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การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา   





รายงานสหกิจศึกษา 



1.ปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดหัวขอรายงาน 

2.จัดทําแบบฟอรมโครงรางรายงาน ท่ีผานการเห็นชอบจากหนวยงาน      
สงศูนยสหกิจฯ ภายในสัปดาหท่ี 3 เพ่ือรอรับการตรวจนิเทศ 

3.ปรึกษาโครงรางรายงานกับอาจารยนิเทศ 

4.จัดทํารายงานภายใตคําแนะนําของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย
นิเทศ 

5.นําเสนอความคืบหนาของรายงานตออาจารยนิเทศ และ นําเสนอตอ
หนวยงานกอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

6.สงรางรายงานฉบับสมบูรณ / แกไขตัวเลมและสงเลมแกหนวยงาน 

กระบวนการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 



1.  ลักษณะงานมีเฉพาะงานประจํา   4 บท 

2.  ลักษณะงานมีงานประจํา 

และงานโครงงาน (Project)/หรอืงาน

พิเศษหรืองานคนควา/งานแปล/อ่ืน ๆ 

 4 บท 



รูปแบบรายงานสหกิจศกึษา  
 

1. สวนหนา 

     2. สวนเนื้อเรื่อง  

3. สวนทาย   



1) สวนหนา ประกอบดวย 
ปกหนา 

ปกวาง (กระดาษวาง 1 แผน) 

ปกรอง (ขอความเชนเดียวกับปกหนา) 

จดหมายนําสงรายงานตออาจารยนเิทศ 

หนังสืออนุมัติการตรวจสอบความถูกตองและลงนาม                     

โดยพนักงานที่ปรึกษา และอาจารยนิเทศ 

บทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญเรื่อง 

สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ  







2) สวนเนื้อเรื่อง    
 

2.1) รูปแบบรายงาน กรณีงานประจํา (4 บท) 
 

บทท่ี 1 บทนํา 

-    ชื่อและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ 

- ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลิตผล หรือการใหบริการหลัก 

- รูปแบบการจัดการองคกรและการบริหารงาน                                                 

(อธิบายใหเห็นระบบหรือกระบวนการทํางาน) 

-    ตําแหนงและลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ  

-    ชื่อและตําแหนงงานของพนักงานที่ปรึกษา  

-    ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 



บทท่ี 2 วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับและแผนการ

ปฏิบัตสิหกิจศึกษา 

1) วัตถุประสงคท่ีนักศึกษาหรือพนักงานท่ีปรึกษากําหนด /

มอบหมาย 

  (เรียงตามลําดับความสําคัญ ไมควรเกิน 3 ขอ) 

2) ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงาน 

  ดานสถานประกอบการ 

  ดานนักศึกษา 

  ดานมหาวิทยาลัย 

3) แผนการทํางาน 16 สัปดาห 



บทท่ี 3 สรุปผลงานท่ีปฏิบัต ิ

 

- หนาที่ความรับผิดชอบ / มาตรฐานการดําเนินงานตามตําแหนง 

- กระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

- กฎหรือระเบียบในการทํางาน 

- จริยธรรม/คุณธรรมในการปฏบัิติงาน 

- ขอควรระวังหรือขอควรคํานึงในการทํางานท่ีเปนประสบการณ

ของตัวนักศึกษาท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน (KM) 

- ปจจัยที่จะทําใหเกิดผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

- สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามลักษณะงานที่ไดรับ

มอบหมาย  



บทท่ี 4 ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 

-    วิเคราะหระบบ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานวามีสวนที่

เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตามรายวิชาที่ศึกษา 

- วิเคราะห จุดแข็ง จุดออนของระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน                

- เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

- บรรณานุกรม/อางอิง 



บทที่ 1 บทนํา 

 - ช่ือและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 - ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลิตผล หรือการใหบริการหลัก

ของสถานประกอบการ 

 - รูปแบบการจัดการองคกรและการบริหารงานโดยอธิบายใหเห็นระบบ

หรือกระบวนการทํางาน 

 - ตําแหนงและลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ  

 - ช่ือและตําแหนงงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 - ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจําและงาน

