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รายงานสหกิจศึกษา
โดย นายเอกราช แก้วเขียว

(ปรับปรุง ณ 14 ธ.ค. 2565)  





1.ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเพื่อก าหนดหัวข้อรายงาน

2.จัดท าแบบฟอร์มโครงร่างรายงาน ที่ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงาน      
ส่งศูนย์สหกิจฯ ภายในสัปดาห์ที่ 3 เพื่อรอรับการตรวจนิเทศ

3.ปรึกษาโครงร่างรายงานกับอาจารย์นิเทศ

4.จัดท ารายงานภายใต้ค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ

5.น าเสนอความคืบหน้าของรายงานต่ออาจารย์นิเทศ และ น าเสนอต่อ
หน่วยงานก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา

6.ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ / แก้ไขตัวเล่มและส่งเล่มแก่หน่วยงาน

กระบวนการจัดท ารายงานสหกิจศึกษา



1. ลักษณะงาน  มีเฉพาะงานประจ า 4 บท

2. ลักษณะงาน  มีงานประจ า
และ โครงงาน (Project)/งานพเิศษ
งานค้นคว้า/งานแปล/อื่น ๆ

4 บท



รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา 

1. ส่วนหน้า /ส่วนน า
2. ส่วนเนื้อเรื่อง 

3. ส่วนท้าย/ ส่วนสรุป  



1) ส่วนหน้า ประกอบด้วย
ปกหน้า
ปกว่าง (กระดาษว่าง 1 แผ่น)
ปกรอง (ข้อความเช่นเดียวกับปกหน้า)
จดหมายน าส่งรายงานต่ออาจารย์นิเทศ
หนังสืออนุมัติการตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม                     
โดยพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ
บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญเรื่อง
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ 







2) ส่วนเนื้อเรื่อง 

2.1) รูปแบบรายงาน กรณีงานประจ า (4 บท)

บทที่ 1 บทน า
- ชื่อและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ
- ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลัก
- รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน                                                 

(อธิบายให้เห็นระบบหรือกระบวนการท างาน)
- ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
- ชื่อและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน



บทที่ 2 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและแผนการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา

1) วัตถุประสงค์ที่นักศึกษา และ พนักงานที่ปรึกษาก าหนด /
มอบหมาย (เรียงตามล าดับความส าคัญ ไม่ควรเกิน 3 ข้อ)
2) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน
 ด้านสถานประกอบการ
 ด้านนักศึกษา
 ด้านมหาวิทยาลัย
3) แผนการท างาน 16 / 32 สัปดาห์



บทที่ 3 สรุปผลงานที่ปฏิบัติ

- หน้าที่ความรับผิดชอบ / มาตรฐานการด าเนินงานตามต าแหน่ง
- กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กฎหรือระเบียบในการท างาน
- จริยธรรม/คุณธรรมในการปฏิบัติงาน
- ข้อควรระวังหรือข้อควรค านึงในการท างานที่เป็นประสบการณ์

ของตัวนักศึกษาท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน (KM)
- ปัจจัยที่จะท าให้เกิดผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
- การวิเคราะห์การสะท้อนคิด (Reflection)



1. กิจกรรมหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  (เลือก 1 กิจกรรม)
2. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม/ภาระงานเท่าใด
3. นักศึกษาพอใจกับผลงานที่ด าเนินการตามภาระกิจ/ได้รับ
มอบหมายมากน้อยเพียงใด
4. ภารกิจที่นักศึกษาปฏิบัติมีจุดเด่น / จุดควรปรับปรุงพัฒนา
อะไรบ้าง
5. ภารกิจที่นักศึกษาปฏิบัติใช้สมรรถนะด้านใดบ้าง 
6. นักศึกษาประสบปัญหาอะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร
7. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท าภารกิจนี้

การวิเคราะห์การสะท้อนคิด (Reflection)



บทที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษา

- วิเคราะห์ระบบ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานว่ามีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตามรายวิชาที่ศึกษา
- วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน               
- เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและกระบวนการ

ปฏิบัติงาน
- บรรณานุกรม/อ้างอิง



บทที่ 1 บทน า
- ชื่อและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ
- ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือการให้บริการหลัก

ของสถานประกอบการ
- รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานโดยอธิบายให้เห็นระบบ

หรือกระบวนการท างาน
- ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
- ชื่อและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจ าและงาน
โครงงาน/ งานพิเศษอื่น ๆ (4 บท)



บทที่ 2 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและแผนปฏิบัติสหกิจศกึษา
- วัตถุประสงค์ที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษาก าหนดให้ท า 
(เรียงตามล าดับความส าคญั ไม่ควรเกิน 3 ข้อ)
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน
 ด้านสถานประกอบการ
 ด้านนักศึกษา
 ด้านมหาวิทยาลัย
- แผนการท างาน 16 / 32 สัปดาห์ 

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจ าและงาน
โครงงาน/ งานพิเศษอื่น ๆ (4 บท)



บทที่ 3 งานที่ปฏิบัติ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ / มาตรฐานการด าเนินงานตามต าแหน่ง
- กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กฎหรือระเบียบในการท างาน
- จริยธรรม/คุณธรรมในการปฏิบัติงาน
- ข้อควรระวังหรอืข้อควรค านงึในการท างานที่เป็นประสบการณข์องตัว

นักศึกษาที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน (KM)
- ปัจจัยที่จะท าให้เกิดผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
- สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจ าและงาน
โครงงาน/ งานพิเศษอื่น ๆ (4 บท)



