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โครงการสหกิจศึกษา
CO-Operative Education
1. สหกิจศึกษาคืออะไร
สหกิจศึกษา(Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ซึ่งเรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสาเร็จการศึกษา โดยที่นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา จานวน

16 สัปดาห์

(เรียนรู้ก ารปฏิบัติงานจริง จานวน 4 เดือนเต็ม : 1ภาคการศึกษา ) ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่อยู่ใน สถานะของนักศึกษา
ฝึกงาน แต่ว่านักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต และนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้างส วัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสม
จากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
ในสภาวการณ์ปัจจุบันในตลาดแรงงานมีการแข่งขันและลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการได้พัฒนาไป ความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการให้มีในตัวบัณฑิต ได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้ว างใจได้
ในด้านการงาน ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้นา เป็นต้น สิ่งที่ท้าทาย
สาหรับบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการทางานและ
การเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชี พแลทักษะด้านพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ
ทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็วเมื่อนักศึกษาซึ่งจะเป็นบัณฑิตได้ในอนาคต ได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการต่าง ๆ
1.1 หลักการและเหตุผล
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุมุ่งหมายให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอนาค ตได้นาเอา
วิชาการ ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วนาไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดี ทาให้
บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุ ด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติ
คุณของสถานศึกษาต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work Based Learning) อย่างชัดเจนเป็นระบบ หรือการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning :WIL)
ขณะเดียวกันนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากนั้น สถาบันเทคโนโลยีการบิน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะจัดส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานจริงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตนั้น ๆอย่างชัดเจน โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียน การ
สอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยและการนาไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่
นักศึกษาสหกิจศึกษา และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการในที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทางานจริงในสถานประกอบการ
1.2.2 ศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดและบริหารงานในสถานประกอบการอย่างละเอียด
1.2.3 ได้พบปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริงของสถานประกอบการและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1.2.4 ศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรส่วนต่าง ๆ ของผู้ร่วมปฏิบัติงานสถานประกอบการทั่งด้านบุคลิกภาพ หน้าที่
ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน และการปฏิบัติงานเฉพาะ
1.2.5 การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ การเป็นผู้นาและเป็นผู้ตามที่เหมาะสม
1.2.6 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
1.2.7 เผยแพร่ชื่อเสียงของสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต่อบุคคล และ
สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก
1.3 หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดระบบการศึกษาเพื่อเป็นระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา
จะประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา (1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 15 สัปดาห์) และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามี
ระยะเวลาเท่าหับ 15 สัปดาห์ หลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้
1.3.1 เป็นหลักสูตรบังคับสาหรับนักศึกษาที่สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมโครงการ ฯ
1.3.2 จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบินไว้ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ของปีที่ 4
1.3.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีค่าเท่ากับ 9 หน่วยกิต
1.3.4 กาหนดให้นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา โดยจะต้องมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามที่กาหนด ทั้งนี้ไม่ต่ากว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
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1.4 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education Project) ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ เพื่อทาหน้าที่พัฒนารูปแบบระบบ
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เหมาะสม และรับผิดชอบการประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และสถาน
ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
1.4.1 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-op Coordinator)
บุคลากรที่สังกัดโครงการสหกิจศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลประสานงาน และอานวยความ
สะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาในฝ่ายต่าง ๆ
1.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor)
ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษาภายในสาขาวิชา ดังนี้
1.4.2.1 ชี้แจงสถานการณ์ที่นักศึกษาจะต้องประสบและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
สถานประกอบการ
1.4.2.2 นิเทศงานและประเมินผลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อนักศึกษา 1 คน
1.4.2.3 ให้คาปรึกษาสถานประกอบการเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการทางาน ผ่านการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
1.4.2.4 พบปะร่วมปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา ให้มีโอกาสทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4.2.5 ให้ความเชื่อถือต่อพนักงานที่ปรึกษา ให้มีโอกาสทาหน้าที่ได้ อย่างเต็มที่เพื่อเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4.2.6 สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อคณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานในสถานประกอบการที่ไปนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
1.4.2.7 เข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา
1.4.2.8 พิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อประเมินผลหารออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ตามวันและเวลาที่กาหนด
1.5 ลักษณะงานสหกิจศึกษา
1.5.1 เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว
1.5.2 มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน (งานมีคุณภาพ)
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1.5.3 ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานประจา
1.5.4 ทางานเต็มเวลา (Full Time)
1.5.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงานเต็ม 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์)
2. บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
2.1 คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เข้าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อนักศึกษาศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)
2.1.2 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากาหนดครึ่งหนึ่งของหลักสูตร
2.1.3 นักศึกษาจะต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00
2.1.4

