
                                                                                  แบบรายงานผลการฝึก                                                             สผ.2 
 
 
 
 

สถานศึกษา..................................................... 
วนัท่ี.............. เดือน............................. พ.ศ............. 

เร่ือง  รายงานผลการฝึก 
เรียน  .............................................................. 
                    ตามท่ีสถานศึกษาไดอ้นุมติัโครงการฝึกท่ี.............................................  ช่ือโครงการ.................. ...............  
ของแผนกวิชา/สาขาวิชา.............................................  สาขางาน.............................................นั้น  บดัน้ีไดฝึ้กเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
                    จึงขอรายงานผลการฝึก   ดงัน้ี 
1.  ลกัษณะโครงการ              ตามใบงาน/แผนการสอน            ตามโครงการพฒันาสถานศึกษา 
     ตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
2.  จากการฝึก    ไม่มีผลิตผล              มีผลิตผล 
3.  ตน้ทุนการผลิตและราคาท่ีจ าหน่าย 
 

ล าดบั 
(10) 

รายการ/ขนาดลกัษณะ 
(11) 

จ านวน
หน่วย 
(12) 

ตน้ทุนการผลิต ราคาทุน 
ต่อหน่วย 
(18) 

ราคาขาย 
ต่อหน่วย 
(19) 

หมายเหต ุ
(21) ค่าวสัดุ 

(13) 
ค่าแรง 
(14) 

ค่าใชส้อย 
(15) 

ค่าตอบแทน 
(16) 

รวม 
(17) 

           
           
           

     
4.  ลกัษณะของผลิตผล   เป็นผลิตผลท่ีใช ้ในการเรียนการสอน    เป็นผลิตผลท่ีใช ้ในสถานศึกษา 

  เป็นผลิตผลเก็บรักษาไดน้าน  ควรส่งงานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 

5.  การจ าหน่าย    ไม่จ าหน่าย 
  จ าหน่าย   จ าหน่ายท่ีแผนกวิชา ...................................แลว้ไดเ้งิน..................... บาท 

                น าเงินส่ง รับใบเสร็จรับเงิน บกศ.  เล่มท่ี....................เลขท่ี...................... 
  น าส่งงานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯแลว้ไดเ้งิน.......................................         

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

     (ลงช่ือ)............................................................. ครู – อาจารยผ์ูส้อน 
                 (...........................................................) 
 
 
 
 

 

เรียน  หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 
แผนกวิชา/ สาขาวิชา .........................................................................ไดต้รวจสอบแลว้ถูกตอ้ง โปรดด าเนินการต่อไป      

                                    (ลงช่ือ).................................................หวัหนา้แผนกวิชา/ สาขาวิชา 
           (………………………………) 

                                                 วนัท่ี….....…./…....…./………. 
   

 

วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี (1) 
(2) 

(3) 
ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี (4) (5) 

(6) (7) 

(8) 

(9) 

(22) 

(23) 

(24) 

            ..........................................หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯ 
            (.........................................) 
   วนัท่ี............./............../.............. 

         ......................................รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          (..........................................) 
  วนัท่ี............./............../.............. 

  นายธนวฒัน์  แกลว้ทนงค ์
 

นายอานุภาพ  ทบัศิริวฒัน ์



ค าอธิบายการกรอก  “รายงานผลการฝึก (สผ.2)” 
( 0 ) แบบ สผ.2  น้ีจดัท าข้ึน  3  ชุด 

(1)   ใหร้ะบุช่ือสถานศึกษา 
(2)   ใหร้ะบุวนั  เดือน  ปี  ท่ีจดัท ารายงาน 
(3)   ใหร้ะบุต าแหน่งหวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิา 
(4)   ใหร้ะบุเลขล าดบัท่ีของโครงการฝึกท่ีไดรั้บอนุมติั 
(5)   ใหร้ะบุช่ือโครงการฝึกของแผนกวชิา/สาขาวชิา หรือ   