บทที่ 3 งานที่ปฏิบัติ (ต่อ)  
- วิเคราะห์ระบบ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการตามรายวิชาที่ศึกษา
- วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบและกระบวนการปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการ
- ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 
- การวิเคราะห์การสะท้อนคิด (Reflection)

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจ าและงาน
โครงงาน/ งานพิเศษอื่น ๆ (4 บท)



1. กิจกรรมหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  (เลือก 1 กิจกรรม)
2. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม/ภาระงานเท่าใด
3. นักศึกษาพอใจกับผลงานที่ด าเนินการตามภาระกิจ/ได้รับ
มอบหมายมากน้อยเพียงใด
4. ภารกิจที่นักศึกษาปฏิบัติมีจุดเด่น / จุดควรปรับปรุงพัฒนา
อะไรบ้าง
5. ภารกิจที่นักศึกษาปฏิบัติใช้สมรรถนะด้านใดบ้าง 
6. นักศึกษาประสบปัญหาอะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร
7. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท าภารกิจนี้

การวิเคราะห์การสะท้อนคิด (Reflection)



บทที่ 4 โครงงาน/งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ชื่อ:……………………………………
- บทน า ความส าคัญหรือที่มาของปัญหาเป็นการน าเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่ท าวิจัยหรือโครงงานนั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจแนวความคิดของ
ผู้วิจัย
- การตรวจสอบเอกสาร เป็นการสรุปงานวิจัยที่ได้มีผู้ท ามาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่
นักศึกษาท าวิจัย ส่วนนี้ ให้ข้อมูลว่าในอดีตได้มีการท าวิจัยไว้บ้างหรือไม่           
ท าอย่างไร ได้ผลอย่างไร
- วัตถุประสงค์ของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานที่ศึกษา
- ขอบเขตของการศึกษา

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจ าและงาน
โครงงาน/ งานพิเศษอื่น ๆ (4 บท)



- รูปแบบการศึกษา
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- วิธีการศึกษา
- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- ข้อเสนอแนะ
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน/งานวิจัย/การศึกษาพิเศษ/ อื่น ๆ 

หน่วยงาน / สถานประกอบการ /นักศึกษา / มหาวิทยาลัย 
- บรรณานุกรม/อ้างอิง

2.2) รูปแบบการเขียนรายงาน งานประจ าและงาน
โครงงาน/ งานพิเศษอื่น ๆ (4 บท)



ภาคผนวก 
- บันทึกการปฏิบัติงาน รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน 
- เอกสารอื่น ๆ ที่จ าเป็น
- ภาพถ่ายขณะการท างาน / ปฏิบัติงาน

(ต้องได้รับการเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา)

3) ส่วนท้าย 



ถือว่ามีความผิดทั้งวินัยนักศึกษา
และความผิดต่อการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

คัดลอกรายงาน
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เรื่อง สถานประกอบการ หลักสูตร / สถาบัน รางวัล

กระบวนการผลิตน้ าเช่ือมจากข้าวหักหอม
มะลิ (RiceSyrup Production from 
Broken Jasmine Rice)

บริษัทโคราช                        
โรงสียงสงวน จ ากัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุร
นารี

ดีเด่นระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระจัง
หน้าเพ่ือลดปัญหาเสียงที่เกิดขึ้นหลังการ
ประกอบรถยนต์

บริษัท ฮิตาชิเคมีคัล       
ออโตโมทีฟ โปรดักส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

มหาวิทยาลัย              
วลัยลักษณ์

รองดีเด่นระดับชาติ 
ดีเด่นระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการควบคุมสินค้าคง
คลังเพื่อพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลงั 
(Application of
Inventory Control Theory for 
Inventory Management 
Development)

บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน)

มหาวิทยาลัย                         
หอการค้าไทย

ดีเด่นระดับชาติ                  
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และการ
จัดการ

การปรับปรุงสัดส่วนการท างานส าหรับ
กระบวนการผลิต O-Ring SH 
(Improvement of Productive Time 
Ration for O-Ring SH Line)

บริษัท ไทยเอ็นโอเค
จ ากัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

รองดีเด่นระดับชาติ                  
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และการ
จัดการ

โครงงานสหกิจศึกษา รางวัลระดับชาติ ปี พ.ศ.2562



เรื่อง สถานประกอบการ หลักสูตร / สถาบัน รางวัล

ระบบป้อนกลับแผ่นรองกระแทกของ
ชิ้นส่วนห้องเครื่องยนต์แบบอัตโนมตัิ
(Engine Box’s Ski Bar
Automatic Reloading System)

โรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง

มหาวิทยาลัย                            
สงขลานครินทร์

ดีเด่นระดับชาติด้าน
นวัตกรรมสหกิจศึกษา

การประยุกต์ใชV้BA เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานในแผนกการ
ผลิต (Application of VBA,
Visual Basic for Application, for 
Improve Work Efficiency in 
Production Department)

บริษัท เกรทโกลฟ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

มหาวิทยาลัย               
วลัยลักษณ์

รองดีเด่นระดับชาติ ด้าน
นวัตกรรมสหกิจศึกษา

การพัฒนาชิ้นส่วนและระบบของเครื่อง 
AVMI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร

Western Digital 
ประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ดีเด่นระดับชาติ                  
ด้านสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

พัฒนาเมืองชิงต่าวอย่างไรให้กลายเป็น
เมืองระดับโลก (How to Develop 
Qingdao to Become the World City)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง
ชิงต่าว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองดีเด่นระดับชาติ                  
ด้านสหกิจศึกษา
นานาชาติ 
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