Cooperative Education Report

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อโครงงาน / งานประจา (ภาษาไทย)
ชื่อโครงงาน / งานประจา (ภาษาอังกฤษ)
ติด
ภาพถ่าย
นักศึกษาคนที่ 1
ขนาด 3.5x4.5 ซม.

ติด
ภาพถ่าย
นักศึกษาคนที่ 2
ขนาด 3.5x4.5 ซม.

ติด
ภาพถ่าย
นักศึกษาคนที่ 3
ขนาด 3.5x4.5 ซม.

ลบทิ้งหากไม่ใช้ แล้วจัดกลาง

ลบทิ้งหากไม่ใช้ แล้วจัดกลาง

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1. นาย
2. นาย
3. นางสาว
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

(ลบทิ้งหากมีไม่ถึง 3 คน)

ระบุตาแหน่งวิชาการ เช่น อาจารย์.. หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์.. เป็นต้น

อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ระบุตาแหน่งวิชาการ เช่น อาจารย์.. หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์.. เป็นต้น
สถานศึกษา

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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สถานที่ ๆ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อาคารนวัตกรรม (ตัวอย่าง)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ตัวอย่าง)
พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ตาแหน่ง

(ระบุคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุล)
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบารุง (ตัวอย่าง)

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ตัวอย่าง)
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
(ให้เขียนเป็นความเรียงโดยไม่ต้องมีหัวข้อรอง หัวข้อย่อย ความเป็นมาของโครงงาน / งานประจากล่าวถึง
สภาพทั่วไปเพื่อแนะนาให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับภูมิหลัง ของปัญหาที่จะศึกษา และความสาคัญ หรือความ
จาเป็นของโครงงาน / งานประจาเป็น ส่วนชี้ให้ เห็นถึง ประเด็น สาคัญ ของปัญ หาที่จะศึกษา และโยงเข้า สู่
โครงงาน / งานประจาที่นาเสนอ เขียนในลักษณะ  ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด)

ทุกหัวข้อสามารถขยายเพื่อเขียนเพิ่มเติมได้

2. วัตถุประสงค์ (ให้ระบุวัตถุประสงค์โครงงาน / งานประจา ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ)
2.1 ให้เขียนเป็นข้อ ๆ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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3. ข้อมูลสถานประกอบการ
(ระบุข้ อมู ลสถานประกอบการ อาทิ ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุร กิจ ที่ ตั้ง ส านั กงานใหญ่ ที่ตั้ ง
สานักงานสาขา เลขทะเบียนบริษัท เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร หุ้นสามัญและทุนจดทะเบียน เป็นต้น)

4. อธิบายลักษณะโครงงาน / งานประจาที่ได้รับมอบหมาย
(ให้เขียนเป็นความเรียงโดยไม่ต้องมีหัวข้อรอง หัวข้อย่อย กล่าวถึงลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย และ
รายละเอีย ดที่ สถานประกอบการให้ก ารสนั บ สนุ น สามารถมี รูป ภาพประกอบได้ ข้ อความไม่ น้อ ยกว่า 5
บรรทัด)

5. โครงงาน / งานประจาที่ ได้รับ มอบหมายนั้น ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากสถานประกอบการ
อย่างไร
(ให้เขียนเป็นความเรียงโดยไม่ต้องมีหัวข้อรอง หัวข้อย่อย กล่าวถึงลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย และ
รายละเอีย ดที่ สถานประกอบการให้ก ารสนั บ สนุ น สามารถมี รูป ภาพประกอบได้ ข้ อความไม่ น้อ ยกว่า 5
บรรทัด)

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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6. ตารางเวลาการเข้าพบพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
(ให้ทาตารางระบุการเข้าพบหรือประชุมกับพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นรายสัปดาห์)
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

เวลา
09.00 – 09.30 น.

