในนํ้า ดังน้ันในกระบวนการบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีทาง
ชีวภาพจําเป็นต้องมีไนโตรเจนอย่างพอเพียงแต่ถ้ามีมากเกินไปจะมีผลทําให้สาหร่ายมีการเจริญเติบโต
มากหรือเรียกว่าสาหร่ายเบ่งบาน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณของไนโตรเจนของนํ้า 
ให้เหมาะสม  

2.1.5.2.5 ฟอสฟอรัส (Phosphorus) เป็นธาตุหลักที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิตในน้ําเช่นเดียวกับไนโตรเจน ดังน้ันจึงต้องควบคุมปริมาณของฟอสฟอรัสให้เหมาะสม 
ไม่เช่นน้ันจะก่อปัญหาทําให้แหล่งนํ้าเน่าเสียได้เช่นเดียวกับไนโตรเจน 

2.1.5.2.6 พีเอช (pH) เป็นค่าที่แสดงปริมาณความเข้มข้นของอนุภาค
ไฮโดรเจน [H+] ในนํ้า ใช้บอกความเป็นกรดหรือด่างของนํ้าทิ้ง เป็นค่าที่มีความสําคัญในการบําบัดด้วย
วิธีการทางเคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา และจําเป็นต้องควบคุมค่าพีเอชของนํ้าทิ้งให้คงที่หรือควบคุมให้อยู่
ในช่วงที่จํากัดไว้  

2.1.5.2.7 สภาพกรดและสภาพด่าง (Acidity and Alkalinity) สภาพกรด
ของสารละลายใดๆ คือความสามารถของสารละลายน้ันในการแตกตัวให้โปรตอน นํ้าทิ้งที่มีสภาพกรด 
คํานวณเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรของแคลเซียมคาร์บอเนตจะมีค่าพีเอชตํ่ากว่า 8.2 สภาพด่าง
ของสารละลายใดๆ คือความสามารถของสารละลายน้ันในการรับโปรตอน สภาพด่างของน้ําธรรมชาติ
หรือนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นจากองค์ประของสารละลายไบคาร์บอเนต 
คาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์ นํ้าทิ้งที่มีสภาพด่าง คํานวณเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต จะมีพีเอช สูงกว่า 4  

2.1.5.2.8 ซัลเฟอร์ (Sulfur) มีอยู่ในนํ้าธรรมชาติและในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบในกรดอะมิโนของโปรตีน ซัลเฟอร์ที่มีอยู่ในนํ้าเสียจะอยู่ในรูปของ organic 
sulfur เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟต์ ธาตุซัลเฟอร์และสารซัลเฟต เป็นต้นซึ่งสารเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา 
กลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายนํ้าเสียและการกัดกร่อนต่อสภาพแวดล้อม 
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2.1.5.2.9 โลหะหนัก เป็นสารซึ่งมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต แต่มีโลหะหนักบางชนิด
ที่มีความจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิต แต่ต้องได้รับในปริมาณท่ีพอเหมาะ ถ้ามากเกินไปจะเป็นพิษ ได้แก่ 
โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกานีสและสังกะสี เป็นต้น สําหรับโลหะหนักบางชนิดที่ไม่เป็นที่ต้องการ
และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ แคดเมียม ตะก่ัว ปรอทและนิกเกิล เป็นต้น 

2.1.5.2.10 ก๊าซ ที่พบในนํ้า Sulfur เสียโดยมากจะเป็นพวกไนโตรเจน 
ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนียและมีเทน ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
จะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่มีอากาศ (Anaerobic) และตัวการที่ก่อให้เกิดกลิ่น
เหม็นในนํ้าเสีย คือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนียและมีเทน ถ้าสารซัลไฟด์ไปรวมตัวกับเหล็กจะเกิด
เป็นเฟอรัสซัลไฟด์ซึ่งทําให้นํ้าเสียมีสีดําเกิดขึ้นเป็นต้น 

2.1.5.2.11 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (DO, Dissolved Oxygen) 
ออกซิเจนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนํ้า นํ้าธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีจะมีค่า 
DO ประมาณ 5-7 ppm แต่ถ้านํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําให้การละลายของออกซิเจนลดลงหรือ 
ถ้าในนํ้ามีสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนมาก ก็มีผลทําให้ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงเช่นกัน 
ซึ่งค่าความต้องการออกซิเจนในน้ําจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของนํ้า 

2.1.5.3. ลักษณะนํ้าเสียทางชีววิทยา ประกอบด้วยจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด 
เจือปนอยู่ จุลินทรีย์ที่พบในนํ้าเสียทั่วๆ ไป ได้แก่ แบคทีเรีย สาหร่าย ฟังไจ โปรซัว โรทีเฟอร์ 
คัสตาเซี่ยนและไวรัส 
 

2.2 การบําบัดน้ําเสีย 
2.2.1 ความหมายของการบําบัดนํ้าเสีย 

การบําบัดนํ้าเสีย เป็นการกําจัดสารต่าง ๆ ที่ปนเป้ือนอยู่ในนํ้าเสียให้หมดไปหรือ
เหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กําหนด และไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการและ
กระบวนการท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสมบัติและประเภทของนํ้าเสียจึงมีหลายวิธี โดยระบบบําบัด 
นํ้าเสียทั่วไปมี 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 กระบวนการบําบัดนํ้าเสียทางเคมี (Chemical Wastewater Treatment) 

เป็นวิธีการบําบัดนํ้าเสียโดยการแยกสารต่าง ๆ หรือสิ่งปนเปื้อนในน้ําเสียที่บําบัด เช่น โลหะหนัก
สารพิษ สภาพความเป็นกรด ด่างสูง ๆ ที่ปนเป้ือนอยู่ด้วยการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลงไปเพ่ือให้เข้าไป 
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ทําปฏิกิริยาซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยกสาร แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ เมื่อเติมสารเคมีลงในนํ้าเสียแล้ว 
ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสําหรับสารเคมีค่อนข้างสูง ดังนั้น
กระบวนการทางเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อนํ้าเสียไม่สามารถบําบัดได้ด้วยกระบวนการทางกายภาพหรือ
ชีวภาพ การทําให้เกิดตะกอน Pprecipitation) อาศัยหลักการเติมสารเคมีลงไปทําปฏิกิริยาทําให้เกิด
กลุ่มตะกอนตกลงมา โดยทั่วไปสารแขวนจะมีประจุลบ ดังน้ันสารเคมีที่เติมลงไปจึงเป็นประจุบวก 
เพ่ือทําให้เป็นกลาง การแยกด้วยวิธีน้ีมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน ดังน้ันวิธีน้ีจะเลือกใช้
ต่อเมื่อไม่สามารถ แยกได้โดยกระบวนการทางชีวภาพหรือกายภาพ โดยส่วนมากสารเคมีที่ทําให้เกิด
ตะกอนจะละลายนํ้า เช่น เกลือของสารประกอบต่าง ๆ เช่น เกลืออะลูมิเนียมซัลเฟต หรือสารส้ม 
(Al2(SO4)O3) เกลือเหล็ก (FeCl3, FeSO4) และเกลือของแคลเซียม (Ca(OH)2) ส่วนเกลือที่นํามาช่วย
ในการเกิดตะกอนได้ดีย่ิงขึ้นน้ีเป็นสารประกอบของ กลุ่ม Activated ของ Silica และ Polyelectrolytes 
โดยกระบวนการทางเคมีมีหลายวิธี การเกิดออกซิเดชันทางเคมี (Chemical Oxidation) อาศัย
หลักการเสียอิเล็กตรอนของอะตอม ให้แก่สารเคมีที่เติมลงไปในนํ้าเสียโดยสารเคมีน้ีจะทําหน้าที่ 
เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing Agent) ส่วนมากวิธีน้ีจะนิยมใช้เปลี่ยนโมเลกุลของโลหะที่เป็นพิษ เช่น 
การเปลี่ยน Fe2+ ซึ่งมีพิษมากไปเป็นสาร Fe3+ ซึ่งมีพิษน้อย ด้วยคลอรีน ดังแสดงในสมการต่อไปน้ี 

 

2Fe2++ CI2 ---> 2 Fe3+ + 2Cl- 
 

การเกิดรีดักชันทางเคมี (Chemical Reduction) เป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน วิธีการน้ีเป็นการ
เปลี่ยนสภาพของสารพิษไปเป็นสารที่มีอันตรายน้อยลง อะตอมหรืออิออน ของสารพิษจะรับ
อิเล็กตรอนจากสารเคมีที่เติมลงไปซึ่งมีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ (Reducing Agent) เช่น การเปลี่ยน Cr6+ 
ซึ่งมีพิษมากไปเป็น Cr3+ ด้วย เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ในสภาพที่เป็นกรด ดังแสดงในสมการต่อไปน้ี 
 

6 FeSO4 + 2 CrO3 + 6 H2SO4 -----> 3 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + 6 H2O 
 

การสะเทิน (Neutralization) เป็นการเปลี่ยนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของนํ้าเสียให้มีฤทธ์ิ 
เป็นกลาง (pH = 7) ถ้าต้องการปรับค่านํ้าเสียที่มีฤทธ์ิเป็นกรด (pH < 7) ในนํ้าเสียให้สูงขึ้นต้องเติมสาร 
ที่มีฤทธ์ิเป็นด่าง เช่น แคลเซียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ส่วนกรณีถ้าต้องการปรับนํ้าเสีย 
มีฤทธ์ิเป็นด่าง (pH > 7) ให้มีค่า pH ตํ่าลงจะต้องเติมกรด เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก กรดเกลือ
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น  

2.2.1.2 กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process) 
กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process) เป็นการอาศัยหลักการ

ใช้จุลินทรีย์ต่าง ๆ มาทําการย่อยสลายเปลี่ยนอินทรีย์สารไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
แอมโมเนีย เป็นการบําบัดนํ้าเสียที่ดีที่สุดในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งนํ้า แต่หลักการน้ี
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เลือกสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการทํางานของจุลินทรีย์ โดยสัมพันธ์กับปริมาณของจุลินทรีย์ และ
เวลาที่ใช้ในการย่อยสลาย แบคทีเรียที่เลือกใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์แยกออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ แบคทีเรียที่ต้องใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจน 
(Anaerobic Bacteria)   

2.2.1.3 กระบวนการทางกายภาพ (Physical Process)  
กระบวนการทางกายภาพ (Physical Process) เป็นการบําบัดนํ้าเสีย

อย่างง่ายซึ่งจะแยกของแข็งที่ไม่ละลายนํ้าออก วิธีน้ีจะแยกตะกอนได้ประมาณ 50-65% ส่วนเรื่อง 
การแยกความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD5) ประมาณ 20-30% เท่านั้น  วิธีการต่างๆ 
ในกระบวนการน้ีมีหลายวิธี เช่น การดักด้วยตะแกรง (Screening) เป็นการแยกเศษขยะต่างๆ ที่มากับ
นํ้าเสีย เช่น เศษไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ ตะแกรงมีหลายขนาด การดักด้วยตะแกรงจึงเป็นการแยก
ขั้นตอนแรกในการบําบัดนํ้าเสีย  

การตัดย่อย (Combination) คือ การใช้เครื่องตัดทําลายเศษขยะขนาดใหญ่
ให้มีขนาดเล็กลง การกวาด (Skimming) เป็นการกําจัดนํามันและไขมันโดยทําการดักหรือกวาดออก
จากนํ้าเสีย การทําให้ลอย (Floating) จะใช้กับตะกอนที่มีความถ่วงจําเพาะน้อยกว่านํ้า การตกตะกอน 
(Sedimentation) เป็นการแยกตะกอนออกจากนํ้าเสียโดยอาศัยหลักการเร่ืองแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะใช้กับ
ตะกอนที่มีความถ่วงจําเพาะมากกว่านํ้า  

2.2.1.4 กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (Physical-Chemical Process) เป็น
กระบวนการที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมากกว่ากระบวนการที่กล่าวมา ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ในขั้นตอน
สุดท้ายในการบําบัดนํ้าเสีย ที่ผ่านกระบวนในขั้นตอนอ่ืนแล้ว เช่น กระบวนการดังต่อไปน้ี 

2.2.1.4.1 การดูดซับด้วยถ่าน (Carbon Adsorption) วิธีการน้ีใช้ผงถ่าน
หรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสารเจือปนที่ละลายอยู่ในนํ้าทิ้ง                   

2.2.1.4.2 การแลกเปลี่ยนประจุ วิธีการน้ีอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนประจุ
ระหว่างสารปนเป้ือนในนํ้าเสียกับตัวกลางที่บรรจุซึ่งมีทั้งประจุบวกและประจุลบ โดยจะมีการลําเลียง
นํ้าภายใน 

2.2.2 วิธีการบําบัดนํ้าเสีย 
การบําบัดนํ้าเสียให้เป็นนํ้าที่สะอาดก่อนปล่อยทิ้งเป็นวิธีการหน่ึงในการแก้ไขปัญหา

แม่นํ้าลําคลองเน่าเสีย โดยอาศัยกรรมวิธีต่าง ๆ เพ่ือลดหรือทําลายความสกปรกที่ปนเป้ือนอยู่ใน
ห้องนํ้า ได้แก่ ไขมัน นํ้ามัน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารพิษ รวมท้ังเช้ือโรคต่างๆ ให้หมดไปหรือ 
ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าก็จะไม่ทําให้แหล่งนํ้าน้ันเน่าเสีย อีกต่อไป 
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2.2.2.1 ขั้นตอนในการบําบัดนํ้าเสีย 
 เน่ืองจากนํ้าเสียมีแหล่งที่มาแตกต่างกันจึงทําให้มีปริมาณและความสกปรก

ของนํ้าเสียแตกต่างกันไปด้วยในการ ปรับปรุง คุณภาพของน้ําเสียจําเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสม
สําหรับกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของน้ําเสียน้ันก็มีหลายวิธีด้วยกันโดยพอจะแบ่งขั้นตอน 
ในการบําบัดออกได้ดังน้ี 

2.2.2.1.1 การบําบัดนํ้าเสียขั้นเตรียมการ (Pretreatment) 
เป็นการกําจัดของแข็งขนาดใหญ่ออกเสียก่อนที่นํ้าเสียจะถูกปล่อย

เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือป้องกันการอุดตันท่อนํ้าเสีย และเพ่ือไม่ทําความเสียหายให้แก่เครื่องสูบนํ้า 
การบําบัดในขั้นน้ีได้แก่ 

1) การดักด้วยตะแกรง เป็นการกําจัดของแข็งขนาดใหญ่โดยใช้
ตะแกรง ตะแกรงที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 ประเภทคือ ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด 

2) การบดตัดเป็นการลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งให้เล็กลง 
ถ้าสิ่งสกปรกที่ลอยมากับนํ้าเสียเป็นสิ่งที่เน่าเป่ือยได้ต้องใช้เครื่องบดตัดให้ละเอียด ก่อนแยกออกด้วย 
การตกตะกอน 

3) การดักกรวดทราย เป็นการกําจัดพวกกรวดทรายทําให้
ตกตะกอนในรางดักกรวดทราย โดยการลดความเร็วนํ้าลง 

4) การกําจัดไขมันและนํ้ามันเป็นการกําจัดไขมันและนํ้ามันซึ่ง
มักอยู่ในนํ้าเสียที่มาจากครัว โรงอาหาร ห้องนํ้า ป๊ัมนํ้ามัน และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด โดยการ
กักนํ้าเสียไว้ในบ่อดักไขมันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือให้นํ้ามันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวนํ้าแล้วใช้เครื่องตัก
หรือกวาดออกจากบ่อ 