มีความประพฤติเรียบร้อย

2.2 หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.2.1 ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการสหกิจศึกษาตลอดเวลา
2.2.2 ต้องผ่านการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามที่โครงการสหกิจศึกษากาหนด
2.2.3 นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กาหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว
บัตร ประจาตัวนักศึกษา คาแนะนาของสถานประกอบการ และคู่มือสาหรับนัก ศึกษาสหกิจ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฯ ยื่นต่อหัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้ที่ทางสถานประกอบการ
มอบหมาย
-

รับการปฐมนิเทศเพื่อทราบนโยบาย และคาแนะนาอื่น ๆ จากสถานประกอบการ

-

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกาลังความสามารถ

-

ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับ-v’l5koxitdv[dki
- ประสานงานกับสานักงานโครงการสหกิจศึกษา เพื่อติด ต่อส่งเอกสารตามกาหนดเวลาและให้
ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับโครงการสหกิจศึกษา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ
- หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน จะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่าย นิเทศงานสหกิจศึกษาโดยทันที

2.3 ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.3.1 ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
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2.3.2 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจ
ในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
2.3.3 ได้พบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริงของสถานประกอบการ และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างถูกต้อง
2.3.4 เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการทางานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill)
2.3.5 ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
2.3.6 สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
2.3.7 สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทางานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนอ
งานก่อนที่สาเร็จการศึกษา
2.4 ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับ
2.4.1 ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.4.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
2.4.3 ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงในสถานประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
2.4.4 ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงมาดัดแปลงให้เป็นกรณีศึกษาในห้องเรียน
2.4.5 เพิ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน
2.4.6 มีโอกาสใช้ประโยชน์ร่วมในเครื่องมืออันทันสมัยและเพิ่มโอกาสทางานวิจัยประยุกต์เพื่อ
อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
3. บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา
สถานประกอบการเป็นองค์กรที่มีความสาคัญที่จะพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการสหกิจศึกษา ให้เกิดผลทาง
รูปธรรม ในทางปฏิบัติสหกิจศึกษา มีรูปแบบและขั้นตอนที่จาเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพนักงานที่ปรึกษา (Job
supervisor) ซึ่งจะเป็นผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้กากับและดูแลนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน โดย
หน้าที่หลักมีดังนี้
1. ให้รายละเอียดของลักษณะงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติต่อโครงการสหกิจศึกษาก่อนล่วงหน้า 1
ภาคการศึกษา
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2. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดการปฐมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย
วัฒนธรรม การรักษาความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ
โครงสร้างการบริหารงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
3. แต่งตัง้ พนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor)
3.1 หน้าที่ของพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานประกอบการมอบหมาย ให้
ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จึงเปรียบเสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการเป็นผู้ที่ให้
คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านปฏิบัติงานและการปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้นพนักงานที่
ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่สุดที่ทาให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาเร็จไปด้วยดี โดยมีหน้าที่หลัก
ดังนี้
3.1.1 กาหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนการปฏิบัติงาน (Co-op Work Plan)
กาหนดตาแหน่งงานและขอบข่ายหน้าที่งานของนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ และแจ้งให้นักศึกษารับทราบ
งานที่ได้รับมอบหมายาจะมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา โดยมีการกาหนดแผนงานการปฏิบัติราย
สัปดาห์ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา
3.1.2 การให้คาปรึกษา