คณะวชิาท่ีไดรั้บอนุมติั 
(6)   ใหร้ะบุช่ือแผนกวชิา/สาขาวิชา และ 
(7)   ใหร้ะบุช่ือสาขางาน 
(8)   ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  วา่เป็น โครงการ

ใดตามท่ีระบุไว ้
(9)   ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  วา่ไม่มี   หรือมี

ผลิตผล 
(10) – (20) เป็นการระบุใหท้ราบถึงตน้ทุนการผลิต 
(10)  ใหร้ะบุเรียงล าดบัท่ีของผลิตผล (แต่ละชนิดท่ีไดรั้บ) 

(ถา้มี) 
(11)  ใหร้ะบุ “ผลิตผล” ท่ีไดรั้บตามโครงการฝึก พร้อมทั้ง

ระบุขนาดและลกัษณะไวด้ว้ย 
(12)  ใหร้ะบุจ านวน “หน่วย” ของผลิตผลตามจ านวนหน่วย

ท่ีไดรั้บ เช่น   9   ตวั   หรือ  10  ช้ิน 
(13) – (17) เป็นการระบุตน้ทุนการผลิตโดยกรอกจ านวนเงิน

แยกออกเป็นค่าวสัดุ (13) ค่าแรงงาน   (14) ค่าใชส้อย  
(15) ค่าตอบแทน  (16) ซ่ึงไดเ้สียค่าใชจ่้ายดงักล่าวไป
ตามความจ าเป็น และรวมยอดในช่องรวม  (17) ไวด้ว้ย 

(18)  ใหร้ะบุราคาขายต่อหน่วย (ตน้ทุนการผลิต-จ านวน
หน่วย) 

(19)  ใหก้รอกราคาขาย (หรือราคาท่ีควรก าหนด) ท่ีครู – 
อาจารยผ์ูส้อนและควบคุมการฝึกหรือคณะกรรมการ
ก าหนดราคาผลิตผล ไดก้ าหนดไว ้

 
 

(20)  ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตน้ทุนผลิตแต่ละประเภทไวว้า่
โครงการฝึกน้ีใชเ้ป็นค่าวสัดุ ค่าแรง ค่าใชส้อย 
ค่าตอบแทน ฯลฯ เท่าใด 

(21)  มีไวส้ าหรับระบุค าอธิบายเพ่ิมเติม (ถา้ตอ้งการ) 
(22)  ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  วา่ผลิตผลมี

ลกัษณะอยา่งใดตามท่ีระบุไว ้
(23)  ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  วา่เพ่ือทราบถึง

การจ าหน่าย 
  หากตอ้งจ าหน่ายทนัทีแผนกวชิา/สาขาวชิา ก็ให้

ระบุไว ้ ไดรั้บเงินเท่าใดก็ใหก้รอกจ านวนเงินไว ้ พร้อม
น าส่งเงินท่ีงานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯ เพื่อออก
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมระบุเล่มท่ี เลขท่ี ของ
ใบเสร็จรับเงินท่ีน าเงินส่งไวด้ว้ย  

                ถา้เป็นผลิตผลท่ีเก็บรักษาไวน้าน ก็ใหร้ายงานผล
การฝึก เพ่ือแจง้หรือน าผลิตผลส่งงานส่งเสริมผลิตผล
การคา้ 

(24)  ใหค้รู – อาจารยผ์ูส้อนหรือควบคุมการฝึกลงนาม แลว้
ระบุช่ือ-นามสกลุ (ตวับรรจง) ไวด้ว้ย แลว้น าเสนอ
หวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวิชาหรือหวัหนา้ พิจารณาต่อ 

(25)  เม่ือหวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิา ตรวจสอบผลิตผลนั้น 
ๆ วา่ถูกตอ้งและเป็นไปตามรายงานผลการฝึกหรือไม่ 

  หากถูกตอ้งและเป็นไปตามรายงานผลการฝึกใน
กรณีไดจ้ าหน่ายผลิตผลไปทนัที  ก็ใหร้วมรวบรายงาน
เสนอหวัหนา้สถานศึกษาตามระเบียบ 