2.2.2.1.2 การบําบัดนํ้าเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment) 
เป็นการกําจัดนํ้าเสียที่เป็นพวกสารอินทรีย์อยู่ในรูปสารละลาย

หรืออนุภาคคอลลอยด์ โดยทั่วไปมักจะเรียกการบําบัด ขั้นที่สองนี้ว่า "การบําบัดนํ้าเสียด้วยขบวนการ
ทางชีววิทยา" เน่ืองจากเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย หรือทําลายความสกปรก 
ในนํ้าเสีย การบําบัดนํ้าเสียในปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องบําบัดถึงขั้นที่สองนี้ เพ่ือให้นํ้าเสียที่ผ่าน 
การบําบัดแล้วมีคุณภาพมาตรฐานนํ้าทิ้งที่ทางราชการกําหนดไว้ การบําบัดนํ้าเสียด้วยขบวนการทาง
ชีววิทยาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขบวนการที่ใช้ออกซิเจน เช่น ระบบบ่อเติมอากาศ ระบบ
แคติเวตเตดสลัดจ์ ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ ฯลฯ และ ขบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ระบบถังกรอง 
ไร้อากาศ ระบบถังหมักตะกอน ฯลฯ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ ที่ทําหน้าที่ย่อยสลาย 
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2.2.2.1.3 การบําบัดนํ้าเสียขั้นสูง (Advanced Treatment) 
เป็นการบําบัดนํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดในข้ันที่สองมาแล้ว 

เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรกบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ เช่น โลหะหนัก หรือเช้ือโรคบางชนิดก่อนจะระบายนํ้าทิ้ง
ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะการบําบัดขั้นน้ีมักไม่นิยมปฏิบัติกัน เน่ืองจากมีขั้นตอนที่ ยุ่งยากและ 
เสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากผู้บําบัดจะมีวัตถุประสงค์ในการนํานํ้าที่บําบัดแล้วกลับคืนมาใช้อีกคร้ัง 

2.2.3 หลักการจัดการนํ้าเสีย 
หลักการจัดการนํ้าเสียที่สําคัญได้แก่การนํานํ้าเสียที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการบําบัด

ให้ได้ตามมาตรฐานนํ้าทิ้ง ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย โดยทั่วไปการจัดการนํ้าเสียจะ
ประกอบด้วย 

1) การรวบรวมนํ้าเสีย (Collection)  
2)  การบําบัดนํ้าเสีย (Treatment)  
3)  การนํากลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse and Reclamation)  
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียต่างกันไปทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

ขนาดพ้ืนที่ในการจัดการเรื่องระบบนํ้าเสีย สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการถ่ายเทนํ้าเสีย
ในปริมาณมากออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่นโรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตอาหารทางการเกษตร จะมีการ
จัดการเรื่องระบบบําบัดซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ดังนั้นระบบบําบัดจึงเหมาะสําหรับเป็นระบบบ่อ
ชนิดต่างๆ ทั้งมีการใช้ออกซิเจนและไม่มีการใช้ออกซิเจน บ่อบําบัดที่ใช้ออกซิเจนที่อาศัยหลักการ
ธรรมชาติและง่ายที่สุด เช่น ระบบ บ่อผึ่ง (Oxidation Pond)นอกจากน้ียังมี บ่อเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon) บ่อที่มีออกซิเจน (Aerobic Pond) บ่อบําบัดที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น บ่อหมัก (Anaerobic 
Pond) บ่อบําบัดทั้งสองประเภทจะเป็นรูปบ่อเดียวหรือหลายบ่อต่อเป็นอนุกรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับ 
ความเข้มข้นและปริมาณของนํ้าเสียที่จะทําการบําบัด 

ระบบบําบัดนํ้าเสียเหล่าน้ีอาศัยการทํางานของแบคทีเรียและสาหร่าย บ่อเหล่าน้ี
ยังให้ผลพลอยได้ที่เป็น เช่น จะให้ก๊าซมีเทนมาใช้หุงต้มอาหาร แต่มีข้อจํากัดที่ใช้เน้ือที่ขนาดใหญ่และ
การทํางานจะดีย่ิงขึ้นถ้าบริเวณน้ันมีแสงแดดมาก 

ดังน้ันระบบแบบน้ีจึงเหมาะกับประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งมีข้อจํากัดในเร่ืองการ
ลงทุนและค่าใช้จ่ายระบบบําบัดที่ใช้พื้นที่น้อย ระบบบําบัดในกลุ่มนี้ก็มีมากมายหลายชนิดให้เลือก 
มีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเร่ิมจากระบบตะกอนแขวนลอย (Activated Sludge, AS) 
ที่ต้องใช้เครื่องจักรกลมากที่สุดและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่มีคุณภาพในการจัดการสูง ระบบตะกอนยึดติด
วัสดุ (Trickling Filter, TF) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ระบบจานหมุน (Rotating 
Biological Contractors) ระบบบําบัดในกลุ่มน้ี ออกแบบยากกว่า ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
จึงจะเกิดประสิทธิภาพ  
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2.3. การพัฒนารูปแบบการกําจัดน้ําเสียในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
การพัฒนารูปแบบการจัดการนํ้าเสีย โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนา

รูปแบบการจัดสร่างระบบบําบัดนํ้าเสีย โรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้ง ให้ได้มาตรฐานกําหนด โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ทํางานด้านการแพทย์ ทั้งใน
สถานที่ และในชุมชน มีหน้าที่สําคัญ 4 ประการคือ  

1) การรักษาพยาบาลผู้ป่วย และผู้ได้รับอุบัติเหตุ  
2) ให้การป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ  
3) ให้การศึกษาแก่แพทย์ และพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนๆ  
4) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดแบ่งประเภทของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ดังน้ี  
1) โรงพยาบาลศูนย์ มีจํานวนเตียง 500-1,000 
2) โรงพยาบาลท่ัวไป มีจํานวนเตียง 150-500 
3) โรงพยาบาลชุมชน มีจํานวนเตียง 10-150  
โรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมผู้ป่วย ด้วยโรคนานาชนิด จัดว่าเป็นแหล่งรวมของเช้ือโรค และ

อาจเกิดการแพร่พันธ์ุต่อไปได้ ถ้าขาดการสุขาภิบาลท่ีดี ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มี ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ในโรงพยาบาลเป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2516 กระทรวงสาธารณสุขคาดว่า จะจัดสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสียครบ 100% ในปี 2541 หน่วยงานที่สําคัญในการดําเนินการ ให้มีระบบบําบัด 
นํ้าเสียในโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
โดยดําเนินการแต่งต้ัง สํารวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ดูแลประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คําขี้แนะ
แก้ไขแก่โรงพยาบาล (http://advisor.anamai.moph.go.th/203/20306.html)  

2.3.1 รูปแบบของระบบบําบัดนํ้าเสียโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดําเนินการ
มี 3 รูปแบบ คอื 

1) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)  
2) ระบบบ่อผึ่งนํ้า (Stabilization Pond)  
3) ระบบถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) 

นอกจากน้ี ได้มีการนําระบบรูปแบบอ่ืนๆ มาใช้อีก เช่น ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) และ
ระบบบ่อเติมอากาศ (Anerated Lagoon) ซึ่งเริ่มนํามาใช้กับโรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงปี 2538  
เป็นต้นมา 

2.3.1.1 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)  
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) เป็น

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน 
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(Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย และเจริญเติบโตเพ่ิมจํานวน 
ก่อนที่จะถูกแยกออกจากนํ้าทิ้งโดยวิธีการตกตะกอน การเดินระบบบําบัดประเภทน้ีจะมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เนื่องจาก จําเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมต่อการทํางานและการเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย์ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัด
สูงสุด 

2.3.1.1.1 หลักการทํางานของระบบ 
การทํางานของระบบคลองวนเวียนจะเหมือนกับระบบ 

แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ โดยทั่วไป คือ อาศัยจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด โดยจุลินทรีย์ที่สําคัญ ได้แก่ 
แบคทีเรีย เช้ือรา และโปรโตซัว เป็นต้น ซึ่งสภาวะที่ใช้ในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จะเป็นสภาวะ
แอโรบิค โดยจุลินทรีย์จะใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในนํ้าเสียเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน เพ่ือการเจริญเติบโต
และเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์ในระบบ จากนั้นจึงแยกจุลินทรีย์ออกจากนํ้าเสียที่ผ่านบําบัดแล้ว 
โดยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อให้ได้นํ้าใส (Supernatant) 
อยู่ส่วนบนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคุณภาพนํ้าดีขึ้น และสามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

2.3.1.1.2 ส่วนประกอบของระบบ 
ระบบคลองวน เ วี ยนจะมี ลั กษณะแตก ต่ า งจากระบบ 

แอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอ่ืน คือ ถังเติมอากาศจะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี ทําให้ระบบคลองวนเวียน
จึงใช้พื้นที่มากกว่าระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่น โดยรูปแบบของถังเติมอากาศแบบวงกลมหรือ 
วงรี ทําให้นํ้าไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถังเติมอากาศ และการกวนจะใช้เครื่องกล
เติมอากาศ ซึ่งตีนํ้าในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) จากลักษณะการไหลแบบตามแนวยาว
ทําให้สภาวะในถังเติมอากาศแตกต่างไปจากระบบแอคติเวเต็ดจ์สลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ (Completely 
Mixed Activated Sludge) โดยค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายนํ้า ในถังเติมอากาศจะลดลง
เรื่อย ๆ ตามความยาวของถัง จนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์ เรียกว่าเขตแอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งจะมี
ระยะเวลาไม่ช่วงน้ีไม่เกิน 10 นาที การที่ถังเติมอากาศมีสภาวะเช่นน้ีทําให้เกิดไนตริฟิเคช่ัน (Nitrification) 
และดีไนตริฟิเคช่ัน (Denitrification) ขึ้นในถังเดียวกัน ทําให้ระบบสามารถบําบัดไนโตรเจนได้ดีขึ้นด้วย 
ระบบคลองวนเวียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยบําบัด ดังน้ี  

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. นํ้าทีผ่่านการตกตะกอน ภาพที่ 4. ถังเติมคลอรีน 
 

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

หน่วยบาํบัด 
เกณฑ์การออกแบบ 

พารามิเตอร ์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

1. บ่อเติมอากาศแบบคลอง
วนเวียน 

F/M Ratio 0.05-0.3 กก.บีโอดี / 
กก. MLSS-วัน 

อายุสลัดจ์ (Sludge Age) 10-30 วัน 

อัตราภาระอินทรีย์  
(Organic Loading) 

0.1-0.5 กก.บีโอดี /  
ลบ.ม.-วัน 

MLSS 3,000-6,000 มก./ล. 

เวลาเก็บกักนํ้า (HRT) 8-36 ช่ัวโมง 

อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ 0.75-1.5  

ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดี ร้อยละ 75-95  
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หน่วยบาํบัด 
เกณฑ์การออกแบบ 

พารามิเตอร ์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

2. ถังตกตะกอนขั้นสอง 
(Sedimentation Tank) 

อัตราน้าํลน้  
      อัตราไหลเฉลี่ย 
      อัตราไหลสูงสุด 

 
8-16 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน  
24-32 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 

อัตราภาระของแข็ง  
      อัตราไหลเฉลี่ย  
      อัตราไหลสูงสุด 

 
1-5 กก./ตร.ม.-ชม.  
7 กก./ตร.ม.-ชม. 

ความลึก 3-6 เมตร 

3. บ่อเติมคลอรีน 
(Chlorine Contact 
Tank) 

เวลาสัมผัส (นาที) 
      อัตราไหลเฉลี่ย 
      อัตราไหลสูงสุด 

15-30 นาที  
30  
15 

อัตราภาระฝาย 250 ลบ.ม./ม.-วัน 

ความเข้มข้นของคลอรีนที่ต้องการ 6 มก./ล.  
คลอรีนคงเหลอืทั้งหมด  
(Total Residual Chlorine) 

0.3-2 มก./ล (0.5-1 มก./ล.)*  

 

ที่มา :  รวบรวมจากหนังสือ "ค่ากําหนดการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย", 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 
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนํ้า และการกวนที่เหมาะสม 

เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับจุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการแล้ว 
จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย ทําให้จุลินทรีย์เพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ 
ดังนั้น หลักในการควบคุมการทํางานของกระบวนการ คือ ต้องจัดให้ปริมาณสารอินทรีย์และ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับปริมาณจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศเพ่ือให้สามารถบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแยกสลัดจ์ออกจากนํ้าได้ง่าย 
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การควบคุมการทํางานของระบบสามารถทําได้ 2 วิธี คือ การ
ควบคุมอายุสลัดจ์ (Sludge Retention Time; SRT (QC) หรือ Sludge Age) และ วิธีการควบคุม
อัตราส่วนของน้ําหนักมลสารอินทรีย์ต่อนํ้าหนักของจุลินทรีย์ (F/M Ratio) แต่ในทางปฏิบัติพบว่า 
การควบคุมโดยใช้ค่าอายุสลัดจ์ทําได้ง่ายกว่า โดยเพียงแต่ทําการวิเคราะห์ค่า MLVSS ในระบบ 
(หรือวิเคราะห์ค่า MLSS แทนก็ได้) เพ่ือนําไปคํานวณหาปริมาณสลัดจ์ส่วนเกินที่จะต้องกําจัดออก 
เพ่ือรักษาค่าอายุสลัดจ์ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการควบคุม 

2.3.1.1.4 ข้อดีของระบบ 
ระบบคลองวนเวียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง 

และสามารถบําบัดไนโตรเจนได้ดี 
2.3.1.1.5 ข้อเสียของระบบ 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการดําเนินการสูง ใช้พ้ืนที่มากกว่า
ระบบแอคติเวเต็ดจ์สลัดจ์ประเภทอ่ืน ผู้ควบคุมระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบเป็นอย่างดี 
หากไม่มีการดูแลที่ดีพอจะทําให้อุปกรณ์เช่น เครื่องเติมอากาศชํารุดได้ง่าย 

 

 
 
ภาพท่ี 5. รูปแสดงผังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 
ที่มา : http://thaiworkshop.8m.com/wwt-wwt8.htm (2550, 20 มีนาคม) 

 
2.3.1.2 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) 

บ่อผึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวเคมี เหมาะกับประเทศในเขตร้อนที่มี
แสงแดดตลอดปีเน่ืองจากบ่อผึ่งเป็นระบบที่เสียค่าใช้จ่ายตํ่า รักษาง่าย ประสิทธิภาพดีให้ผลพลอยได้ 
ไม่เปลืองพลังงานเพราะใช้พลังงานจากแสงแดด จึงเหมาะกับประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีราคาที่ดิน 
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ไม่แพงนัก เพราะบ่อผึ่งจะต้องใช้พ้ืนที่กว้างบ่อผึ่งอาจมีหลายช่ือตามความลึก แต่ยึดหลักการทํางาน
แบบเดียวกัน ชนิดที่มีความลึกเพียง 0.3-0.45 เมตร มีออกซิเจนอยู่ตลอดทั้งบ่อ เรียกว่า Aerobic 
Pond ส่วนบ่อที่มีความลึก 1-1.5 เมตรมีออกซิเจนละลายอยู่เกือบทั้งบ่อ ยกเว้นก้นบ่อ แต่ปริมาณ
ความเข้มข้นไม่เท่ากัน ปริมาณออกซิเจนจะมีมากบนผิวนํ้าและลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ตามความลึกของบ่อ 
เรียกว่า Facultative Pond หรือ Oxidation Pond ส่วนบ่อที่มีความลึกมากกว่า 4 เมตร เป็นบ่อไร้อากาศ 
มีออกซิเจนละลายอยู่เฉพาะส่วนผิวนํ้าเท่าน้ัน เรียกว่า Anaerobic Pond 