โครงงาน/ งานพิเศษอ่ืน ๆ (4 บท) 



บทที่ 2 วัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและแผนปฏิบัติสหกิจศกึษา 

- วัตถุประสงคที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษากําหนดใหทํา  

 (เรียงตามลําดับความสําคญั ไมควรเกิน 3 ขอ) 

- ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติงาน 

  ดานสถานประกอบการ 

  ดานนักศึกษา 

  ดานมหาวิทยาลัย 

- แผนการทํางาน 16 สัปดาห  

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจําและงาน

โครงงาน/ งานพิเศษอ่ืน ๆ (4 บท) 



บทท่ี 3 งานท่ีปฏิบัติ 
- หนาที่ความรับผิดชอบ / มาตรฐานการดําเนินงานตามตําแหนง 

- กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- กฎหรือระเบียบในการทํางาน 

- จริยธรรม/คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

- ขอควรระวังหรอืขอควรคาํนงึในการทํางานที่เปนประสบการณของตัว

นักศึกษาที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน (KM) 

- ปจจัยที่จะทําใหเกิดผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

- สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย  

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจําและงาน

โครงงาน/ งานพิเศษอ่ืน ๆ (4 บท) 



บทที่ 3 งานที่ปฏิบัติ (ตอ)   

- วิเคราะหระบบ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานวามีสวนที่เกี่ยวของกับแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการตามรายวิชาที่ศึกษา  

-วิเคราะห จุดแข็ง จุดออนของระบบและกระบวนการปฏิบัติงานของสถาน

ประกอบการ 

-ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบและกระบวนการ

ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ  

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจําและงาน

โครงงาน/ งานพิเศษอ่ืน ๆ (4 บท) 



บทที่ 4 โครงงาน/งานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย ชื่อ:…………………………………… 

- บทนํา ความสําคัญหรือที่มาของปญหาเปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

เรื่องที่ทําวิจัยหรือโครงงานนั้น ๆ เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจแนวความคิดของ

ผูวิจัย 

- การตรวจสอบเอกสาร เปนการสรุปงานวิจัยที่ไดมีผูทํามากอนเกี่ยวกับเรื่องที่

นักศึกษาทําวิจัย สวนนี้ใหขอมูลวาในอดีตไดมีการทําวิจัยไวบางหรือไม           

ทําอยางไร ไดผลอยางไร 

- วัตถุประสงคของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 

- ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงงานที่ศึกษา 

- ขอบเขตของการศึกษา 

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจําและงาน

โครงงาน/ งานพิเศษอ่ืน ๆ (4 บท) 



-    รูปแบบการศึกษา 

-    ประชากรและกลุมตัวอยาง 

-    วิธีการศึกษา 

- วิธีการวิเคราะหขอมูล 

- ผลการศึกษา 

- สรุปผลการศึกษา 

- ขอเสนอแนะ 

- ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน/งานวิจัย/การศึกษาพิเศษ/ อ่ืน ๆ  

     หนวยงาน / สถานประกอบการ /นักศึกษา / มหาวิทยาลัย  

-    บรรณานุกรม/อางอิง 
 

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจําและงาน

โครงงาน/ งานพิเศษอ่ืน ๆ (4 บท) 



 ภาคผนวก  

- บันทึกการปฏิบัติงาน รายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน  

- เอกสารอ่ืน ๆ ที่จําเปน 

- ภาพถายขณะการทํางาน / ปฏิบัติงาน 

        (ตองไดรับการเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา) 
 

3) สวนทาย  



ถือวามีความผิดทั้งวินัยนักศึกษาและความผดิ                            

ตอการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

คัดลอกรายงาน 



การคิดหัวขอโครงงานสหกจิศึกษา 

1.  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 

 

2.  ความตองการพัฒนากระบวนการทํางาน 



เรื่อง สถานประกอบการ หลักสูตร / สถาบัน รางวัล 

กระบวนการผลิตน้ําเชื่อมจากขาวหัก

หอมมะลิ (RiceSyrup Production from 

Broken Jasmine Rice) 

