
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

 
 

 

 

 

 



แนวทางการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 

ประวัติและข้อมูลท่ัวไป 

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ก่อตั้งเมื่อปี   พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และจัดการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีรูปแบบการบริหารและการด าเนินงานในท านอง
เดียวกับสถาบัน ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโ ลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ .ศ. 2549 และให้เรียกช่ือภาษาอังกฤษว่า “Natural 
Resources and Environment Institute” 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

       จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินของภาคใต ้

 
พันธกิจ(Mission) 

 1. ก าหนดนโยบาย แผนการวิจัย พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

 2. ก าหนดนโยบาย แผนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 3. รวบรวม และท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
เสนอของบประมาณผ่านมหาวิทยาลัย 

 4. ก าหนดนโยบายและแผนการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

 5. รวบรวม และพิจารณางานการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเสนอของบประมาณผ่านมหาวิทยาลัย 

 6. จัดท าแหล่งศึกษาและวิจัยภาคสนามให้กับนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป 

 7. จัดแสดงและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นศูนย์ของการเรียนรู ้

 8. จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป                 

 9. เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาสาขาการประมง สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล สาขาบริหารธุรกิจ สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 10. ประสานกับหน่วยงานในวิทยาเขต และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 



เป้าประสงค์ (Goal) 

 1. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินและขยายไปสู่
ระดับภูมิภาค 

 2. เป็นหน่วยงานที่จะมีกิจกรรมที่จะปลูกจิตส านึก การอนุรักษ์ ฟื้นฟู น าไปสู่การพัฒนาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินและขยายไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาค 

 3. เป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง 

 4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับท้องถ่ินและขยายไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป ตลอดจนการเผยแพร่วิทยาการ การบริการทางวิชาการด้านการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟู การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป 

 5. เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา เรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกงาน ฝึกอบรมบุคลากร ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน โดยการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า สวนสัตว์ และส่วนการแสดงความสามารถสัตว์น้ า ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถ่ิน 

 6. เป็นแหล่งค้นคว้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารและการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งน้ าจืดและ
น้ าเค็ม 

 

สถานท่ีตั้ง 

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

179 ม. 3  ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  โทรศัพท์ส านักงาน (Phone office) 089-866-4815  อีเมล์ส านักงาน 
(E mail) : nrei2555@gmail.com  

 

แผนท่ีการเดินทางจากตัวจังหวัดตรังถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าราชมงคลตรัง 

 



 
 

 

 
 



ระเบียบการรับนักศึกษาฝึกงาน 

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความ
ยินดีที่จะรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  โดยมีนโยบายในการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานดังนี ้

 1. นักศึกษาที่มาฝึกงานต้องเรียนในสาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์   สาขาสัตวแพทย์ สาขานิเทศศิลย์   สาขา
เทคโนโลยีและสาระสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ 

 2. นักศึกษาที่มาฝึกงานต้องเป็นนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 2 หรือช้ันปีที ่3 ข้ึนไป มีความต้องการที่จะเรียนรู้
เกี่ยวกับการดูแลสัตว์น้ า สัตว์บก การรักษาโรคสัตว์น้ า สัตว์บก การตรวจคุณภาพน้ า การฝึกความสามารถของสัตว์ การ
ดูแลสัตว์ทะเลหายาก การศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน และอื่นๆ ที่นักศึกษาฝึกงานต้องการศึกษา 

 3. สถาบันฯ สามารถรับนักศึกษาฝึกงานได้ห้วงเวลาละไม่เกิน 30 คน 

 4. นักศึกษาต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ เพราะระยะเวลาที่สั้นกว่าน้ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกงานให้กับนักศึกษาได ้

 5. นักศึกษาที่มาฝึกงานต้องจัดหาที่พักและการเดินทางมาปฏิบัติงานเอง สถาบันฯ ไม่สามารถอ านวยความ
สะดวกในเรื่องดังกล่าว และไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน (การเดินทางมาปฏิบัติงานควรมีรถจักร 

ยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง) 

 6. นักศึกษาฝึกงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและระเบียบที่สถาบันฯ ข้ึนโดยเคร่งครัด 

 7. หากนักศึกษาต้องการมาเยี่ยมชมงานที่ทางสถาบันฯ ก่อนก็สามารถท าได้โดยของหนังสือส่งตัวจากมหา
วิทยาต้นสังกัด ทั้งนี้การศึกษาดูงานต้องไม่เกิน 3 วัน 

 8. มหาวิทยาลัยควรระบุวัตถุประสงค์ หรือความคาดหวังของสถาบันฯ ต่อการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานภายในสถาบันฯ 

 9. มหาวิทยาลัยต้องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานและรูปถ่ายของนักศึกษาฝึกงานยื่นต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

 

ขั้นตอนการขอเข้าฝึกงาน 

 1. ท าหนังสือเรื่องขอเข้าฝึกงานส่งถึงสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมแนบสถานที่ติดต่อกลับ 

 2. ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าการพิจารณาการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

 3. นักศึกษาที่ขอเข้าฝึกงานรอรับผลตอบกลับจากการพิจารณาของสถาบันฯ  

 4. เมื่อทางสถาบันฯ พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานแล้วให้นักศึกษาเข้ามารายงานตัวที่สถาบันฯก่อนร่วงหน้า 
2 วัน 

 5. นักศึกษาฝึกงานต้องเข้ามาเซ็นช่ือเข้าปฏิบัติหน้าทีเ่วลา 08.00 น. แต่ไม่เกินเวลา 08.30 น. 