บ่อผึ่งที่จะกล่าวต่อไปน้ีมีความลึกไม่เกิน 1.5 เมตร ลักษณะเป็นบ่อดิน 
เปิดอยู่กลางแดด ถ้ามองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีความลาดเอียงจากขอบบ่อถึงก้นบ่อประมาณ 1 ต่อ 3 เพื่อกันดินขอบบ่อ
พังทลายสู่ก้นบ่อ นํ้าเสียที่เข้ามาในบ่อผึ่งจะถูกกักไว้นานไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ที่มีอยู่ในนํ้าเสีย ระยะเวลาของการเก็บกักอาจเป็น 1 วัน จนถึง 1 เดือนก็เป็นได้ การกําหนดเวลา 
เก็บกักที่แน่นอนจะทําได้ต่อเมื่อทราบความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในนํ้าเสียแล้ว ส่วนขนาดของบ่อ 
จะใหญ่หรือเล็ก มีเพียงบ่อเดียวหรือหลายบ่อต่อกันแบบอนุกรมข้ึนอยู่กับปริมาณนํ้าเสีย และพ้ืนที่ว่าง
ที่มีอยู่ 

การทํางานของบ่อผึ่งเป็นกระบวนการบําบัดนํ้าเสียหลายรูปแบบรวมกัน 
สารแขวนลอยที่ปนมากับนํ้าเสียที่มีขนาดใหญ่จะตกลงสู่ก้นบ่อด้วยวิธีการทางกายภาพหลังจากน้ัน 
จะเกิดการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวเคมีแบบไม่ใช้ออกซิเจน ส่วนสารละลายอินทรีย์ที่อยู่ 
ในนํ้าจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นํ้าและ
แบคทีเรียเซลล์ใหม่อาจมีพวกแอมโมเนียและฟอสเฟตปนอยู่ด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูก
สาหร่าย (Algae) ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงรวมกับสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
กลายเป็นสาหร่ายเซลล์ใหม่และออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนน้ีจะถูกใช้โดยแบคทีเรียวนเวียนเป็นวัฏจักร
ต่อไป นอกจากน้ีแบคทีเรียยังได้รับออกซิเจนจากอากาศท่ีละลายเติมลงมาด้วยย่ิงมีลมแรงการเติม
ออกซิเจนก็จะมีเพ่ิมขึ้น 
  การควบคุมดูแลบ่อผึ่งให้มีประสิทธิภาพสูงทํางานได้ตามต้องการ จะต้อง

ควบคุมนํ้าเสียที่เข้ามาในบ่อให้มีสารอินทรีย์ในรูป บีโอดี ไม่เกิน 10 กรับบีโอดีต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร
ต่อวัน และน้ําเสียจะถูกเก็บไว้ราว 7-10 วัน ความหนาแน่นของสาหร่ายไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จะได้ประสิทธิภาพของการทํางานประมาณ 80-90% หากปริมาณความเข้มข้นของสารอินทรีย์ 
ที่ปล่อยเข้ามาสูงกว่าที่กําหนดไว้ข้างต้น อาจทําให้บ่อมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นได้  
  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบบ่อผึ่งน้ีจะต้องใช้พ้ืนที่มาก 
อาจไม่เหมาะกับสถานที่ที่มีราคาที่ดินแพง ได้มีผู้คนจํานวนมากพยายามหาวิธีที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบ่อผึ่งโดยไม่ต้องเพ่ิมพ้ืนที่ ด้วยการเติมแผ่นวัสดุสําหรับให้จุลินทรีย์เกาะลงไปในบ่อ เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่



60 

ให้จุลินทรีย์เกาะเพ่ือเพ่ิมจํานวน ทําให้สามารถบําบัดนํ้าเสียได้ปริมาณมากขึ้นโดยไม่ต้องขยายบ่อ ด้วย
วิธีน้ีสามารถเพ่ิมปริมาณการบําบัดได้ถึง 25% โดยมีประสิทธิภาพเท่าเดิม วิธีน้ีทําให้ปริมาณสารอาหาร
ในนํ้าทิ้งลดน้อยกว่าเดิม เป็นการป้องกันไม่ให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Eutrophication) 
ในแหล่งนํ้าได้ด้วยทําให้ระบบบ่อผึ่งมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

2.3.2.1.1 ข้อดีและข้อเสยีของบ่อผึ่ง  
1) ข้อดี 

1.1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การควบคมุ และบํารุงรักษาตํ่า 
1.2) ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญ

มาก 
1.3) ไม่ต้องใช้เคร่ืองจักรกล ประหยัดไฟฟ้า เพราะใช้พลัง

แสงแดด 
1.4) นํ้าทิ้งได้มาตรฐานเพราะมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง 
1.5) สามารถกําจัดเช้ือโรคได้เพราะมีระยะเก็บกักนาน 
1.6) เป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบอ่ืนได้ง่าย 
1.7) สาหร่ายที่ได้จากบ่อผึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงสามารถนําไปใช้

เป็นอาหารสัตว์ได้ เป็นผลพลอยได้ที่มีราคา 
1.8) นํ้าทิ้งจากบ่อผึ่งอาจนําไปเลี้ยงปลา หรือรดต้นไม้ได้ 

 
2)  ข้อเสีย 

2.1)  ต้องใช้พ้ืนที่มาก ไม่เหมาะกับเมืองใหญ่ ๆ 
2.2) ในฤดูฝนซึ่งแสงแดดน้อย อาจเกิดกลิ่นเหม็นและ

ประสิทธิภาพการบําบัดลดลงได้     
2.3) เป็นแหล่งเพาะยุงหรือหนูหากปล่อยให้หญ้าขึ้นรกตาม

ขอบบ่อ         
2.4) อาจถูกรบกวนด้วยสัตว์เซลล์เดียวพวก Rotifer ซึ่งจะ

กินสาหร่ายและแบคทีเรียเป็นอาหารทําให้สาหร่ายและแบคทีเรียในบ่อหมดไปอย่างรวดเร็ว 
2.3.2.1.2 การควบคุมดูแล     

1) จะต้องปรับพีเอชในบ่อไม่ให้เป็นกรด หากพบว่าพีเอชในบ่อ
ตํ่าลงจะต้องปรับด้วยปูนขาว 
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2) จะต้องดูแลความหนาแน่นของสาหร่ายไม่ให้เกินเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ มิฉะน้ัน แล้วตอนกลางคืนอาจมีออกซิเจนไม่พอเพียงที่สาหร่ายและแบคทีเรียจะใช้หายใจ 
และทําให้มันตายได้ 

3) หากพบว่าบ่อมีกลิ่นเหม็นให้เติมสารโซเดียมไนเตรทดับกลิ่น 
แล้วตรวจความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่เข้ามาในบ่อ อาจเกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

4) หมั่นตัดหญ้าขอบบ่อเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะยุงและหนูหรือ
สัตว์อ่ืน ๆ 

2.3.2.1.3 ผลพลอยได้  
หากต้องการใช้สาหร่ายที่มีคุณค่าโปรตีนสูงเพ่ือนํามาเป็น 

อาหารสัตว์ ก็สามารถแยกสาหร่ายออกจากนํ้าทิ้งได้ โดยถ่ายนํ้าทิ้งลงในบ่อพักที่มีความลึกประมาณ 
30 เซนติเมตร แล้วปรับพีเอชให้สูงกว่า 9 กักไว้ระยะหน่ึงสาหร่ายจะตกลงสู่ก้นบ่อ ระบายนํ้าส่วนบนทิ้ง
จะได้สาหร่ายตามต้องการ หรือตากแห้งเก็บไว้ได้ หากต้องการใช้นํ้าทิ้งจากบ่อผึ่งไปเลี้ยงปลา จะต้อง
เจือจางให้สาหร่ายน้อยลงด้วยนํ้าปริมาณ 3 เท่าของนํ้าทิ้งก่อนถ่ายลงสู่บ่อเลี้ยงปลา วิธีนี้ใช้เลี้ยงปลา 
ที่กินพืชเป็นอาหาร โดยให้มีจํานวนปลาประมาร 4-10 ตัวต่อนํ้าหน่ึงลูกบาศก์เมตร และจะได้ปลาที่มี
นํ้าหนักมากกว่าครึ่งกิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการหลังจากเลี้ยงไว้ 6-7 เดือนปลานี้จะต้องนําไป
ทําให้สุกก่อนรับประทาน 

 

 
 
ภาพท่ี 6. ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผึ่ง 
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres?(Oxidation+Pond) (2550, 20 มีนาคม) 
 

2.3.1.3 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบถังกรองแบบไร้อากาศ  
บ่อเกรอะหรือถังเกรอะ เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดอยู่กันที่ สําหรับ

บําบัดนํ้าเสียจากอาคาร บ้านเรือน เป็นถังสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอกสองถังติดกัน มีท่อเปิดที่ผนัง 
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ส่วนที่ติดกันสําหรับให้นํ้าเสียไหลผ่านจากถังหน่ึงไปยังอีกถังหน่ึงได้ (รูปที่ 4.1) ถังน้ีจะถูกฝังอยู่ใต้ติน 
ทําหน้าที่แยกของแข็งออกจากของเหลว สําหรับถังแรกทําหน้าที่คล้ายถังตกตะกอน ถังหมัก และ 
ถังเก็บกากตะกอน ส่วนถังที่สองทําหน้าที่เป็นถังตกตะกอน โดยช่วยตกตะกอนส่วนที่เหลือจากถังแรก
เพ่ือไม่ให้ตะกอนส่วนที่เหลือไหลออกไปนอกถัง ถังเกรอะส่วนใหญ่จะออกแบบให้เก็บกักนํ้าเสียได้นาน
ประมาณ 24 ช่ัวโมง ตะกอนที่ตกลงกันถังจะถูกจุลินทรีย์ที่ปนมากับนํ้าเสียย่อยสลายไปเรื่อย ๆ เป็น
ปฏิกิริยาย่อยสลายที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนทําให้ได้ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
เกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ีถังเกรอะจึงต้องมีท่อระบายอากาศด้วย ส่วนนํ้าเสียที่ผ่านถังเกรอะแล้วอาจยังมี
เชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคได้ ไม่ควรปล่อยออกสู่ท่อระบายนํ้าโดยตรง แต่ควรให้ซึมผ่านดินเอง 
ส่วนตะกอนที่ตกอยู่ในบ่อจะต้องสูบไปบําบัดต่อราว 2-3 ปีต่อครั้งบ่อซึม (Soak-away) 

บ่อซึมเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียต่อจากถังเกรอะ บ่อซึมจะสร้างด้วยคอนกรีต
มีรูพรุนโดยรอบรอบนอกของถังจะกรุด้วยกรวดขนาดใหญ่และเล็กตามลําดับ เพ่ือให้นํ้าเสียสามารถ 
ซึมผ่านลงดินได้ดีขึ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย และกรองจุลินทรีย์ 
ที่เป็นเช้ือโรคไว้บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Pond) 

การบําบัดนํ้าเสียด้วยวิธีบ่อหมักไร้อากาศ มักจะใช้กับนํ้าเสียที่มีความ
เข้มข้นสูงหรือพวกกากตะกอนจากระบบบําบัดอ่ืน นํ้าเสียที่มีสารอินทรีย์สูงไม่เหมาะกับระบบเติมอากาศ 
แต่สามารถนํามาบําบัดในระบบนํ้าได้ บ่อหมักไร้อากาศส่วนใหญ่จะเป็นบ่อดินเปิด แคบ และลึกราว 
6 เมตร เพ่ือรักษาอุณหภูมิและป้องกันออกซิเจนในอากาศไม่ให้ลงไปรบกวนการทํางานของแบคทีเรีย
ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน บ่อหมักไร้อากาศจึงง่ายต่อการออกแบบและควบคุม ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพ 
มิหนําซ้ํายังมีกลิ่นอีกด้วยนํ้าเสียที่ผ่านระบบหลังจากถูกเก็บกักไว้นาน 10-30 วัน ยังไม่ได้มาตรฐาน 
นํ้าทิ้ง จะต้องนําไปบําบัดในระบบอื่นต่อไป เว้นเสียแต่ว่าจะต่อบ่อเป็นแบบอนุกรมเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ แต่ก็ต้องใช้พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นจึงไม่เป็นที่นิยมกัน  

2.3.1.3.1 หลักการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบถังกรองแบบไร้
อากาศ   

การทํางานของบ่อหมักไร้อากาศมีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
นํ้าเสียที่สารอินทรีย์สูง 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) แบคทีเรียในกลุ่มน้ีได้แก่ Pseudomonas, Flavobacterium, Coliform, Alcaligenes แบคทีเรีย
กลุ่มน้ีทํางานและเจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ดี ไม่ตายง่าย อยู่ได้
ในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจน 
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แบคทีเรียกลุ่มที่สองจะทํางานต่อจากการทํางานของแบคทีเรีย
กลุ่มแรก คือ จะเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นก๊าซมีเทน (Methane, CH4) 
และเปลี่ยนกรดอะซิติกเป็นก๊าซมีเทนและสารไบคาร์บอเนต แบคทีเรียกลุ่มน้ีเรียกว่า มีเทนฟอร์มเมอร์ 
(Methane Former) แบคทีเรียกลุ่มน้ีมีความสําคัญเพราะเป็นผู้ควบคุมการทํางานของระบบบ่อหมัก
ตอนเดียวจึงควรได้รับการเอาใจใส่ เพราะมันมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้น้อยกว่า
พวกแรกเป็นพวกที่เจริญเติบโตช้า เกิดยากแต่ตายง่าย ในสภาวะการทํางานปกติก๊าซชีวภาพที่ได้มา 
จะมีก๊าซมีเทนอยู่ประมาณ 60-75% แบคทีเรียกลุ่มน้ีได้แก่ Methanobacterium, และ Methano-
Sarcina       

ในกรณีที่นํ้าเสียมีสารพวกซัลเฟตอยู่ จะมีแบคทีเรียอีกกลุ่มหน่ึง
ที่เรียกว่า ซัลเฟตรีดิวซิ่ง (Sul-Fate Reducing) ที่จะย่อยสารประกอบซัลเฟตและสารอินทรีย์ทําให้เกิด 
ไฮโรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide, H2S) หรือที่เรียกกันว่าก๊าซไข่เน่าและส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นน้ี 
จะรุนแรงขึ้นหากทีเอชในบ่อค่อนข้าเป็นกรด จึงต้องคอยระวังในเร่ืองน้ี ก๊าซเหล่าน้ีจะพาเอาสาร
แขวนลอยที่เหลืออยู่ลอยขึ้นมาบนผิวนํ้าที่เรียกกันว่า สกัม (Scum) และสกัมน้ีจะหนามากข้ึนเรื่อย ๆ 
เมื่อการทํางานมากข้ึน 

บ่อหมักไร้อากาศจะทํางานได้ดีในสภาพท่ีเหมาะสม คือ 
มีสารอินทรีย์เข้า 1.5-6.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน พีเอชอยู่ระหว่าง 6.8-7.4 และต้องไม่ตํ่ากว่า 
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 