ให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางการทางานและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่มีให้กับ นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการประสานงานกับอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.2 แนะนาการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
กาหนดให้นักศึกษาจัดทารายงาน 1 ฉบับ เสนอต่อสถานประกอบการ และโครงการสหกิจศึกษา โดย
รายงานฉบับนี้อาจประกอบด้วยเนื้อหาที่สถานประกอบการจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป รายงานอาจมี
ลักษณะดังนี้
3.2.1 โครงการหรืองานวิจัย หากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายเป็นงานโครงการ (Project) หรือ
งานวิจัย นักศึกษาจะต้องทารายงานในหัวข้อของโครงการและงานวิจัยดังกล่าว
3.2.2 ในกรณีที่งานได้รับมอบหมายเป็นงานประจา (Routine) เช่น งานในสายการผลิต งานบารุงรักษา
งานตรวจสอบคุณภาพ รายงานของนักศึกษาอาจจะเป็นดังนี้
3.2.3 รายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานประจาที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด หรือบางส่วน
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3.2.4 รายงานหัวข้อพิเศษ (Special Assignment หรือ Project) เป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจ
ในลักษณะโครงการหรือปัญหาพิเศษให้นักศึกษาค้นคว้าสรุปและวิจารณ์ รวบรวมไว้เป็นเล่ม เพื่อ
ใช้ประโยชน์ ซึ่งหัวข้อของรายงานอาจจะไม่สัมพันธ์กับงานประจาของนักศึกษาก็ได้
เมื่อพนักงานที่ปรึกษากาหนดหัวข้อรายงานแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทา Report Outline (ตามแบบที่
กาหนด) โดยหารือกับพนักงานที่ปรึกษา แล้วจัดส่งให้โครงการสหกิจศึกษา เพื่อส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาประจาสาขาวิชาให้ความเห็นชอบเสียก่อน จึงจะจัดส่งคืนให้แก่นักศึกษาต่อไป ลักษณะรายงานจะเป็นรายงาน
ที่มีรูปแบบรายงานตามรายงานวิชาการความยาวไม่ควรเกิน 25 หน้า ส่วนภาคผนวกสามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามความ
จาเป็น นักศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงานดังกล่าวให้เรียบร้อยและส่งให้พนักงานที่ปรึกษา ซึ่งตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
3.3 การจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการนิเทศนักศึกษา
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-op Coordinator) จะประสานกับ อาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) เพื่อขอนัดหมายเข้ามานิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
โดยจะมีหัวข้อการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือพนักงานที่ปรึกษา ดังนี้
3.3.1 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรดาเนินโครงการ ฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
3.3.2 ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
3.3.3 แผนการปฏิบัติตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3.3.4 หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
3.3.5 การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
3.3.6 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ
3.3.7 ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.4.1 พนักงานที่ปรึกษาต้องตรวจแก้ไขรายงานให้นัก ศึกษาประเมินผลเนื้อหาและการเขียน
รายงาน อย่างช้าที่สุดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานของนัก ศึกษา
3.4.2 แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจจะแจ้งนักศึกษาทราบ จากนั้น
มอบผลการประเมินให้นักศึกษานาส่ง หรือจัดส่งให้กับโครงการสหกิจศึกษาทราบโดยตรง
ต่อไป
3.5 ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ
3.5.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา
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3.5.2 เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วย
พัฒนาบัณฑิตของชาติ
3.5.3 ได้นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
3.5.4 เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็นพนักงานประจาในอนาคตต่อไป
3.6 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ
3.6.1 กาหนดกรอบงาน และจัดโปรแกรมการทางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.6.2 กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงานที่ปรึกษา
3.6.3 กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.4 แนะนาหรือจัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ในกรณีที่บ้านพักอาศัยของนักศึกษา อยู่ไกลจาก
สถานประกอบการ
3.6.5 พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ค่าตอบแทนในอัตราที่สมควรและเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ (อาจไม่มีก็ได้)
3.6.6 พร้อมที่จะดูแลนักศึกษา ให้คาแนะนา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานให้เต็ม
ศักยภาพที่สถานประกอบการพึงจะให้ได้
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กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
4.1 รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อให้เตรียมการเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และนักศึกษามีคุณภาพพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการคณะกรรมการบริหารโครงการฯและสาขาวิชา
ได้กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาดังนี้