รายละเอียด
ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน / งานประจา
ให้คาปรึกษาโครงงาน / งานประจา ที่มอบหมาย

7. สวัสดิการจากสถานประกอบการ
(ให้ระบุ โดยแจกแจงรายละเอียดว่าได้สวัสดิการด้านใดบ้าง อาทิ การประกันอุบัติเหตุ ที่พัก ค่าเดินทาง
เป็นต้น และได้เบี้ยเลี้ยงกี่บาทต่อวัน)

8. วิธีการดาเนินงาน
(ให้ระบุวิธีการดาเนินงานโครงงาน / งานประจาเป็นข้อ ๆ โดยละเอียด ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ)
8.1 ให้เขียนเป็นข้อ ๆ
8.2
8.3
8.4
8.5

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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9. แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

แผนงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ศึกษา และรวบรวมข้อมูล
จัดทาแผนการดาเนินงาน
ออกแบบ /จัดสร้าง
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
ทาการทดสอบ และประเมินผล
แก้ไข/ ปรับปรุง และประเมินผล
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
สรุป และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
นาเสนอสถานประกอบการ

มิ.ย

ระยะเวลา
ก.ค
ส.ค

ก.ย

ต.ค

(เป็นเพียงตัวอย่าง นักศึกษาสามารถปรับ
เปลี่ยนได้)

10. ผลการดาเนินงาน และการวิเคราะห์
(เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบในการทาโครงงาน / งานประจา การทดสอบ
สมมติฐาน และการอภิปรายผล การรายงานผลและการอภิปรายนั้น ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์
และสมมติฐานของโครงงาน / งานประจา เพื่อชี้แจงให้ทราบถึง ผลของโครงงาน / งานประจาว่าได้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้ง สามารถตอบปัญ หาหรือคาถามที่
เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งผลของการศึกษาอาจนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง รูปภาพ กราฟ เป็นต้น อธิบาย
อย่างละเอียด ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด)

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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11. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
(เป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาในโครงงาน / งานประจาทั้งหมดที่กล่าวมา อาจมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น การ
เสนอแนะเกี่ยวกับงานที่จะทาในขั้นต่อไปหรือในอนาคต ประโยชน์ที่เกิดจากการนาโครงงาน / งานประจาไป
ใช้ อาทิ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกเพิ่ม ขึ้ น หรื อช่ ว ยลดต้น ทุ น ให้ กั บสถานประกอบการอย่ า งไร และการ
ประยุกต์ใช้หรือนาไปพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด)

12. นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ หรือทักษะตามที่ได้เรียนมาอย่างไร
(ให้เขียนอธิบายโดยเชื่อมโยงความรู้หรือทักษะ กับโครงงาน / งานประจา ไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด)

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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13. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน / งานประจาอันเนื่องมาจากคุณภาพของผลงานที่
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ หรื อ มี ศั ก ยภาพในการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในสถาน
ประกอบการ
(ให้ เ ขี ย นเป็ น ความเรี ย ง กล่ า วถึ ง โครงงาน / งานประจ าที่ ท าให้ กั บ สถานประกอบการ และสถาน
ประกอบการได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็น รูปธรรม เช่น งานประจาที่สามารถนาไปพัฒนาองค์กร/
หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทางานประจา / ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สามารถมีรูปภาพประกอบ
ได้ ข้อความไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด และให้ผู้มีอานาจที่มีตาแหน่งตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปลงนามรับรอง)

ทุกหัวข้อสามารถขยายเพื่อเขียนเพิ่มเติมได้

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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ข้าพเจ้า..........(พิมพ์โดยระบุคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุล)……………………………………………………………………........
ตาแหน่ง.....................................................................................................ขอรับรองว่าโครงงาน / งานประจา
……….....(พิมพ์โดยใส่ชื่อโครงงาน / งานประจา)...................................................................................................
ที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดาเนินการให้กับ.......................(พิมพ์โดยใส่ชื่อสถานประกอบการ).................
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในสถานประกอบการได้จริง

ลงนาม

..........................................................
(

)

(ระบุวัน/เดือน/ปี)
วันที่ .........................................................

ประทับตราของสถานประกอบการ

หมายเหตุ : ผู้มีอานาจลงนามต้องมีตาแหน่งตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปและต้องลงตราประทับของ

สถานประกอบการเสมอ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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