นอกจากน้ีแล้วสิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือปริมาณของสารอนินทรีย์
ที่ปนมากับนํ้าเสียหากมีมากเกินไปจะเป็นพิษทําให้แบคทีเรียตายได้ แต่หากมีปริมาณความเข้มข้น 
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นการทํางานของแบคทีเรียให้ดีขึ้นปริมาณที่เหมาะสม คือ 
แคลเซียม 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 75-150 มิลลิกรัมต่อลิตร โปแตสเซียม 200-400 
มิลลิกรัมต่อลิตร และโซเดียม 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร หากพบว่าสารดังกล่าวมีความเข้มข้นสูง 
ไปกว่าน้ี จะทําให้แบคทีเรียทํางานได้ไม่ดี หากสูงมากจนทําให้มันตายน่ันย่อมหมายถึงความล้มเหลว
ของระบบที่จําเป็นต้องเร่ิมต้นใหม่ 

1) ถังหมักไร้อากาศแบบปิด (Anaerobic Digester) 
การทํางานของระบบถังหมักไร้อากาศแบบปิดคล้ายกับ

ระบบบ่อหมักไร้อากาศแบบเปิด ต่างกันที่รูปแบบ แบบปิดสามารถลดกลิ่นเหม็นลงได้ และยังสามารถ
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นําก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้หุงต้มอาหารผลิต
ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ ประสิทธิภาพก็ยังตํ่าอยู่ดี 

2) ถังหมักที่มีวัสดุกรอง (Anaerobic Filter)  
ระบบน้ีคล้ายถังกรองทราย แต่วัสดุที่บรรจุอยู่เป็นพวก

พลาสติก ระบบนี้ไม่ต้องสูบตะกอนกลับมีแบคทีเรียเกาะอยู่ที่ตัวกลางเหมือนแผ่นฟิล์มหุ้มตัวกลาง
พลาสติกไว้ นํ้าเสียจะเข้าทางด้านล่าง (Up Flow) ของถังหมัก แล้วผ่านขึ้นมาทางผิวบน มีประสิทธิภาพ
การบําบัดสูงราว 90% ระบบนี้มีราคาแพงเนื่องจากตัวกลาง แต่สามารถเก็บกาซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ได้ด้วย 

2.3.1.3.2 ข้อดี-ข้อเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบถังเกรอะ-ถังกรอง 
แบบไร้อากาศ 

1) ข้อดี 
1.1) ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบไม่มาก 
1.2) ใช้เวลาก่อสร้างน้อย เนื่องจากวงคอนกรีตเป็นแบบ

สําเร็จรูป 
1.3) ต้นทุนในการก่อสร้างน้อย และไม่ต้องติดต้ังอุปกรณ์

เพ่ิมเติม 
1.4) โครงสร้างแข็งแรง 

2)  ข้อเสีย 
2.1)  ต้องดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างสมํ่าเสมอ เ ช่น 

ตักตะกอนก้นถังแยกตะกอนหนักทุกวัน 
2.2)  รองรับปริมาณนํ้าเสียได้น้อย 
2.3)  ไม่มีความยืดหยุ่นต่อการปรับ-ปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย 
2.4)  ต้องมีการลอกตะกอนก้นถังเป็นประจําทุกปี 
2.5)  ยากต่อการรักษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดให้คงที่ 
2.6)  จําเป็นต้องมีระบบบําบัดนํ้าเสียขั้นหลัง เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพนํ้าทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดเพ่ือให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือระบายออก
สู่สิ่งแวดล้อมได้ 
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ภาพท่ี 7. ภาพระบบบําบัดนํ้าเสียแบบถังกรองแบบไร้อากาศ 
ที่มา : http://www. dsirivarich.com/septictank/ (2550, 20 มีนาคม) 
 

2.3.2 การเปรียบเทียบลักษณะของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบลักษณะของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

ระบบ คุณภาพน้ําทิ้ง พื้นที ่ ค่าเดินระบบ การดูแล 

คลองวนเวียน สูง น้อย สูง ยาก 

ระบบบ่อผึ่ง ปานกลาง-สูง มาก ตํ่า ง่าย 
ถังกรองไร้อากาศ ตํ่า น้อย ตํ่า ปานกลาง 

  
ที่มา :  (ดร. มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ) 
 

2.4 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลาย และ บีโอดี (Determination of Dissolved 
Oxygen and BOD) 

2.4.1 ออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen)   
ขบวนการทางชีวเคมีที่ต้องการออกซิเจนซึ่งเป็นขบวนการที่สําคัญในการผลิต

พลังงานและกิจกรรมต่างๆภายในเซลส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ดังน้ันออกซิเจนจึงเป็นก๊าซที่มีความสําคัญมาก
ในการดํารงชีวิตของคน สัตว์และพืช ก๊าซทุกชนิดในบรรยากาศละลายน้ําได้ แต่ออกซิเจนและ
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ไนโตรเจนละลายนํ้าได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับก๊าซอ่ืนๆ ความสามารถในการละลายนํ้าของออกซิเจน
ขึ้นกับปัจจัย 3 อย่าง คือ 
 1) อุณหภูมิ ออกซิเจนและไนโตรเจนที่ละลานนํ้าจะแปรผันกลับกับอุณหภูมิ  

2) ความดัน DO จะแปรผันโดยตรงกับความดันย่อยของออกซิเจนในขณะนั้น 

ตัวอย่าง เช่น ออกซิเจนจะละลายนํ้าในปริมาณ 14.6 มก./ล. ที่ 0°C และ 7 มก./ล. ที่ 35°C ภายใต้
ความดัน 1 บรรยากาศ 

3) ปริมาณเกลือแร่และสารปนเป้ือนในนํ้า นํ้าที่มีสารปนเป้ือนจะมีปริมาณออกซิเจน
ละลายตํ่ากว่านํ้าสะอาดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ดังน้ันนํ้าทะเลและนํ้าเสียจะมีค่าอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนตํ่ากว่านํ้าสะอาด 

2.4.1.1 ความสําคัญของค่า DO 
1) ค่า DO ในลํานํ้าธรรมชาติ จะเป็นตัวช้ีถึงความสามารถของนํ้าที่จะรับ

การถ่ายเทของเสียหรือการฟอกตัวเองให้บริสุทธ์ิตามธรรมชาติ นอกจากน้ียังแสดงถึงความเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของปลาและสัตว์นํ้าอ่ืนๆ (เช่น ไม่ควร < 5 mg/L) 

2) ช่วยในการควบคุมอัตราเร็วของปฏิกิริยาในกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย
แบบใช้อากาศ เพ่ือให้แน่ใจว่ายังคงรักษาสภาวะ Aerobic ไว้ได้ และป้องกันการให้อากาศมากเกินควร 

3) ใช้สําหรับหาค่า BOD 
4) ใช้ในการควบคุมการกัดกร่อนของเหล็กในท่อนํ้าประปา และหม้อต้มนํ้า   

เพราะพบว่าออกซิเจนในนํ้าทําให้เกิดการกัดกร่อน (Corrosion) ดังน้ันจึงไม่ควรมี DO เลยในหม้อต้มนํ้า 
(แต่ถ้าความดันตํ่ากว่า 250 psi มี DO ได้ 0.015 ppm) 

การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําสามารถทําได้หลายวิธี    
- วิธีทางเคมี ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ The Azide Modification 

of The  Winkler Method  
- Membrane Electrode Method หรือเครื่องมือที่เรียกว่า DO 

Meter ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ขบวนการเคมีไฟฟ้า โดยถือหลักอัตราการแพร่ของโมเลกุลออกซิเจน 
ผ่านเย่ือ (Membrane) ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับออกซิเจน   โดยที่เย่ือน้ีอยู่ใน Working Electrode    
การวิเคราะห์ DO จะใช้วิธีใดน้ันขึ้นอยู่กับสารรบกวนที่มีอยู่ในนํ้าตัวอย่างน้ันๆ และความแม่นยํา 
ของผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

2.4.2 BOD (Biochemical Oxygen Demand) 
คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าภายใต้

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 เพ่ือทราบถึงความสกปรกของแม่นํ้าลําคลองต่างๆ 
 การย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าแสดงได้ดังรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าสารอินทรีย์จะถูก
ออกซิไดซ์เป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการออกซิไดซ์สารประกอบคาร์บอน ดังสมการที่ 1 
 

 Organic C + O2              CO2 + H2O  +  SO4
2-  +  NO3

-  …...........(1) 
 

ส่วนขั้นที่สองเป็นการออกซิไดซ์ NH3 ไปเป็น NO2
- และ NO3

- ตามลําดับ โดยพวก Nitrifying Bacteria  

ซึ่งเป็น Autotrophic Bacteria แบคทีเรียพวกนี้มีการแบ่งตัวที่ 20°C น้อยมาก ดังนั้นปริมาณ
ออกซิเจนที่แบคทีเรียพวกน้ีใช้ในช่วงเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการหาค่า BOD จึงน้อยมากด้วย
หลังจาก 10 วันไปแล้ว  แบคทีเรียเหล่าน้ีจึงจะมีจํานวนมากพอที่จะใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์ 
NH3 เพ่ือเปลี่ยนไปเป็น NO3

- ในที่สุด 

 
 
ภาพท่ี 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
ออกซิไดซ์น้ีจะเป็นสารอินทรีย์จําพวกคาร์บอน  ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์อ่ืน ๆ หรือสารอนินทรีย์ใดๆ 
ในการวิเคราะห์ BOD น้ัน  ตัวอย่างนํ้าทิ้งจะต้องมีแบคทีเรียที่แข็งแรงและมีปริมาณมากพอที่จะย่อย
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สลายสารอินทรีย์ที่มีในนํ้าทิ้งน้ัน ๆ ได้ ถ้ามีน้อยหรือไม่มีเลย ต้องหาแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารอินทรีย์
ในนํ้าทิ้งน้ัน ๆ ได้มาใส่ มิฉะน้ันผลของการวิเคราะห์จะผิดพลาดหรือหา BOD ไม่ได้เลย การวิเคราะห์

ทําได้โดยหาปริมาณออกซิเจนที่เริ่มต้น (DO0) แล้วแช่นํ้าตัวอย่างไว้ที่ 20°C เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา 
การย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นนํานํ้าตัวอย่างมาตรวจหาปริมาณออกซิเจน 
ที่เหลืออยู่ (DO5) ผลต่างที่ได้คือปริมาณ BOD เนื่องจากปริมาณออกซิเจนอิ่มตัว (Saturated 

Oxygen Concentration) ในนํ้ามีปริมาณตํ่า ตัวอย่างเช่น ที่ 20°C มีปริมาณ 9 มก./ล. และยิ่งมีปริมาณ
น้อยลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังน้ันถ้ามีปริมาณสารอินทรีย์ในนํ้าสูง จะต้องทําการเจือจางตัวอย่างนํ้า
ก่อนวิเคราะห์ปริมาณ BOD ผลการทดลองที่ยอมรับได้จะต้องมีปริมาณ DO5 ไม่ตํ่ากว่า 1 มก./ล. และ
ผลต่าง DO0 และ DO5 ไม่ตํ่ากว่า 2 มก./ล. การหาค่า BOD ของน้ําแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ 

วิธีที่ 1 Direct Method 
ใช้กับตัวอย่างนํ้าที่มีความสกปรกน้อยคือ มีค่า BOD5 ไม่เกิน 7 มก./ล. ส่วนใหญ่

เป็นนํ้าจากแม่นํ้า วิธีน้ีไม่ต้องทําให้ตัวอย่างเจือจางด้วยนํ้ากลั่น ให้ใช้ตัวอย่างนํ้ามาหาค่า BOD 
โดยตรงเลย 

วิธีที่ 2 Dilution Method 
ใช้กับตัวอย่างนํ้าที่มีความสกปรกมาก เช่น นํ้าเสียจากบ้านเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  

นํ้าเหล่าน้ีจะมีค่า  BOD5 เกิน 7 มก./ล.  ดังน้ันถ้าไม่ทําให้เจือจางลงปริมาณออกซิเจนในตัวอย่าง 
จะไม่พอที่จะใช้ย่อยสารอินทรีย์ในนํ้า ค่า DO5 จะเป็นศูนย์ การเจือจางอาจใช้แบบ % Mixture หรือ 
Direct Petting (ตารางที่ 1) ลงสู่ขวด BOD โดยตรงเลยก็ได้ การเลือกใช้ Dilution เท่าใดสําหรับ 
นํ้าทิ้งนั้นๆ เราควรจะทราบค่า BOD โดยประมาณก่อน ซึ่งส่วนมากจะประมาณจากค่า COD 
(คือประมาณ 60 % ของ COD) แล้วพิจารณาค่า Dilution ที่จะใช้ตามตารางที่ 1 ตัวอย่างเช่น 
ถ้านํ้าทิ้งมีค่า COD 1000 มก./ล. ค่า BOD โดยประมาณจะเท่ากับ 600 มก./ล. จากตาราง 
ควรเลือกใช้ 1.0 % Mixture แล้วจึงเลือก % ตัวอย่าง เจือจางที่สูงกว่าและตํ่ากว่าที่อยู่ติดกันอีก 
2  อัน เพ่ือให้ครอบคลุมค่า BOD ที่ต้องการทราบ 
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ตารางที่ 4. ค่าของ BOD กับวิธีการเจือจางต่างๆของตัวอย่างแสดง [From: Chemistry for Sanitary 
Engineering, Sawyer and McCarty, p. 424] 
 

Using Percent Mixtures By Direct Pipetting into BOD Bottles 

% Mixture Range of BOD ml Range of BOD 

0.01 
0.02 
0.05 
0.1 
0.2 
0.5 
1.0 
2.0 
5.0 
10.0 
20.0 
50.0 
100 

20,000-70,000 
10,000-35,000 
4,000-14,000 
2,000-7,000 
1,000-3,500 
400-1,400 
200-700 
100-350 
  40-140 
 20-70 
 10-35  
 2-14 
0-7 

0.02 
0.05 
0.10 
0.20 
0.50 
1.0 
2.0 
5.0 
10.0 
20.0 
50.0 
100 
300 

   30,000-105,000 
12,000-42,000 
  6,000-21,000 
  3,000-10,500 
 1,200- 4,200 
   600-2,100 
   300-1,050 

120-420 
60-210 
30-105 
12-42 
6-21 
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 เพ่ือใช้ในการ Oxidize สารอินทรีย์ในนํ้าเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา   
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 คือสารอินทรีย์ในนํ้าจะถูก 
Oxidize จนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับนํ้า ต่างกันตรงที่ BOD นั้นใช้แบคทีเรียในการย่อยสลาย 
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ส่วน COD ใช้ตัวเติมออกซิเจน (Oxidizer) ดังกล่าวแล้ว โดยปกติค่า COD จะสูงกว่าค่า BOD ทั้งน้ี
เพราะสารอินทรีย์คาร์บอนจะถูก Oxidize อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมทางชีวะ 
(Biological Assimilation) ของสารเหล่าน้ัน เช่น กลูโคส ลิกนิน เซลลูโลส โดยเฉพาะถ้าน้ําเสียน้ัน 
มีสารอินทร์ที่ไม่สามารถถูก Oxidize ทางชีวะปนอยู่ด้วย จะทําให้ค่า COD สูงกว่าค่า BOD มากในกรณีที่
นํ้าเสียมีสารอินทรีย์บางพวกเช่น Straight-Chain Aliphatic Compound, Aromatic Hydrocarbon, 
Pyridine และ Betaine ปะปนอยู่  ซึ่งสารเหล่าน้ีจะไม่ถูก 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. ดังน้ันจึงเหมาะ 
ในการควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียเพราะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที และใช้ในการประเมินค่า 
BOD อย่างคร่าว ๆ  