4.1.1 การพิจารณานักศึกษาเข้าโครงการฯ กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ยื่นแบบ
คาร้องที่โครงการสหกิจฯ สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา (Co-op) ตาม
ระยะเวลาที่โครงการฯโดยใช้แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
(เอกสารสหกิจศึกษาหมายเลข 1)
4.1.2 การแจ้งความจานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งความจานงไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่ส่งแบบสารวจดังกล่าวถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์จากการไปปฏิบัติงานแล้ว
4.1.3 สาขาวิชาพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษาแล้วติดประกาศให้นักศึกษาทราบ
4.2 สถานประกอบการเสนองานแก่นักศึกษา
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่งเอกสารรายละเอียดโครงการ และแบบเสนองานสหกิจศึกษา (เอกสารสหกิจศึกษา
หมายเลข 2) ล่วงหน้าประมาณ 1 ภาคการศึกษา แก่สถานประกอบการเพื่อสารวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา
4.3 การลงทะเบียนล่วงหน้า(Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ก่อน
สิ้นภาคการศึกษา (ดูกาหนดการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจาภาคเรียนนั้นๆ) ณ แผนกทะเบียน พร้อมชาระ
ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาถือว่าเป็นการลงทะเบียนล่าช้า เช่นเดียวกันกับรายวิชาอื่นๆ
4.4 การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
รับสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (เอกสารสหกิจหมายเลข 3) เพื่อส่งสถานแระกอบการและ
เอกสารสหกิจหมายเลข 4 (แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา)
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4.5 การเลือกสมัครงานและการจัดเข้าคู่ (Matching)
โครงการสหกิจศึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาจะดาเนินการจัดเข้าคู่ (Matching) ระหว่าง
สถานประกอบการกับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เลือกคนให้เหมาะกับภาระงานและความสามารถของ
บุคคล (Put the right man on the right job) ทั้งนี้อาจดูส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย คือตาแหน่งที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ ระยะทาง การเดินทาง
4.5.1 จัดให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานใน 1 สถานประกอบการ และส่งให้สถานประกอบการ
รับทราบ
4.5.2 สถานประกอบการนัดสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน
4.5.3 หากไม่มีการยืนยันรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน จะพิจารณาเลือกสถานประกอบการใหม่
ให้กับนักศึกษา
โดยเลือกสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาเป็นหลักการเลือกสถาน
ประกอบการไม่ควรคานึงถึงสวัสดิการที่สถานประกอบการเสนอให้ เช่น ค่าตอบแทนและที่พัก (โครงการฯไม่
สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและที่พักแก่นักศึกษา) หากนักศึกษาเลือกสมัครงานตามที่ตนเองสนใจและมี
ความถนัดนักศึกษาจะต้องเต็มใจไปปฏิบัติในสถานประกอบการใดก็ได้ที่นักศึกษาเลือก
การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ
สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรือ
อาจจะสัมภาษณ์งานเป็นระยะๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้โครงการสหกิจ
ศึกษาทราบ โดยจะระบุลาดับการคัดเลือกนักศึกษา
การจัดคู่ (Matching) ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา
โครงการสหกิจศึกษา จะนาผลการคัดเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการ และลาดับความ
ต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน จึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบในกรณีทีนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน
จึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือก ให้รีบ
ติดต่อโครงการฯ โดยด่วนเพื่อจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็วที่สุด และจะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามวันที่กาหนดในปฏิทินศึกษา ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกแล้วถือว่า
นักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน จะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการกาหนด
อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่งอาจได้ค่าตอบแทนที่ต่า ในกรณีที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานเสนอ
งานให้นักศึกษาโดยมีค่าตอบแทนต่านั้น โครงการจะรับงานนั้นให้แก่นักศึกษาได้หรือไม่ มีเ งื่อนไขดังนี้
1) ยอมรับงานให้แก่นักศึกษาโดยปรับตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่า
2) เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เช่น สถานประกอบการตั้งอยู่ใน
ภูมิลาเนาของนักศึกษา นักศึกษาสนใจลักษณะงานที่บริษัทเสนอ
3) สาขาวิชาเห็นชอบด้วย
กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม หากนักศึกษาไม่สะดวกในเรื่องที่
พักที่จัดให้ สามารถจัดหาที่พักเองได้แต่จะนามาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ ในกรณีที่
สถานประกอบการให้ช่วยจัดหาที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม เช่น พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พัก
ในละแวกที่พนักงานพักอยู่และมีรถของสถานประกอบการรับส่งโดยสะดวก เป็นต้น
4.6

