การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การเขียนรายงานถือเป็ นกิจกรรมบังคับของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กฝนทักษะ
การสื่ อสาร (Communication Skill) ของนั ก ศึ ก ษาและเพื่ อ จัด ท าข้ อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ส าหรั บ สถาน
ประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับคาปรึ กษาจากพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) เพื่อกาหนดหัวข้อรายงาน
ที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็ นหลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิ จศึกษา ได้แก่
ผลงานวิจยั ที่ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ตั ิ รายงานวิช าการในหัวข้อที่ น่าสนใจการสรุ ป ข้อมู ล หรื อสถิ ติบ างประการ การ
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็ นต้น
ในกรณี ที่สถานประกอบการไม่ตอ้ งการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิ จารณาเรื่ องที่ตน
สนใจและหยิบยกมาทารายงาน โดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาเสี ยก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน
ได้แก่ รายงานวิชาการในหัวข้อที่สนใจ รายงานการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย หรื อแผนและวิธีการปฏิบตั ิงาน
ที่ จะท าให้ บ รรลุ ถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ข องการเรี ย นรู ้ ที่ นัก ศึ ก ษาวางเป้ าหมายไว้จากการปฏิ บ ัติ งานสหกิ จศึ ก ษา
(Learning Objectives) เมื่ อกาหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดทาโครงร่ างของเนื้ อหารายงานพอสังเขปตาม
แบบแจ้งเค้าโครงร่ างรายงานทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึ กษา(Job Supervisor) ก่อน
1 รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format)
รายงานสหกิจศึกษาเป็ นรายงานทางวิชาการ ที่นกั ศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการภายใต้การกากับดูแล ของพนักงานที่ปรึ กษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง
ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ ของเนื้ อหาที่จะเสนอ รู ปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถู กกาหนดไว้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ ง
จะต้องประกอบด้วย

1.1 ส่ วนนา เป็ นส่ วนประกอบที่จะเข้ าถึ งเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อทาให้ ง่ายต่ อการเข้ าสู่ เนื้อหาของรายงาน
จะประกอบด้วย
- ปกนอก
- ปกใน
- จดหมายนาส่ งรายงาน
- กิตติกรรมประกาศ
- บทคัดย่อภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
- สารบัญเรื่ อง
- สารบัญตาราง
- สารบัญรู ปภาพ
1.2 ส่ วนเนื้อเรื่ อง เป็ นส่ วนทีส่ าคัญทีส่ ุ ดของรายงาน ประกอบด้ วย
- บทนา
- การทบทวนเอกสาร(ถ้ามี)
- วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหรื อโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- งานที่ปฏิบตั ิหรื อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- สรุ ปผลการศึกษาหรื อผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.3 ส่ วนประกอบตอนท้าย เป็ นส่ วนเพิม่ เติม เพื่อทาให้ รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้ วย
- เอกสารอ้างอิง
- ภาคผนวก (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตามในส่ วนของเนื้ อหาของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิ บตั ิงานของ
นักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพื่อให้การเขียนรายงานสหกิ จศึกษาของนักศึกษามีรูปแบบและ
เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ขอกาหนดการจัดทารู ปเล่มรายงานสหกิจศึกษารู ปแบบดังต่อไปนี้
- พิมพ์บนขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สี ขาวสุ ภาพ จะพิมพ์หน้าเดียวหรื อสองหน้าก็ได้
- จัดพิมพ์ดว้ ยรู ปแบบอักษรสุ ภาพ ขนาดโตเหมาะสม และอ่านง่าย (font Cordia New ขนาด 16)
- จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็ นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรื อตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความจาเป็ นของข้อมูลที่
จะต้องนาเสนอ
- การเว้นขอบกระดาษกาหนดให้เป็ นดังนี้ ขอบบน 1.5 นิ้ ว, ขอบล่าง 1.0 นิ้ ว, ขอบซ้าย 1.5 นิ้ ว (สาหรับการเข้า
เล่มรายงาน), ขอบขวา 1.0 นิ้ว
2 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษา กาหนดเนื้อหาใน ส่ วนเนื้อเรื่ อง ของรายงานสหกิจศึกษา
ดังนี้
2.1 บทนา ประกอบด้ วย รายละเอียดเกีย่ วกับสถานประกอบการและงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย เช่ น
- ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ /ผลิตผล หรื อการให้บริ การหลักขององค์กร
- รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
- ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
- พนักงานที่ปรึ กษา และตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2.2 วัตถุประสงค์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรื อโครงการทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

- วัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายที่นกั ศึกษาหรื อพนักงานที่ปรึ กษา ได้กาหนดไว้วา่ จะต้องให้สาเร็ จในระยะเวลาที่
กาหนด โดยอาจจะจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดไว้ก่อน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิ บตั ิงานหรื อโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่ วนตัวนักศึกษาเองและส่ วนที่
สถานประกอบการจะได้รับ
2.3 งานทีป่ ฏิบัติหรื อโครงงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย ประกอบด้ วย
- รายละเอียดที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิ โดยเขียนอธิ บายขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานหรื อขั้นตอนปฏิบตั ิในโครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- แสดงภาพ แผนภูมิหรื อตารางที่จาเป็ นประกอบคาอธิบาย
- แสดงการคานวณหรื อที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ชดั เจนถูกต้องตามวิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ
- หากเป็ นการปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการทดลอง จะต้องอธิ บายเครื่ องมือปฏิบตั ิการที่ใช้อย่างชัดเจน
2.4 สรุ ปผลการศึกษาหรื อผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้ วย
- รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์
- วิเคราะห์และพิจารณ์ขอ้ มูลที่ได้มีขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหรื อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดย
เน้นในแง่การนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
- เปรี ยบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายของการปฏิบตั ิงาน