Strong Oxidizing Agent ที่ใช้ในการหาค่า COD มีด้วยกันหลายตัวคือ Potassium 
Permanganate, Ferric Sulfate, Potassium Iodate และ Potassium Dichromate การหาค่า 
COD โดยใช้โปแตสเซียมไดโครเมตเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะให้ผลที่น่าเชื่อถือและแน่นอน  
หลักการของวิธีนี้คือ สารอินทรีย์คาร์บอนจะถูก Oxidized โดยโปแตสเซียมไดโครเมตในสภาวะ 
ที่เป็นกรดอย่างรุนแรง ดังน้ันจึงใช้การ Reflux เพ่ือป้องกันการระเหยสูญหายของสารเคมี จากน้ันจึง
ไทเทรตหาปริมาณโปแตสเซียม-ไดโดรเมตที่เหลืออยู่ด้วย Ferrous Ammonium Sulfate โดยใช้  
Ferroin เป็นอินดิเคเตอร์ ปฏิกิริยาที่เกิดเป็นดังน้ี 

 

3Org.carbon + 2Cr2O7
2- + 16H+     3CO2 + 4Cr3+ + 8H2O………(2) 

 

Cr2O7 + 6Fe2+ + 14H+   6Fe3+ + 2Cr3+ +7H2O        ….……………(3) 
 

มีการเติม AgSO4 เป็นตัว Catalyst เพื่อเร่งปฏิกิริยาการออกซิไดส์ของพวกกรดไขมันที่มีนํ้าหนัก
โมเลกุลตํ่า ๆ (straight chain aliphatic) นอกจากน้ี AgSO4 ที่ใส่ไปจะไปทําปฏิกิริยากับ Cl-, Br- 
หรือ I-  ได้ แต่ AgSO4 เป็น catalyst ที่ไม่ได้ผลในการออกซิไดส์สารประกอบพวก Aromatic และ 
Pyridine สารรบกวนที่สําคัญคือ Cl-  จึงต้องใส่ HgSO4 ลงไปก่อนเพ่ือไปจับกับ Cl- ให้อยู่ในรูปของ 
Mercuric Chloride Complex โดยวิธีน้ีสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีค่า COD ต้ังแต่ 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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ตารางที ่5. แสดงปริมาณของตัวอย่างนํ้าและ Reagent ต่าง ๆ ในหลอดทดลอง 
 
 

Digestion Vessel Sample (ml) 
Digestion 

Solution (ml) 
H2SO4 Reagent 

(ml) 
Total Final 

Volume (ml) 
Culture Tube : 

16 x 100 mm 
20 x150  mm 
25 x 150 mm 

Standard       
10- ml ampule 

 
2.5 
5.0 
10.0 

 
2.5 

 
1.5 
3.0 
14.0 

 
1.5 

 
3.5 
7.0 
14.0 

 
3.5 

 
7.5 
15.0 
30.0 

 
7.5 

 

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

Environmental Microbiology. (2550, 17 กุมภาพันธ์) 
 

2.6. ความหมายผักตบชวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9. ผักตบชวา 
ที่มา : http://www.livetogether.org/content/  (2555, 20 เมษายน) 
 

ผักตบชวา มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า Eichlornia Crassipes Solms ช่ือสามัญว่า Water 
Hyacinth อยู่ในวงศ์ Pontederiaceae เป็นพืชนํ้าประเภทใบเลี้ยงเด่ียว ลอยนํ้าได้โดยไม่ต้องมี 
ที่ยึดเกาะ สามารถแพร่พันธ์ุได้รวดเร็วมาก แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจเป็นมันหนา ก้านใบพองออกตรงช่องกลาง 
ภายในมีลักษณะเป็นรูพรุนช่วยพยุงลําต้นให้ลอยนํ้าได้ ผักตบชวา สามารถอยู่ได้ทุกสภาพนํ้า ทั้งใน 
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นํ้าสกปรกและน้ําสะอาด เจริญเติบโตได้ดีที่ pH 4-10 และอุณหภูมิของน้ําไม่สงูกว่า 34 oC และในต้นพืช
จะมีนํ้าเฉล่ียประมาณร้อยละ 95 (ในใบร้อยละ 89 และในก้านใบร้อยละ 96.7) ผักตบชวาช่วย 
ในการบําบัดนํ้าเสีย โดยอาศัยคุณสมบัติทําหน้าที่เป็นตัวกรอง ผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น 
เปรียบได้กับการบรรจุวัสดุพรุน ซึ่งกรองน้ําที่ไหลผ่านกอผักตบชวาอย่างช้าๆ จึงทําให้ของแข็งแขวนลอย
ต่างๆ ที่ปนอยู่ในนํ้าถูกสกัดก้ัน นอกจากน้ัน ระบบรากที่มีจํานวนมาก ช่วยกรองสารอินทรีย์ที่ละเอียด 
และจุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่ราก ช่วยดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูด
สารอาหารที่อยู่ในนํ้า ลําเลียงไปยังใบเพื่อสังเคราะห์แสง ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสีย 
จึงถูกกําจัดไป อย่างไรก็ตามไนโตรเจนในนํ้าเสียนั้น ส่วนมากจะอยู่ในรูปสารประกอบทางเคมี เช่น 
สารอินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน พบว่า ผักตบชวาสามารถดูด
ไนโตรเจนได้ทั้ง 3 ชนิด แต่ในปริมาณที่แตกต่างกันคือ ผักตบชวาสามารถดูดอินทรีย์ไนโตรเจน 
ได้สูงกว่าไนโตรเจนในรูปอ่ืนๆ คือ ประมาณร้อยละ 95 ขณะที่ไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนีย
ไนโตรเจนจะลดลงประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 77 ตามลําดับ แต่การใช้ผักตบชวาบําบัดนํ้าเสีย 
ที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูง จะส่งผลให้ผักตบชวาเจริญเร็วขึ้นและปกคลุมพ้ืนที่ผิวนํ้า 
มากขึ้น จึงควรมีการดูแลระบบเก็บต้นที่เจริญเต็มที่ขึ้นจากนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ ไม่เช่นน้ัน เมื่อผักตบชวาตาย 
จะเน่าอยู่ในนํ้า ทําให้นํ้าเสียน้ันมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้นอีก นอกจากน้ีรากของผักตบชวา 
มีแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนแกรมลบ คือ Azospirillum spp. และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถตรึง
ไนโตรเจนได้ประมาณ 2.5 กิโลกรัม/เอเคอร์/วัน  ผักตบชวา ขึ้นได้ในทุกสภาพน้ํา และสามารถบําบัด
นํ้าเสียได้โดยตรง แต่ถ้านํ้าเสียมีสารมลพิษอยู่ปริมาณสูงหรือนํ้าเสียมีปริมาณมาก การใช้ผักตบชวา
บําบัดนํ้าเสียจะให้ผลช้า และน้ําอาจเน่าเสียได้ จึงควรที่จะใช้ผักตบชวาร่วมกับการบําบัดนํ้าเสีย 
ระบบอ่ืนด้วย จึงจะให้ผลดี  
ลักษณะท่ัวไป : ผักตบเป็นพืชนํ้าประเภทใบเลี้ยงเด่ียว ลอยนํ้าได้ งอกงามได้โดยไม่ต้องมีที่ยึดเกาะ 
สามารถแพร่พันธ์ุได้รวดเร็วมาก  
ต้น : ลําต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามนํ้า มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลาย
ไหล ถ้านํ้าต้ืนก็จะหย่ังรากลงดิน 
ใบ : เป็นใบเด่ียวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบนํ้าตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศ
คล้ายฟองน้ําช่วยให้ลอยนํ้าได้  
ดอก : ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุด
ขนาดใหญ่กว่ากลีบอ่ืน ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ 
ผล : เป็นแบบ Capsule  
เมล็ด : มีจํานวนมากพบทั่วไปตามริมนํ้าโดยการแยกกอหรือใช้ไหล 
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ประโยชน์ : ใช้ประดิษฐ์เครื่องจักรสาน ใช้ทําปุ๋ยหมัก ใช้ยอดอ่อนและดอกอ่อนลวกให้สุกจิ้มกับ
นํ้าพริก 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กิดติและคณะ (2529) ได้ทําการศึกษาการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษโดยใช้ 

กกกลมและผักตบชวา จากการศึกษาพบว่าในเวลา 1 เดือนสามารถลดค่า BOD, COD ของแข็ง
แขวนลอย,ฟอสเฟตและสีของน้ําเสีย โดยผักตบชวาลดค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวควบคุม (นํ้าเสียที่ไม่ได้
ปลูกผักตบชวาและกกกลม) คือ  14.3%, 18.3%, 87.9% และ 4.5% ตามลําดับ ส่วนกกกลมลดค่าได้
ดังน้ี คือ  13.6%, 26.3%, 88.7% ,162.5%, และ 27.7 % 
  โกวิท โกรัมย์ ,  จตุรพร แถวรัมย์ ,  อาธิติ ต้นเสมอไทย ,  ดวงทิพย์ สัมโน (2552) 
ได้ทําการศึกษาเรื่อง บําบัดนํ้าเสียด้วยพืชนํ้าที่โรงอาหาร โรงเรียนภัทรบพิตร ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการทดลองพบว่า นํ้าเสียที่มีการนําพืชนํ้ามาใส่คือ ผักตบชวา กับสาหร่าย
หางกระรอก มีปริมาณของออกซิเจนที่อยู่ในนํ้าเสียเพ่ิมขึ้น ส่วนนํ้าเสียที่ไม่ได้ใส่พืชนํ้าใด ๆ เลย ก็ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังน้ัน ผักตบชวา และสาหร่ายหางกระรอก สามารถช่วยบําบัด 
นํ้าเสียดีขึ้นได้ในอุณหภูมิ และปริมาณที่เหมาะสม และอีกอย่างพืชทั้งสองชนิดน้ีเป็นพืชที่หาง่าย 
เหมาะสําหรับการนํามาบําบัดนํ้าเสียในแหล่งชุมชน 

คมสันต์ ประจันบาล, นายเช่ียวชาญ โกร้กระโทก, นายภาณุวัตร คานนิม, อธิษฐาน แวดล้อม 
(2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การแก้ปัญหามลพิษทางนํ้า (ผักตบชวากับการบําบัดนํ้าเสีย)” โรงเรียน
ภัทรบพิตร  ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการทดลองพบว่า นํ้าเสียที่ใส่
ผักตบชวาลงไปและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน เมื่อครบเวลาที่กําหนดนําผักตบชวาออก ผลที่สังเกต
ได้คือ นํ้าใสขึ้น กลิ่นเหม็นลดลง เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากนํ้าเสียที่ไม่ได้ใส่ผักตบชวาลงไป 
จึงสรุปได้ว่า ผักตบชวาสามารถลดมลพิษทางนํ้าได้ 
 บําบัดนํ้าเสียโดยการกรองนํ้าเสียด้วยผักตบชวา Filtration ตามแนวทฤษฎีการพัฒนา 
อันเน่ืองจากพระราชดําริ “บึงมักกะสัน” ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สามารถลดค่า BOD ได้ระหว่าง 
19-85% โดยเฉล่ียได้ 51% มีประสิทธิภาพในการฟอกตัวด้านการกําจัด Total Coli Form แบคทีเรีย 
และ Fecal Coli Form แบคทีเรียเฉลี่ย 90% และ 98% ตามลําดับการ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 

3.1 การเตรียมร้ัวสําหรับผักตบชวา 
3.1.1 อุปกรณ์ 

3.1.1.1 ท่อ PVC ¾  น้ิว 
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 น้ิว ต่อกรอบสี่เหลี่ยมสําหรับใส่ผักตบชวาขนาด 2×4 เมตร  
3.2.2 นําโฟมมาห้อยติดกับกรอบใส่ผักตบชวา เพ่ือกันไม่ให้กรอบจมนํ้า 
3.2.3 วัดคุณภาพนํ้า (DO) บ่อที่จะนําผักตบชวาใส่ก่อน เพ่ือจะดูค่าของ DO ก่อนทดลอง 
3.2.4 นํ้าผักตบชวามาลงในบ่อที่ทําการทดลอง  
3.2.5 ตรวจวัดค่า DO และ BOD ในบ่อทุกอาทิตย์หลังจากทําการทดลอง 
3.2.6 เก็บตัวอย่างนํ้า 
3.2.7 เตรียมขวดเก็บตัวอย่างนํ้าขนาด 300 mL จํานวน 3 ขวด 
3.2.8 กําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํ้าโดยจะเป็นตัวแทนของน้ําตัวอย่างทั้งหมด 
3.2.9 ใช้ขวดเก็บตัวอย่างนํ้าตักนํ้าตามจุดที่กําหนด 
3.2.10 นํานํ้าตัวอย่างที่เก็บเสร็จแล้วแช่เย็นและเติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เพ่ือเป็น

การรักษาน้ําตัวอย่าง 
3.2.11 นํานํ้าตัวอย่างไปทําการวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ที่กําหนด 
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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 นํ้าที่บ่อปรับ

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 นํ้าแป้ง 
3.3.2.2.7 Na2S2O3 . 5H2O 
3.3.2.2.8 K2Cr2O7 
3.3.2.2.9 KI 
3.3.2.2.10 นํ้ากลั่น 

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 แช่นํ้าตัวอย่างให้มีอุณหภูมิประมาณ 20°C 
3.3.2.3.3 เติมอากาศลงในนํ้าตัวอย่างให้มีออกซิเจนอ่ิมตัว 
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DO0 -  DO5 
% mixture 

3.3.2.3.4 รินนํ้าตัวอย่างลงในขวด BOD จนเต็ม 6 ขวดต่อ 1 ตัวอย่างนํ้า 
ปิดจุกให้แน่น คอยดูให้มีนํ้าหล่ออยู่ที่ปากขวดตลอดระยะเวลา 5 วันที่แช่อยู่ในตู้ Incubator 

3.3.2.3.5 นํา 3 ขวดแรกมาวิเคราะห์ปริมาณ DO0 โดยวิธี Azide Modification 

อีก 3 ขวดแช่ไว้ใน incubator อุณหภูมิ 20 ± 1°C เพ่ือรอวิเคราะห์หา DO5 
3.3.2.3.6 เมื่อครบกําหนด 5 วัน  นําตัวอย่างที่เหลือมาวิเคราะห์หา

ปริมาณ BOD 
3.3.2.3.7 การคํานวณ  
 

BOD5, mg/l =  
 

 

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 % ก่อนเพ่ือป้องกัน

การปนเป้ือนจากสารอินทรีย์ 
2) ปิเปตตัวอย่างนํ้ามา 5 มล. ใส่ลงในหลอดทดลอง แล้วเติม Digestion 

Reagent ลงไป 3 มล. 
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(a – b) x N X 8000 
     ml sample 

3) ค่อย ๆ เติม กรด Sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 ลงไป 7 มล. ให้ไหล
ลงก้นหลอดแก้ว เพ่ือให้ช้ันของกรดอยู่ใต้ช้ันของนํ้าตัวอย่างและ Digestion Reagent 