 6. นักศึกษาฝึกงานต้องเข้ามาเซ็นช่ือหมดหน้าที่ปฏิบัติงานเวลา 17.00 น.  



 7. นักศึกษาฝึกงานมีวันหยุด 2 วัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย ์

 8. นักศึกษาฝึกงานต้องรับการประเมินผลการฝึกงานจากสถาบันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการฝึกงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

หน่วยฝึก เรื่องที่ฝึก/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

งานบริการวิชาการ
และทางเดินศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน  

-การเป็นวิทยากร 

-การดูแลทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  

-การเพาะพันธุ์พืชป่าชายเลน  

-การศึกษาระบบป่าชายเลนและหาดทราย 

1  สัปดาห์ นายสมภพ 

 

งานพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้้า 

-การเตรียมอาหารให้กับสัตว์น้้าในตู้แสดงโชว์  

-การเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนน้้าเค็ม  

-การตรวจสุขภาพสัตว์น้้าในตู้แสดงโชว์  

-การใช้ยาและสารเคมีในการรักษาสัตว์น้้าในตู้
แสดงโชว์ 

-การสตาฟสัตว์น้้า  

 

2 สัปดาห์ นายจรัญ 

 

งานตรวจและ
วิเคราะห์คุณภาพน้้า 

-การใช้เคร่ืองมือและสารเคมีในการวิเคราะห์
คุณภาพน้้า 

-วิธีการเก็บตัวอย่างน้้า  

-การตรวจสอบคุณภาพน้้าในตู้แสดงโชว์และ
สถานที่อื่นๆ 

1  สัปดาห์ น.ส.ศิริภาภรณ์ 

 

งานสวนสัตว์ขนาด
เล็ก 

-การเตรียมอาหารให้กับสัตว์  

-การตรวจสุขภาพสัตว์  

-การใช้ยาและสารเคมีในการรักษาสัตว์  

-ศึกษาชีววิทยาของสัตว์บกและสัตว์ปีก  

-การสตาฟและการดูแลและรักษาสัตว์สตาฟ  

1  สัปดาห์ นายธานี 

 

งานฝึกความสามารถ
สัตว์  

-การเตรียมอาหารให้กับแมวน้้า  

-ศึกษาชีววิทยาของแมวน้้า  

-เทคนิคการฝึกสัตว์  

1  สัปดาห์ นายภากรณ์ 

 



 

หน่วยการฝึกงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

หน่วยฝึก เรื่องที่ฝึก/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

งานบ่อเต่าทะเล และ
สัตว์ทะเลหายาก 

-การเตรียมอาหารให้กับเต่าทะเล  

-ศึกษาชีววิทยาของเต่าทะเล  

-เทคนิคการด้าน้้าให้อาหารเต่าทะเล  

1  สัปดาห์ นายสุริยะ 

 

งานศิลปกรรมและ
งานช่างต่างๆ 

-การใช้สีต่างๆ  

-การแกะโฟมและสติกเกอร์  

-การเชื่อมเหล็ก และท่อพีวีซี  

-งานต่อท่อระบบน้้า ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า  

-งานดูแลระบบน้้า ระบบไฟ  และระบบลมใน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า 

1  สัปดาห์ 

นายพงษ์พันธ์ 

นายวิชาญ 

นายสายันต์ 

 

งานบริการและ
ประชาสัมพันธ ์

-เทคนิคการติดต่อลูกค้า  

-เทคนิคการให้บริการ 

-เทคนิคการเป็นวิทยากรต้อนรับ  

-เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในการเขียนข่าง บทความ  

-เทคนิคการเขียนข่าวบทความในการประชาสัมพันธ์  

1  สัปดาห์ 
น.ส.วิศนี , 

น.ส.กันษ์กนิษฐ ์

 

งานส้านักงาน -งานด้านเอกสารต่างๆเช่น งานสาบรรณ งานพัสดุ   

งานบุคลากร  และงานการเงินบัญชี   
1  สัปดาห์ น.ส.สุภาวดี 

 

งานเทคโนโลยีและ
สาระสนเทศ 

-เทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

-การติดต้ังระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  
1  สัปดาห์ นายปฐมฤกษ์  

สรุปและท้ารายงาน
การฝึกงาน 

-ท้ารายงานการฝึกงานทั้งหมดที่ได้เข้าฝึกในแต่ละ
หน่วยการฝึกพร้องประวัติส่วนตัวและเข้าเล่ม
สวยงาม 

1  สัปดาห์ นักศึกษาฝึกงาน ส่งที่พี่สมภพ 

หมายเหตุ  :  นักศึกษาฝึกงานที่มีระยะเวลาไม่เพียงพอต่อหน่วยการฝึก ให้เลือกหน่วยการฝึกทีม่ีเวลาเพียงพอต่อระยะ
        การฝึกงานของตนเอง 
 