บริษัทโคราช                        

โรงสียงสงวน จํากัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี 

ดีเดนระดับชาติดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระจัง

หนาเพื่อลดปญหาเสียงทีเ่กิดข้ึนหลัง

การประกอบรถยนต 

บริษัท ฮิตาชิเคมีคัล       

ออโตโมทีฟ โปรดักส

(ประเทศไทย) จํากัด 

มหาวิทยาลัย              

วลัยลักษณ 

รองดีเดนระดับชาติ 

ดีเดนระดับชาติดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

การประยุกตใชทฤษฎีการควบคุมสินคา

คงคลังเพ่ือพัฒนาการบริหารสินคาคง

คลัง (Application of 

Inventory Control Theory for 

Inventory Management 

Development) 

บริษัท เบทาโกร จํากัด 

(มหาชน) 

มหาวิทยาลัย                         

หอการคาไทย 

ดีเดนระดับชาติ                  

ดานสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตรและการ

จัดการ 

การปรับปรุงสัดสวนการทํางานสําหรับ

กระบวนการผลิต O-Ring SH 

(Improvement of Productive Time 

Ration for O-Ring SH Line) 

บริษัท ไทยเอ็นโอเค 

จํากัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

รองดีเดนระดับชาติ                  

ดานสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตรและการ

จัดการ 

โครงงานสหกิจศึกษา รางวัลระดับชาติ ป พ.ศ.2562 



เรื่อง สถานประกอบการ หลักสูตร / สถาบัน รางวัล 

ระบบปอนกลับแผนรองกระแทกของ

ชิ้นสวนหองเคร่ืองยนตแบบอตัโนมัติ

(Engine Box’s Ski Bar 

Automatic Reloading System) 

โรงงาน ฟอรด ไทยแลนด

แมนูแฟคเจอร่ิง 

มหาวิทยาลัย                            

สงขลานครินทร 

ดีเดนระดับชาติดาน

นวัตกรรมสหกิจศึกษา 

การประยุกตใชVBA เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทาํงานในแผนกการ

ผลิต (Application of VBA, 

Visual Basic for Application, for 

Improve Work Efficiency in 

Production Department) 

บริษัท เกรทโกลฟ 

(ไทยแลนด) จํากัด 

มหาวิทยาลัย               

วลัยลักษณ 

รองดีเดนระดับชาติ 

ดานนวัตกรรมสหกิจ

ศึกษา 

การพัฒนาชิ้นสวนและระบบของเคร่ือง 

AVMI เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพของ

เคร่ืองจักร 

 Western Digital 

ประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี 

ดีเดนระดับชาติ                  

ดานสหกิจศึกษา

นานาชาติ  

พัฒนาเมืองชิงตาวอยางไรใหกลายเปน

เมืองระดับโลก (How to Develop 

Qingdao to Become the World City) 

สถานกงสุลใหญ ณ 

เมืองชิงตาว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม รองดีเดนระดับชาติ                  

ดานสหกิจศึกษา

นานาชาติ  

โครงงานสหกิจศึกษา รางวัลระดับชาติ ป พ.ศ.2562 



















   รางวัลระดับชาติ  นักศึกษาสหกิจศึกษา       

นางสาวชมัยพร  กุมารจันทร             

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและ

กระบวนการ 

ป 2557   



 มวล.เจง ควาชัยในเวทีระดับชาติ                                  

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 



พ.ศ. 2562 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเดนระดับชาติ 

ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดน 

นายคณณัฏฐ เคนไชยวงศ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงการ: การประยุกตใช VBA เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแผนกการผลิต 

: บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด) จํากัด 



พ.ศ. 2562 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเดนระดับชาติ 

ดานโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน 

นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงการ: การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระจังหนาเพ่ือลดปญหาเสียงที่เกิดขึ้นหลัง

การประกอบรถยนต : บริษัท ฮิตาชิ เคมิคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด 



   
  

 เอกราช แกวเขียว 

 kekkarat@wu.ac.th 

Cooperative Education 

The Bridge for Future Career And Professtional Success   
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