4) ปิดจุกหลอดแก้วให้แน่น แล้วควํ่าหลอดแก้วไปมาหลาย ๆ ครั้งอย่างทั่วถึง
ก่อนจะนําตัวอย่างไปรีฟลักซ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมอยู่ที่ก้นหลอด ซึ่งอาจแตกได้
ในขณะทําการรีฟลักซ์ 

5) ให้ทํา Blank โดยใช้นํ้ากลั่นแทนนํ้าตัวอย่างด้วยวิธีการทดลอง
เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์นํ้าตัวอย่าง ประมาณ 1-2 หลอด 

6) นําหลอดแก้วทั้งหมดที่ใส่นํ้าตัวอย่างและ Blank วางบนท่ีต้ังหลอด
ทดลอง แล้วเข้าเตาอบที่ทําให้อุณหภูมิสูงถึง 150 ± 2 oC ก่อนหน้าน้ีแล้ว เมื่อครบเวลา 2 ชม. ให้นํา
ตัวอย่างออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเย็น 

7) เทตัวอย่างจากหลอดใส่ลงในขวดรูปชมพู่ แล้ไทเทรตกับสารละลาย 
FAS จนกระทั้งถึงจุดยุติ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียวและเป็นสีนํ้าตาลแดง 
ที่จุดยุติ อ่านปริมาตรที่ไทเทรตตอนเร่ิมเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาลแดงทันที 

8) การคํานวณ 
 

COD, mg / L =   
    

  a = ml ของ Fe (NH4)2(SO4)2ที่ใช้ไทเทรต Blank 
  b  = ml ของ Fe (NH4)2(SO4)2ที่ใช้ไทเทรต นํ้าตัวอย่าง 
  N = Normality ของ Fe (NH4)2(SO4)2 ที่ใช้ 

 

 หมายเหตุ  ภายหลังการเติมกรดซัลฟิวริก ให้สังเกตสีของตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

- ถ้าได้สีเขียว แสดงว่าปริมาณ K2Cr2O7 เหลืออยู่มาก ใช้ปริมาณ 
นํ้าตัวอย่างน้อยเกินไปต้องเพ่ิมปริมาณนํ้าตัวอย่างอีก 

- ถ้าได้สีเขียวอมเหลือง แสดงว่าปริมาณนํ้าตัวอย่างเหมาะสม สามารถ
นําตัวอย่างไป รีฟลักซ์ได้ 

- ถ้าได้สีเขียวอมฟ้า แสดงว่าปริมาณน้ําตัวอย่างมากเกินไป ต้องทําการ
เจือจางนํ้าตัวอย่างให้มีความเข้มข้นน้อยกว่าน้ี 

โดยจะใช้อัตราส่วนระหว่างนํ้าตัวอย่าง : นํ้ากลั่น เท่าไหร่ก็ได้ แต่ผลรวม
ของปริมาตรนํ้าตัวอย่างต้องเท่ากับ 10 มล 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 
การศึกษาแนวทางการลดพลังงานท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพโดยใช้ผักตบชวา 

ในการบําบัดนําเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ พบว่าผักตบชวาสามารถทําให้ค่าไฟฟ้าที่ระบบ
บําบัดนํ้าเสียลดลง เพราะเมื่อทําการทดลองลดการเปิดเคร่ืองเติมอากาศจากที่เปิดปกติ 16 ช่ัวโมง 
ต่อวันเป็น 10 ช่ังโมงต่อวัน คือเวลา 07.00 น. – 12.00 น. และ 19.00 น. – 24.00 น. แล้ว คุณภาพ
ของน้ําเสียที่ระบบบําบัดนํ้าเสียโรงพยาบาลสมุทรปราการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดตามมาตราประเภท ก. 55 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 6.  แสดงคุณภาพนํ้าที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 
ผลวิเคราะห์
เดือนมกราคม 

ผลวิเคราะห์ 
เดือนกุมภาพันธ์ 

มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าทิ้ง 

ความเป็นกรด-ด่าง  (pH) 
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
บีโอดี (BOD) 
ไขมันและนํ้ามนั (Oil & Grease) 
ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) 
ซีโอดี (COD) 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform 
Bacteria) 

6.9 
492 
11 

<0.1 
5 
11 

0.54 
0.19 
96 

ไม่พบ 
ไม่พบ 

7.0 
324 
1 

<0.1 
5 

1.0 
5.14 
0.15 
36 

ไม่พบ 
ไม่พบ 

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 

 

*หมายเหตุ ผลการวิเคราะห์จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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จากตารางแสดผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า จะเห็นได้ว่าค่า BOD และค่า COD ของน้ําทิ้ง
ที่ระบบบําบัดนํ้าเสียในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ค่า BOD มีค่าเท่ากับ 5 mg/l และค่า COD มีค่า
เท่ากับ 36 mg/l ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งที่กําหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลของ 
นํ้าทิ้งเดือนมกราคม 2555ที่เปิดเคร่ืองเติมอากาศในบ่อปรับสภาพ (ภาพที่ 10) ปกติ (16 ช่ัวโมง) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพนํ้าทิ้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แสดงว่าผักตบชวาไม่สามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10. บ่อปรับสภาพระบบบําบัดนํ้าเสียคลองวนเวียน 
 

4.2  ค่าไฟฟ้าที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 
จากการศึกษา พบว่าไฟฟ้าที่ใช้ในการเปิดเคร่ืองเติมอากาศที่ระบบบําบัดนํ้าเสียในบ่อ 

ปรับสภาพ (บ่อที่ทําการทดลอง) มีค่าเท่ากับ 10444 KWh หรือมีค่าเท่ากับ 29,556.52 บาท 
เมื่อเปรียบกับค่าไฟฟ้าในการเปิดเคร่ืองเติมอากาศในบ่อปรับสภาพของเดือน มกราคม 55 มีค่าเท่ากับ 
11563 KWh หรือมีค่าเท่ากับ 32,723.29 บาท และค่าไฟฟ้าที่ระบบบําบัดนํ้าเสียลดลง 1119 KWh 
หรือ 3,166.77 บาท 

 

4.3 การคํานวณค่าไฟฟ้าที่บ่อปรับสภาพ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ค่าไฟฟ้าที่ระบบ =  กําลังเคร่ืองเติมออกซิเจน (O2) × เวลาเปิด-ปิดเคร่ืองเติมออกซิเจน (O2) 
เมื่อกําลังเคร่ืองเติมออกซิเจน (O2)   เท่ากับ 5  แรงม้า 
ถ้า  1  แรงม้า เท่ากับ  746  W 
และ  5  แรงม้า  เท่ากับ 3730 W 



80 

เมื่อ 1000 W เท่ากับ 1 KW 
กําลังเคร่ืองเติมออกซิเจน (O2) = 3730  × 1 = 3.73 KW 
        1000 

 

ค่าไฟฟ้าที่ระบบ  = 3.73 KW × 10h = 37.3 KWh 
ซึ่ง 1 Kwh มีคา่เท่ากับ  2.83 บาท 

 
ดังน้ัน  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 
 

การศึกษาแนวทางการลดพลังงานท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพโดยใช้ผักตบชวา 
ในการบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยที่นําผักตบชวามาช่วยในการบําบัดนํ้าเสีย 
ที่บ่อปรับสภาพระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ จากผลการทดลองพบว่า เมื่อนํา
ผักตบชวาลงในบ่อปรับสภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย แล้วลดการเปิดเครื่องเติมอากาศลงจาก 16 ช่ัวโมง 
เป็น 10 ช่ัวโมง เมื่อตรวจวัดค่าคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาล ดังน้ี ค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20  ํC หรือค่า BOD มีค่า
เท่ากับ 5 mg/l และปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพ่ือออกซิเดชันสารอินทรีย์ในนํ้า หรือค่า 
COD มีค่าเท่ากับ 36 mg/l ทั้งสองค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าอาคารบางประเภทและขนาด
ตามมาตราประเภท ก. 55 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผักตบชวาสามารถช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในบ่อ 
ปรับสภาพท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียโรงพยาบาลสมุทรปราการได้จริง ซึ่งเห็นได้จากค่าไฟฟ้าที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าของเครื่องเติมอากาศในบ่อปรับสภาพของเดือนมกราคม 2555 ซึ่งลดลง 
1119 KWh หรือ 3166.77 บาท 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาแนวทางการลดพลังงานท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพโดยใช้ผักตบชวา 

ในการบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ควรทําการทดลองในระยะยาว และควร
ทําการศึกษาพืชนํ้าชนิดอ่ืนเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียที่โรงพยาบาล
สมุทรปราการ 
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ภาคผนวก 
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ภาพการดําเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                การเตรียมกรอบผักตบชวา          รั้วผักตบชวาลงบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
             คัดเลือกผักตบชวาลงในบ่อ                                 เอาผักตบชวาลงในบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   การวัดค่า DO หลังจากเอาผักตบชวาลงบ่อ                     ผักตบหลงัจากเอาลงบ่อ 2 อาทิตย์ 
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ภาพการดําเนินกิจกรรม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             อุปกรณ์วิเคราะห์หาค่า BOD                          อุปกรณ์เก็บตัวอย่างนํ้าทิ้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 เครื่องวัดค่า DO                                   เก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             เติมออกซิเจนในน้าํ                                        การวิเคราะห์หาค่า COD ในนํ้า 
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ภาคผนวก ข. 
แบบฟอร์มที่ใช้ในสหกิจศึกษา 

 
 

แบบฟอร์ม รายการ ผู้รับผิดชอบ วันที่ส่ง 
VRU-Co1 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา นักศึกษา ก่อนออกปฏิบัตงิาน 

อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
VRU-Co2 แบบเสนองานสหกิจศึกษา สถานปฏิบัติงาน ก่อนออกปฏิบัตงิาน  

อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
VRU-Co3 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัตงิาน 

อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
VRU-Co4 แบบแจ้งรายชื่ออาจารย์นเิทศ อาจารย์นเิทศ ก่อนออกปฏิบัตงิาน 

อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
VRU-Co5 แบบยืนยันการตอบรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา สถานปฏิบัติงาน ก่อนออกปฏิบัตงิาน 

อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
VRU-Co6 หนังสือสัญญาการเข้าร่วมการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษา 
นักศึกษาและ 

งานสหกิจศึกษา 
ก่อนปฏิบัติงาน  

อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
VRU-Co7 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงาน อาจารย์นเิทศและ 

สถานปฏิบัติงาน 
ก่อนนิเทศ 1 สัปดาห ์

VRU-Co8 แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 1   
หลังไปปฏิบัติงาน 

VRU-Co9 แบบแจ้งรายละเอียดงาน   ตําแหน่งงาน  
พนักงานที่ปรกึษา 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
หรือพนกังานทีป่รึกษา 

สัปดาห์ที่ 1  
หลังไปปฏิบัติงาน 

VRU-Co10 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาและ 
พนักงานที่ปรกึษา 

สัปดาห์ที่ 2  
หลังไปปฏิบัติงาน 

VRU-Co11 แบบแจ้งโครงรา่งรายงานการปฏิบัติงาน นักศึกษาและ 
พนักงานที่ปรกึษา 

สัปดาห์ที่ 3  
หลังไปปฏิบัติงาน 

VRU-Co12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
ส่วนที่ 1. สําหรบัประเมินสถานปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 2. สําหรบัประเมินนักศึกษา 

อาจารย์นเิทศ นิเทศแต่ละครั้งและ 
หลังไปปฏิบัติงาน 

VRU-Co13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกจิศึกษา พนักงานที่ปรกึษาหรอื
ผู้จัดการ 

สถานปฏิบัติงาน 

ทันททีี่กลับจาก 
ปฏิบัติงาน(ลับ) 

VRU-Co14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรกึษาหรอื
ผู้จัดการ 

สถานปฏิบัติงาน 

ทันทีก่ลับจาก 
ปฏิบัติงาน (ลับ) 

VRU-Co15 แบบยืนยันส่งรายงานการปฏิบตัิงาน นักศึกษา หลังกลับจากปฏิบัติงาน 
VRU-Co16 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน นักศึกษา หลังกลับจากปฏิบัติงาน 
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รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ขนาด 1 นิ้ว 

 
 
 

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 

ชื่อสถานปฏิบัตงิานที่ตอ้งการสมัคร.................................................................................................................. 
(Name of Employer) 
สมัครงานในตําแหน่ง................................................................หมายเลขงาน................................................... 
(Position Sought)            (Job number) 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   จาก........................................................ถงึ............................................... 
(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).............................................................. 
นักศึกษาชั้นปทีี.่....................................... อาจารย์ที่ปรึกษา ........................................................................... 
(Year in Department)         (Name of Academic Advisor) 
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาที่ผ่านมา...........................................เกรดเฉล่ียรวม................................................... 
(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) 

VRU-Co1 
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ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................................... 
(Address) ........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท.์..................................โทรศัพทเ์คล่ือนที่......................................โทรสาร........................................... 
(Telephone No.)     (Mobile Phone No.)                      (Fax No.) 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-mail)...................................................................................................................... 
ที่อยูถ่าวร.......................................................................................................................................................... 
(Permanent Address)................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์......................................โทรศัพท์เคล่ือนที่....................................โทรสาร......................................... 
(Telephone No.)        (Mobile Phone No.)                    (Fax No.) 
 

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Case Contact to) 
 

ชื่อ-สกุล (นาย /นาง/นางสาว).................................................................ความเกี่ยวข้อง.................................. 
(Name & Surname)             (Relation) 
อาชีพ...............................................สถานทีท่ํางาน........................................................................................... 
(Occupation)           (Place of Work) 
ที่อยู.่................................................................................................................................................................. 
(Address)......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์........................................โทรศัพท์เคล่ือนที่.........................................โทรสาร.................................. 
(Telephone No.)         (Mobile Phone No.)                         (Fax No.) 
 

ข้อมูลครอบครัว (Family Details) 
ชื่อ-สกุล บิดา..................................................................อาย.ุ..................ปี อาชพี........................................... 
(Father’s Name)              (Age)          (Occupation) 
ชื่อ-สกุล มารดา..............................................................อายุ..................ปี อาชพี............................................. 
(Mother’s Name)    (Age)          (Occupation) 
ที่อยู.่.................................................................................................................................................................. 
(Address)......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์........................................โทรศัพท์เคล่ือนที่...................................โทรสาร........................................ 
(Telephone No.)         (Mobile Phone No.)                     (Fax No.) 
จํานวนพี่น้อง.....................................คน  เป็นบตุรคนที.่.........................................ตามรายละเอียดข้างล่างนี ้
(No. of Relatives)      (You are the)                              (as Follows) 
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ลําดับที ่  ชื่อ – นามสกุล  อาย ุ      อาชีพ   ตําแหน่ง ที่อยู ่
(No.)        (Name & Surname)  (Age)    (Occupation)   (Position)       (Address) 
 

1. .................................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................................................................... 
6. .................................................................................................................................................................... 
 