  แต่ในกรณีเป็นผลิตผลท่ีเก็บรักษาไดน้านและการ
ส่งงานผลิตผลใหง้านส่งเสริมผลิตผลการคา้ ก็ให้
หวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวิชาลงนามและระบุช่ือ-
นามสกลุ  (ตวับรรจง)  ไวใ้นวงเลบ็พร้อมทั้งวนั  เดือน  
ปี เสนอหวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบ
ธุรกิจเพ่ือด าเนินการต่อไป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(00)  เม่ือครู-อาจารยผ์ูส้อนฝึกไดจ้ดัท ารายงานผลการฝึก  เสนอหวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิา  (แลว้แต่สถานศึกษา)  และไดส้ัง่การไว้

ใน  สผ.2  แลว้ใหด้ าเนินการโดยเก็บ  สผ.2  ไวท่ี้ครู-อาจารยผ์ูส้อนหรือควบคุมการฝึก  1  ชุด  ส่งไปยงัหวัหนา้แผนกวชิา/
สาขาวชิา  และส่งไปยงัหวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 



           แบบรายงานผลการฝึก                                                             สผ.2 
 
 
 
 

สถานศึกษา..................................................... 
วนัท่ี.............. เดือน............................. พ.ศ............. 

เร่ือง  รายงานผลการฝึก 
เรียน  .............................................................. 
                    ตามท่ีสถานศึกษาไดอ้นุมติัโครงการฝึกท่ี.............................................  ช่ือโครงการ.................. ...............  
ของแผนกวิชา/สาขาวิชา.............................................  สาขางาน.............................................นั้น  บดัน้ีไดฝึ้กเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
                    จึงขอรายงานผลการฝึก   ดงัน้ี 
1.  ลกัษณะโครงการ              ตามใบงาน/แผนการสอน            ตามโครงการพฒันาสถานศึกษา 
     ตามโครงการผลิตเพ่ือจ าหน่าย    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
2.  จากการฝึก    ไม่มีผลิตผล              มีผลิตผล 
3.  ตน้ทุนการผลิตและราคาท่ีจ าหน่าย 
 

ล าดบั 
 

รายการ/ขนาดลกัษณะ 
 

จ านวน
หน่วย 

 

ตน้ทุนการผลิต ราคาทุน 
ต่อหน่วย 

 

ราคาขาย 
ต่อหน่วย 

 

หมายเหต ุ
(21) ค่าวสัดุ 

 
ค่าแรง 

 
ค่าใชส้อย 

 
ค่าตอบแทน รวม 

 

           
           
           

     
4.  ลกัษณะของผลิตผล   เป็นผลิตผลท่ีใช ้ในการเรียนการสอน    เป็นผลิตผลท่ีใช ้ในสถานศึกษา 

  เป็นผลิตผลเก็บรักษาไดน้าน  ควรส่งงานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 

5.  การจ าหน่าย    ไม่จ าหน่าย 
  จ าหน่าย   จ าหน่ายท่ีแผนกวิชา ...................................แลว้ไดเ้งิน..................... บาท 

                น าเงินส่ง รับใบเสร็จรับเงิน บกศ.  เล่มท่ี....................เลขท่ี...................... 
  น าส่งงานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯแลว้ไดเ้งิน.......................................         

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

     (ลงช่ือ)............................................................. ครู – อาจารยผ์ูส้อน 
                 (...........................................................) 
 
 
 
 

 

เรียน  หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 
แผนกวิชา/ สาขาวิชา .........................................................................ไดต้รวจสอบแลว้ถูกตอ้ง โปรดด าเนินการต่อไป      

                                    (ลงช่ือ).................................................หวัหนา้แผนกวิชา/ สาขาวิชา 
           (………………………………) 

                                                 วนัท่ี….....…./…....…./………. 
   

            

วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 

ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 

            ..........................................หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯ 
            (.........................................) 
   วนัท่ี............./............../.............. 

         ......................................รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          (..........................................) 
  วนัท่ี............./............../.............. 

  นายธนวฒัน์  แกลว้ทนงค ์
 

นายอานุภาพ  ทบัศิริวฒัน ์