ประวัติการศึกษา (Education  Background) 

ระดับ 
Level 

สถานศึกษา 
School / College / 

University 

ปีที่เร่ิม 
Year 

Attended 

ปีที่จบ 
Year 

Graduated 

วุฒิการศึกษา 
Certificate 

วิชา 
Major 

ประถม 
Primary 

 
 

    

มัธยมต้น 
Secondary 

 
 

    

มัธยมปลาย 
High School 

 
 

    

ต่ํากว่า 
อนุปริญญา 
Vocational 

     

อนุปริญญา 
High Vocational 

     

มหาวิทยาลัย 
University 
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ประวัติการฝึกอบรมและปฏิบัติงานสหกจิศึกษา (Previous Training) 
แนบเอกสารเพิม่เติมมาพร้อมน้ี (Additional Pages are Attached) 

ระยะเวลาฝกึ 
Training Period สถานที่ปฏิบัติงาน / ทีอ่ยู ่

Organization / Address 

ตําแหน่ง / หวัข้ออบรม / หน้าที ่
Position / Topics / Job Title 

/ Job Description จาก (From) ถึง (Until) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

จุดมุ่งหมายอาชีพ (Career  Objectives) 
ระบุสายงานและลักษณะงานทีน่ักศึกษาสนใจ 
Indicate your Career Objectives, Files of Interest and Job Preference 
1. ………………………………………………………….……………………..……………………………………………………………... 
2. …………………………………………………………………………….………………………..………………………………………... 
3. ………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………... 
4. ………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………... 
 

กิจกรรมนอกหลักสูตร (Student  Activities) 
 

 ระยะเวลา  Years   ตําแหน่งและหน้าที่ Position / Responsibility 
1. ………………………………….…….…………………………………..…………………………………………………………………... 
2. …………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………... 
3. …………………………………………..………………………….……………………..…………………………………………………... 
4. ………………………………………………….………………….…………………..……………………………………………………... 
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ความสามารถทางภาษา  Language Ability 
 

              ฟัง / Listen            พูด / Speaking         เขียน / Writing 
                   ดี / ปานกลาง / พอใช้       ดี / ปานกลาง / พอใช ้ ดี / ปานกลาง / พอใช้ 
                    Good / Fair / Poor         Good / Fair / Poor  Good / Fair / Poor 
 

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

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

            (.................................................................) 
      วันที่.............เดือน........................พ.ศ.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 
 
 

แบบเสนองานสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 

เรียน   คณบดี   
 

สถานปฏิบัติงาน/หน่วยงาน มีความสนใจที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

1. รายละเอยีดเกีย่วกับสถานปฏิบัติงาน / หน่วยงาน 
 

ชื่อสถานปฏิบัติงาน / หน่วยงาน 
 

(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ เลขที.่......................ถนน................................ซอย...........................ตําบล............................................... 
อําเภอ.............................................จงัหวดั............................................รหัสไปรษณีย.์..................................... 
โทรศัพท.์......................................................................โทรสาร......................................................................... 
E-mail (ถ้าม)ี.................................................................................................................................................... 
ผลิตภัณฑ์ / ลักษณะการดําเนนิงาน................................................จํานวนพนกังานรวม............................คน 
 

ชื่อผูจ้ัดการสถานปฏิบัติงาน / หัวหน้าหน่วยงาน 
 

ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................................................  
ตําแหน่ง.........................................................................แผนก......................................................................... 
หากมหาวทิยาลัยฯ ประสงค์จะตดิต่อประสานงานในรายละเอยีดกับสถานปฏิบัตงิาน / หนว่ยงานขอให ้
[    ]  ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ / หวัหน้าหนว่ยงาน 
[    ]  ติดต่อกับบุคคลที่ สถานปฏิบัติงาน / หน่วยงานมอบหมาย  ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง..................................................................แผนก................................................................................ 
โทรศัพท.์..............................................................โทรสาร................................................................................. 
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2. รายละเอยีดเกี่ยวกับงาน / สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการ 
 

หลักสูตรที่ต้องการ.............................................................จํานวนงานทีเ่สนอนักศึกษา.....................ตําแหน่ง    
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)…………………………………………………………………………. 
ลักษณะงานที่นกัศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)……………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….……….………………………….............. 
………………………………………………………………………..………………จํานวนทํางาน..........................วันต่อสัปดาห์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จาํนวนงานทีเ่สนอนักศึกษา..................ตําแหน่ง   
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)……………………………….............………………………….…. 
ลักษณะงานที่นกัศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)……………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………….......................... 
………………………………………………………….………………..……………จํานวนทํางาน.........................วันต่อสัปดาห์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จาํนวนงานทีเ่สนอนักศึกษา..................ตําแหน่ง   
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)……………………………………………..……………………….…. 
ลักษณะงานที่นกัศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)…………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….….….......................... 
………………………………………………………….…………………..…………จํานวนทํางาน.........................วันต่อสัปดาห์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรที่ต้องการ..............................................................จํานวนงานทีเ่สนอนักศึกษา....................ตําแหน่ง    
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)………………………………….………….……………………….…. 
ลักษณะงานที่นกัศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)…………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………........................... 
………………………………………………………….………………….…………จํานวนทํางาน..........................วันต่อสัปดาห์ 
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เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาผู้รับผิดชอบประสานงาน 
 

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

 
หลักสูตรที่ต้องการ.................................................................จาํนวนงานทีเ่สนอนักศึกษา..................ตําแหน่ง   
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ตําแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติ (Job Position)…………………………………………..………………………….…. 
ลักษณะงานที่นกัศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description)……………………………..………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……….......................... 
………………………………………………………….……………..………………จํานวนทํางาน.........................วันต่อสัปดาห์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาที่ตอ้งการให้นกัศึกษาไปปฏิบัติงาน 
   [   ] ภาคการศึกษาที่ 1   [   ]  ภาคการศึกษาที่ 2    [   ] ตลอดปีการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) 
         (มิถุนายน - กันยายน)           (พฤศจกิายน - กุมภาพันธ์) 
สวัสดิการที่มีใหน้ักศึกษาระหวา่งปฏิบัติงาน 
  ค่าตอบแทน   [   ]  ไม่มี               [   ]   มี ....................บาท / วัน หรือ.....................บาท / เดือน 
  ที่พัก           [   ]  ไม่                  [   ]   มี                    
                   [   ]  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  [   ]   นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายเอง .....................บาท / เดือน 
  สวัสดิการอื่น ๆ  (ถ้ามรีะบุ)............................................................................................................................ 
 

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

         (......................................................................) 
                  ตําแหน่ง................................................................. 
                  วันที่...................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ กรณุาส่งเอกสารฉบับนี้กลับมายังสํานักงานสหกจิศึกษากอ่นวันที.่........เดือน...............พ.ศ............ 
 

งานสหกจิศึกษาคณะ................................................................................................................................ 
โทรศัพท์................................................................   โทรสาร................................................................... 
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แบบแจ้งรายชือ่นักศึกษาสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 
เรียน...................................................................................... 
 

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้เสนองานสหกิจศึกษาในตําแหน่งงาน................................................ 
ทางสหกิจศึกษาได้ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่ท่านได้เสนอมา 
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

2. ................................................................................................................................................ 
รหสันักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

3. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

4. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา................................................หลักสูตร............................................................. 

5. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา...............................................หลักสูตร.............................................................. 

6. ................................................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา..............................................หลักสูตร............................................................... 

7. ................................................................................................................................................. 
รหัสนักศึกษา.............................................หลักสูตร................................................................ 

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

              ลงช่ือ............................................................ 
                           (................................................................) 
                         ตําแหน่ง............................................................... 
                    วันที่....................................................................... 
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แบบแจ้งรายชือ่อาจารย์นิเทศ 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 
เรียน   คณบด ี
 

ตามที่สาขาวิชา............................................................คณะ......................................................... 
มีนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาจํานวน......................... คน  จึงขอส่งรายชื่ออาจารย์นิเทศ เพื่อทํางานนิเทศ
นักศึกษา ดังน้ี 

1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................. 
5. ................................................................................................................................................. 
6. ................................................................................................................................................. 
7. ................................................................................................................................................. 
8. ................................................................................................................................................ 
9. ................................................................................................................................................. 
10. ................................................................................................................................................. 
 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

          ลงชื่อ............................................................................. 
                (...........................................................................) 
                  ตําแหน่ง......................................................................... 
                       วันที่.............................................................................. 
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แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี
 

คําชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับการพิจารณจาก  
งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 

ชื่อสถานปฏิบัตงิาน.......................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง.................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................. 
 

รายช่ือนักศกึษา 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา สาขาวิชา หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย หน้าข้อที่ท่านมีความต้องการ 

 รับนักศึกษาสหกิจศึกษาทัง้หมด ตามทีง่านสหกิจศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์  เสนอมา 

 มีความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติม (โปรดระบุ).............................................................................. 
 ให้งานสหกิจศึกษา ติดตอ่กลับ ทางโทรศัพทห์มายเลข........................................................... 

 
 

กรุณาส่ง แบบตอบรับกลับมายัง งานสหกิจศึกษาคณะ………………………………………………………………………. 
ทางโทรสาร..................................................................................... ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
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หนังสอืสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศกึษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 
       เขียนที่......................................................... 
       วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.............. 
 

ข้าพเจ้า..........................................................เกดิวันที.่...........เดือน........................พ.ศ................. 
อายุ..........ปี ขณะนี้เป็นนักศึกษาของสาขาวิชา...........................................คณะ................................................ 
รหัสนักศึกษา..................................................... ขอให้สัญญาตอ่........................................................................ 
ในการเข้าปฏิบตัิงานของข้าพเจ้า  ณ  สถานปฏิบัติงานนี้ว่า 

1. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ หรือข้อกําหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่ง 
สถานปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงานแห่งนี้ได้ตั้งหรือกําหนดไว้สําหรับคนงานหรือเจ้าหน้าที่ของ 
สถานปฏิบัติงานนี้และสําหรับข้าพเจ้าโดยเฉพาะทุกประการ 

2. ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหากข้าพเจ้าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ให้แก่สถานปฏิบัติงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานนี้  ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่เรียกเงินทดแทนใดๆ ทั้งส้ิน
รวมทั้งจะไม่ถือเป็นมูลเหตุแห่งการดําเนินคดีใดๆ กับ......................................และ/หรือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน ของสถานปฏิบัติงาน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งกฎหมายฉบับอื่นๆ  อันอาจ
ฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายน้ันๆ ด้วย 

ข้อความข้างบนนี้  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงทําขึ้นเป็น 2 ฉบับ 
ข้อความตรงกัน สําหรับสถานประกอบการยึดถือไว้ 1 ฉบับ และงานสหกิจศึกษาคณะ..................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เก็บไว้ 1 ฉบับ และลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 
 ลงชื่อ.................................................. (นักศึกษา) 

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

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

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

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี
 

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

หัวขอ้ทีจ่ะหารือในระหว่างการนิเทศ ได้แก ่
1. หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาตนเองของนกัศึกษา 
3. หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน 
4. รับฟังความคิดเห็นจากสถานปฏิบัติงานเรือ่งรปูแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา 
5. ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 
 1.  ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยลําพงั      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 
 (   )  ไม่ขัดขอ้งและยินดีต้อนรบัคณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 
            (   )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก  ดงันี ้
  วันที…่………………………………………………….เวลา……………………………น. หรือ 
  วันที…่…………………………………………….……เวลา……………………………น. 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

      ลงช่ือ………………..……………………………. 
            (…………………….………………………) 
      ตําแหน่ง………………………………………… 
      วันที…่…………………………………………….. 
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แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา) 
 

เรียน  งานสหกจิศึกษาคณะ................................. มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………….…..………………….เลขรหัสประจําตวั………………..……….……………. 
หลักสูตร……………………………………………….………………………….คณะ…………………………………..……….………….. 
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ องักฤษ)……………………….……………………………………………….……..…………... 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่สถานปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
เลขที…่…………………ถนน……………………..……….ซอย………………..……ตําบล……………………..………………………. 
อําเภอ……………………………………….จังหวัด……………..………………………..รหัสไปรษณีย…์……………..……...…….. 
โทรศัพท…์……………………………………….....……..………..โทรสาร………………..……………………………………………... 
แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตัง้สถานปฏิบัติงาน  
เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์ โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่สําคัญใกล้เคียงที่สามารถ
เข้าใจโดยง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       
 
                      (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                 (…………………………………….……) 
                                   นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                 วันที…่……………………………….. 
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แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : ผู้จดัการฝ่ายบุคคลและหรือพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

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  ลักษณะงานและพนักงานที่ปรกึษา  ดังนี ้
 

ชื่อ   ที่อยูข่องสถานปฏิบัติงาน 
โปรดให้ชื่อท่ีเป็นทางการเพ่ือจะนําไประบุในใบรับรองภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ท่ีอยู่(เพ่ือประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาท่ีถูกต้องโปรดระบุท่ีอยู่ตามสถานท่ีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน) 

 

สถานปฏิบัติงาน (ภาษาไทย)………..…………………………………………….………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………….............................
เลขที…่……….…..ถนน……………………….ซอย……………..……….ตําบล/แขวง………………………………………... 
อําเภอ/เขต……….………………………จังหวัด………………………….……..รหัสไปรษณีย…์……………………………. 
โทรศัพท…์…………………………………………....………….โทรสาร………….………………………………………………… 

 

ผู้จัดการทัว่ไป / ผู้จัดการโรงงาน และผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน 
    

ชื่อผู้จัดการสถานปฏิบัติงาน.....……………………………………..…………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
โทรศัพท…์…………………………….โทรสาร……………………………….E-mail……………….….……………………….. 

      การตดิต่อประสานงานกับมหาวทิยาลัย (การนิเทศงานนักศึกษา และอื่น ๆ) ขอมอบให ้
      (     )   ติดต่อกับผู้จดัการโดยตรง 
      (     )   มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 
 ชื่อ – นามสกุล……………………………………………….……………………………..……………………………….. 
 ตําแหน่ง…………………………….…………………แผนก………………………………….….....…………………….. 
 โทรศัพท…์………………..………..โทรสาร……………….……………E-mail………………………………………. 
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แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)…………………...……………………………..รหัสประจําตัว…………………………………………. 
หลักสูตร……………………………………………………..………………..คณะ…….………………………………………….............. 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  ณ  สถานปฏิบัติงาน....………………….………………………………………….……………………… 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี ้
 

แผนปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

หัวข้องาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
(ลงชื่อ)……………………………..…นักศึกษา        (ลงช่ือ)……………………..…………….พนักงานที่ปรึกษา 
      (……………….………..……….)              (……..……….….…………………..) 
 วันที…่…………………………………..       ตําแหน่ง………………………………………. 
         วันที…่……………………………………………. 

โปรดส่งคืน อาจารย์นิเทศ ภายในสัปดาห์ที่ 2  ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้วยจักขอบคุณยิง่ 
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แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

(ผู้ให้ข้อมูล :  นักศึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา) 
 

คําชี้แจง 
 รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และจัดทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับสถานปฏิบัติงาน  
นักศึกษาจะต้องขอรับคําปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกําหนดหัวข้อรายงาน 
ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงานเป็นหลัก  ตัวอย่างของรายงานได้แก่ ผลงานวิจัย
ที่นักศึกษาปฏิบัติ รายงานวิชาการที่น่าสนใจการสรุปข้อมูล หรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูล เป็นต้น  ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดทําเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกจิศึกษามากกว่า 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……….……………………..…………………………… 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ (ชื่อสถานปฏิบัติงาน)…….………………………………………………………………………………. 
เลขที…่….……..ถนน………………….……….ซอย…………………..ตําบล/แขวง…………….…………..…………..................
อําเภอ/เขต…………………………………….………จงัหวัด………………..……………….รหัสไปรษณีย…์…….…………………
โทรศัพท…์…………………………………………………...………โทรสาร………………………………………………………………… 
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ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดงันี้ 
 
 1.  หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 
         
     ภาษาไทย…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
     ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. รายละเอยีดเน้ือหาของรายงาน (อาจจะขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมไดใ้นภายหลัง) 
 

       ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
    (ลงช่ือ)………………………...………(นักศึกษา)            (ลงช่ือ)………………………………….(พนักงานที่ปรกึษา) 
         (………………..……..……………)                             (………..……..……………………) 
      วันที…่…………………………………..                     ตําแหน่ง………………………………………… 
              วันที…่…………………………………..………… 
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

ชื่อสถานปฎิบัตงิาน (ไทย  หรือ  อังกฤษ)…………….…………………………………………………………………................. 
สถานที่ตัง้  ณ   อําเภอ / เขต……………………………………………….จังหวัด……………………………………................. 
โทรศัพท…์………………………………………………………………………..โทรสาร…………….……………………………………... 
 

รายนามนักศึกษาที่ไดร้ับการนเิทศงานในสถานปฏิบัติงานแหง่นี ้
1……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
2.…………………………………………….JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
3……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.................................….….…………........... 
4……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร...................................………………........... 
5……………………………………………..JOB NO…………………….หลักสูตร.....................................……………………... 
6………………………………………….….JOB NO…………………….หลักสูตร.............…………………………………………... 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….…………………………… 
              (……………..………………..………………………) 
                      อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
           วันที…่…………………………………………………. 
รายนามอาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 
1……………………………………………. 
2……………………………………………. 
3……………………………………………. 
 

คําชี้แจง  โปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ -  ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน 
             โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าสําหรับระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก  
 3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยท่ีสุด หรือเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 - หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 
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ส่วนที่  1 สําหรับการประเมินสถานปฏิบัติงาน 

หัวขอ้การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ - ) 
หมายเหตุ 

1.  ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศกึษา 
     1.1  เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและฝ่ายบุคคล 

  

     1.2  พนักงานที่ปรกึษา (Job  Supervisor)   

2.  การจัดการและสนับสนุน 
     2.1  การประสานงานด้านการจดัการดูแลนักศึกษาภายใน 
สถานปฏิบัติงาน ระหว่างฝ่ายบุคคลและ Job  Supervisor 

  

     2.2  การใหคํ้าแนะนําดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล 
(การปฐมนิเทศ การแนะนําระเบียบวินัย การลางาน  สวัสดิการ 
การจ่ายตอบแทน) 

  

     2.3  บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจสนับสนุนและให้
ความเป็นกันเองกับนกัศึกษา 

  

3.  ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับ 
     3.1 ปริมาณงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

  

4.  คุณภาพงาน 
     4.1  คุณลักษณะงาน (Job  description) 

  

     4.2  งานทีไ่ด้รับมอบหมายตรงกับสาขาวชิาเอกของนักศึกษา   

     4.3  งานทีไ่ด้รับมอบหมายตรงกับที่บรษิทัเสนอไว ้   

     4.4  งานทีไ่ด้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนกัศึกษา   

     4.5  ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นกัศึกษาได้รับ   

5.  การมอบหมายงานและนิเทศงาน ของ Supervisor 
     5.1  มี Supervisor  ดูแลนักศึกษาตั้งแตว่ันแรกที่เข้างาน  

  

     5.2  ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor   

     5.3  เวลาที่ Supervisor  ให้แก่นักศึกษาดา้นการปฏิบัตงิาน   

     5.4  เวลาที่ Supervisor  ให้แก่นักศึกษาดา้นการเขียนรายงาน   

     5.5  ความสนใจของ Supervisor  ต่อการสอนงาน และส่ังงาน   

     5.6  การใหค้วามสําคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัตงิานและ 
เขียนรายงานของ Supervisor 

  

     5.7  ความพร้อมของอุปกรณ์เครือ่งมือสําหรับนักศึกษา (พิจารณา
ในกรณีนักศึกษา Co-op ซึ่งไปปฏิบัติงานชั่วคราวเท่านั้น) 

  

     5.8  การจดัทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน   

6.  สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานปฏิบัติงานแห่งน้ีสําหรับ 
สหกจิศึกษา 
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ส่วนที่  2  สําหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผ่นสําหรับนักศึกษา 1 ราย) 
ชื่อนักศึกษา……………………………….……………………………………สาขาวิชา………………………………...……………… 
Check List  :   เอกสารที่นักศึกษาจะตอ้งนําส่งใหก้ับงานสหกจิศึกษา 

 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหวา่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา 
 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 แบบแจ้งโครงรา่งรายงานการปฏิบัติงาน 

หัวขอ้การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ - ) 
หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาตนเอง 
     1.1  บุคลิกภาพ 

  

     1.2  วุฒิภาวะ   

     1.3  การปรับตัว   

     1.4  การเรยีนรู ้   

     1.5  การแสดงความคิดเหน็  การแสดงออก   

     1.6  มนุษยสัมพันธ์   

     1.7  ทัศนคติ   

2.  การแสดงความมีส่วนร่วมกับสถานปฏิบัติงาน   

3.  ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของสถานปฏิบัติงาน  เชน่  การลา  การขาดงาน  การแต่งกาย 

  

4.  ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาํเร็จ 

  

5.  ความก้าวหน้าของการจัดทํารายงาน (Work Term Report)   

6.  ความพึงพอใจของนักศกึษา 
     6.1  ต่องานที่ได้ปฏิบัติและสถานประกอบการ  

  

     6.2  ต่อความเหมาะสมความปลอดภัย ของที่พกั     

     6.3  ต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ   

     6.4  ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน   

7.  สรุปโดยรวมของนักศกึษา   

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………….…………………………………….……………………….............................. 
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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธาน ี

 

คําชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง    ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -  

และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษา

นําส่งงานสหกิจศึกษาคณะทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work  Term  Information 
 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา…………………………..…………...…………………รหัสประจําตัว……………..……………………... 
หลักสูตร....………………………………………………….......…………..คณะ……………….……..…………………………………... 
ชื่อสถานปฏิบัตงิาน...………………………………………………………...……………………………….……………………………… 
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………………………………...……………………..……………………………… 
ตําแหน่ง………………….…………………………………………แผนก…………………………..………………………………………... 
 

ผลสําเร็จของงาน / Work  Achievement 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

1.  ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนกัศึกษาทัว่ๆ ไป 

 

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
    ทํางานไดถู้กต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบรอ้ย มีความรอบคอบ 
    ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาทีก่ําหนด 
 
 

20  คะแนน 

20  คะแนน 
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ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability) 
    นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย  
    (ในระดับที่นกัศึกษาจะปฏิบัติได)้ 

 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to Learn and  
 Apply Knowledge)   
    ความรวดเรว็ในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล  ข่าวสาร และวิธีการทํางาน  

ตลอดจนการนําความรู้ไปประยุกตใ์ช้งาน 
 

5. ความรู้ความชํานาญด้านปฏิบัติการ (Practical Aability) 
    เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 
 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) 
    ตัดสินใจไดด้ ีถูกตอ้ง รวดเรว็ มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ  

 อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า สามารถ 
 ไว้วางใจให้ตดัสินใจไดด้้วยตนเอง 

 

7. การจัดการและวางแผน (Organization and Planning) 
 
 

8. ทักษะการสือ่สาร (Communication Skills) 
   ความสามารถในการตดิต่อส่ือสาร การพูด การเขยีน และการนําเสนอ 

(Presentation) สามารถส่ือใหเ้ข้าใจได้ง่าย  เรยีบร้อย ชดัเจน ถูกตอ้ง รัดกุม  
มีลําดับขั้นตอนที่ดีไม่กอ่ใหเ้กิดความสับสนต่อการทํางาน รู้จักสอบถาม รู้จกัช้ีแจง 
ผลการปฏิบัติงานและข้อขัดขอ้งให้ทราบ 

 

9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign Language  
and Cultural Envelopment) เช่น ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวต่างชาติ 

 
10. ความเหมาะสมต่อตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for Job Position)  

สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัตงิานตาม Job Position และ Job Description  
ที่มอบหมาย ไดอ้ย่างเหมาะสมหรือ ตําแหน่งงานนี้เหมาะสมกบันักศึกษาคนนี ้
หรือไม่เพียงใด 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ /Responsibility 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (Responsibility and Dependability) 
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถงึเป้าหมายและความสําเร็จของงานเป็นหลัก 
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทํางาน (กรณ ี
งานประจํา) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจําเป็นในการตรวจสอบ 
ขั้นตอนและผลงานตลอดเวลาสามารถไว้วางใจ ใหร้ับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจํา 
สามารถไว้วางใจได้แทบทกุสถานการณห์รือในสถานการณ์ปกติเทา่นั้น 

 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work) 
      ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
 ความตั้งใจที่จะทํางานได้สําเร็จ ความมานะบากบ่ัน ไม่ย่อท้อตอ่อุปสรรคและปัญหา 

 

13. ความสามารถเร่ิมต้นทํางานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
        เมื่อได้รับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเ้องโดยไม่ต้องรอคําส่ัง (กรณงีานประจํา)   
       เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทําไม่ปล่อยเวลาว่าง 
 ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 

14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Response to Supervision) 
      ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ์ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับคําติเตอืน 
 และวิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง การปรับตัวปฏิบัติตาม 
 คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และวิจารณ ์
 
ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
     มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม  เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  
     การแตง่กาย  กิรยิาวาจา  การตรงต่อเวลา และอื่น ๆ 

 

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills) 
        สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การทํางานเป็นทีม สร้างมนษุยสัมพันธ์ได้ดี เปน็ที่รกัใคร ่
        ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยกอ่ให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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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  

 

 

 

 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสถานปฏิบัติงาน (Discipline  and  
Adaptability to Formal Organization) 

        ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ  
การปฏิบัติตามระเบียบบรหิารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ 
การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน  การควบคุมคุณภาพ  5  ส และอื่น ๆ 

 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
        มีความซื่อสัตย์ สุจริต มจีิตใจสะอาด รูจ้ักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อ 

ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา / Please  give  comments  on  the student 

จุดเด่นของนักศึกษา /Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา / Improvement 

  

  

  

  

  
 

หากนักศึกษาผู้น้ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม่ (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 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ/Evaluator’s Signature……….…………………………... 
           (…………………..……………….……..) 
 ตําแหน่ง/Position………………………..………………. 
 วันที/่Date…………………………..……………………….. 
 

หมายเหตุ : หากไม่ ได้รับแบบประเมินน้ี ภายใน ระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมิน 

10  คะแนน 

10  คะแนน 
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แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

คําชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน  หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -  

และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารน้ีใส่ซองประทับตราลับ และให้นักศึกษานําส่ง

งานสหกิจศึกษาคณะ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work  Tern Information 
 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา………………………………...………..…………………รหัสประจําตัว…………………..……………... 
หลักสูตร...…………………………….……………....…………………..คณะ…………………………………………………............... 
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………..………...…………………….…………………………………………………… 
ชื่อ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………...……………………………..……………………………………………… 
ตําแหน่ง…………………………………………..……………..แผนก……………………….………………………………………………. 
 

หัวขอ้รายงาน /Report  title 
 

ภาษาไทย/Thai…………………..…………………………………………………………………..……………….............................. 
ภาษาอังกฤษ/English………………….……………………………………………………….……………………………………………. 
 

หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

1.  วธิีการศึกษา (Method  of  Education) 

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

2.  กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) 

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

5 คะแนน 

10 คะแนน 
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หัวขอ้ประเมิน / Items 
 
 

3.  บทคัดย่อ (Abstract) 

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

4.  สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 

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

5. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

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

6.  ผลการศึกษา (Result) 

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

7.  วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 

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

8.  สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

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

9.  ข้อเสนอแนะ (Comment) 

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

10.  สํานวนการเขยีน และการส่ือความหมาย (Idiom  and  Meaning) 

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

11.  ความถกูตอ้งตัวสะกด (Spelling) 

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

12.  รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern)  

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

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5  คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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หัวขอ้ประเมิน / Items 
 

13.  เอกสารอ้างอิง (References) 

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

14.  ภาคผนวก (Appendix)           
……………………………………………………………………….…………………….……..………………………………………. 

 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม /Other comments 

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

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

 
ลงช่ือ/Evaluator’s Signature……………………………………..… 
               (…………….…………………..………) 
 ตําแหน่ง/Position…………………………………………….. 
 วันที/่Date…………….…………….……………………………. 
 
 
หมายเหตุ : หากไม่ได้รับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกจิศึกษา/ 
Cooperative staff only 

คะแนนรวมข้อ 1-14  =…………….….คะแนน 
       รวม   = ………..….....คะแนน 
          100  
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แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา 
 

คําชี้แจง 
 ขอให้นักศึกษาเขียนแบบแจ้งยืนยันการส่ง รายงานการปฏิบัติงาน (Work Term Report) 
ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ และนําส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาลงนามในขณะที่รับการสัมภาษณ์  
เพื่อรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบแจ้งส่งรายงานฉบับนี้ ที่งานสหกิจศึกษาคณะ  
ภายหลังเสร็จส้ินการสัมภาษณ์แล้ว 
 

เรียน  คณบดี 
 

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)……………………………………………………..………รหัสประจําตัว…………..….……….......... 
สาขาวิชา…………………………………………….………………….คณะ……………………………………..…..……………………… 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ ชื่อสถานปฏิบัติงาน...........................………………………………..……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ใคร่ขอเรยีนแจ้งว่าได้ส่ง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work Term  Report) 
หัวขอ้เร่ือง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)…………………..………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ให้กับอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวชิาเรียบร้อยแล้ว 
 
      (ลงช่ือ)……………………………………………………… 
              (………………………………….………………….) 
                   นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
          วันที…่………………………………..…………………. 
   ขอรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเรียบรอ้ยแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)………………….…………..……………………… 
            (…………………..………………………………..) 
                 อาจารย์ที่ปรกึษาสหกิจศึกษา 
      วันที…่…………………………………………………….. 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกจิศึกษาลงนามรับเอกสาร 
 

……………………………………………….. 
วันท่ี………………………………. 
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สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 
 

………………………………………….……………………….. 
วันท่ี……………………………..……………………. 

 

 

 
  

 
แบบแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา หลังกลับจากสถานประกอบการ) 
 

คําชี้แจง 
 งานสหกิจศึกษาฯ  ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อจัดทําเป็นหนังสือ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําภาคการศึกษา โปรดเขียนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง  และนําส่งงานสหกิจศึกษา 
ทันทีที่กลับจากสถานปฏิบัติงานถึงมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 

เรียน  คณบดี 
 

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา)…………………………………………………………รหัสประจําตัว………….…………….…………. 
สาขาวิชา…………………………………….……………………..……….คณะ……………….……………………………………………. 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  ณ  สถานปฏิบัติงาน 
(ภาษาไทย หรอื ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………. 
ตําแหน่ง………………………………………………ใคร่ขอเรียนแจง้ รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ดงันี ้
  

รายละเอยีดเน้ืองานที่ปฏิบัติ (Job  Description) (นักศึกษาควรขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ก่อนเขียน  เพือ่ความถูกตอ้งทางด้านวิชาการ หรือดตูัวอย่างประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวขอ้รายงาน  (Report  Topic) 
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ลงชื่อ)………………………….………………………. 
       (………………………….………………………) 
        นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  วันที…่…………….………..………………………. 
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หน่วยงานท่ีมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทําบันทึกตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับหน่วยงานของจังหวัดปทุมธานี ดังน้ี 

1. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
2. ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร 
3. ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง 
4. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานปทุมธานี 
5. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร 
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