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการ
เมื่อโครงการสหกิจศึกษาประกาศแจ้งผลการคัดเลือกสถานประกอบการ ให้นักศึกษารายงานตัวหรือรับการ

สัมภาษณ์จากสถานประกอบการ (หากสถานประกอบการต้องการ) พร้อมกับทาหนังสือสัญญาการเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องประสานงานกับสถานประกอบการผ่านเจ้าหน้าที่
โครงการสหกิจศึกษา
หากมีเหตุขัดข้องให้โทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่โครงการสหกิจศึกษาหรือสถานประกอบการ โดยตรง
หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานประกอบการในวันหยุดเพราะจะติดต่อยาก
4.7

จัดอบรมสัมมนาและปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ในหัวข้อ ความปลอดภัยในโรงงาน, 5ส,

ระบบคุณภาพ ISO 9000:2000 และบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
การอบรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
โครงการฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องล่วงหน้า
ก่อนภาคการศึกษาสหกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการ โดยมีหัวข้อที่จะอบรมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การเลือกงานและสถานประกอบการ
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2. การเขียนใบสมัคร
3. การเขียนประวัติส่วนตัว
4. การเตรียมตัวสัมภาษณ์
5. การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ
6. การพัฒนาบุคลิกภาพ
7. การนาเสนอโครงการ/ผลงาน
8. ความปลอดภัยในโรงงาน
9. 5 ส
10. ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9000
โดยนักศึกษาจะได้รับฟังโอวาทจากคณบดี ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา
และกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จซึ่งจะมีการแนะนาการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ชี้แจ้งข้อ
ข้องใจต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในวันดังกล่าวจะถือว่านักศึกษามีความพร้อมในหารปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ
ระเบียบวินัยและบุคลิกภาพ หากมีนักศึกษาผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะแจ้งผล
ให้นักศึกษาทราบเพื่อนระงับการปฏิบัติงานทันที เช่น กรณีนักศึกษาไว้ผมยาว หรือผิดวินัยนักศึกษาระหว่างภาค
การศึกษา
4.8 กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษา
จะต้องจัดส่งเอกสารที่จาเป็นให้กับโครงการสหกิจศึกษา ระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
4.8.1 ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์ม แบบแจ้ง
รายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน (เอกสารสหกิจศึกษาหมายเลข 5 ) และแบบแจ้ง
รายละเอียดงานชื่อพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและ Job Supervisor
4.8.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงาน
การปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข7 ) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและ
ให้คาแนะนา ทั้งนี้นักศึกษา อาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันที โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาอาจจะให้คาแนะนา ทั้งนี้นักศึก ษาอาจจะแก้ไขปัญหา โดยการสอบถามข้ อมูลด้วย
วาจาแล้วเป็นผู้เขียนข้อมูลที่รับด้วยตนเอง จากนั้นนาไปให้พนักงานพี่เลี้ยงตรวจและลงนาม
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รับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทาให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามกาหนด จะต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทราบทางโทรสารหรือจดหมายทันที
4.8.3 นักศึกษาต้องส่งรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนาให้เสร็จเรียบร้อย
ระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการ เช่น กาหนดเวลาการเข้า-ออกงาน วันหยุดและวันลา เป็นต้น
4.9 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
4.9.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา ออกนิเทศนักศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อ
การปฏิบัติการสหกิจศึกษาของนักศึกษา 1 คน
4.9.2 ฝ่ายนิเทศประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการเพื่อกาหนดวัน เวลา
ที่ จะไปนิเทศนักศึกษาโดยใช้แบบแจ้งยืนยันการนิเทศ(แบบฟอร์มเอกสารสหกิจ
หมายเลข 8)
4.9.3 ฝ่ายนิเทศนักศึกษาตรวจสอบคุณภาพงานพร้อมทั้งบันทึกรายงาน
4.9.4 อาจารย์นิเทศ ตรวจสอบคุณภาพงานพร้อมทั้งบันทึกรายงานที่สถานประกอบการ
มอบหมายโดยใช้แบบฟอร์ม แบบบันทึกการนิเทศ (เอกสารสหกิจหมายเลข 9)
4.9.5 ส่งแบบประเมินผลการนิเทศคืนสานักงานโครงการสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา
โครงการสหกิจศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาที่
มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษาดังนี้
1) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักศึกษาที่กาลังปฏิบัติงานโดยลาพัง ณ สถาน
ประกอบการซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว เพื่อนและคณาจารย์
2) เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจ
ศึกษา
3) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้ง
ปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทางานจริง
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4) เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในระบบ สหกิจศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและ
กัน
5) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ประสานงานกับอาจารย์นิเทศเพื่อกาหนดแผนการนิเทศงานทั้งภาค
การศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน
ระหว่างที่ปฏิบัติงาน
2) เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่อาจารย์
นิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
3) เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษารวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษาพร้อมรายละเอียดสถานประกอบการส่ง
มอบให้อาจารย์นิเทศก่อนวันเดินทาง
4) อาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกาหนดนัดหมายโดยมีหัวข้อนิเทศงาน คือตรวจสอบ
คุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าในการจัดทารายการของนักศึกษาให้คาปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
5) ภายหลังเดินทางกลับอาจารย์นิเทศประเมินผลการนิเทศงานทั้งสถานประกอบการและ
นักศึกษาตามแบบประเมินผลและส่งมอบคืนโครงการสหกิจศึกษา
4.10 กิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงาน
4.10.1 อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา สัมภาษณ์นักศึกษาถึงปัญหาต่างๆ เพื่อนามาพิจารณา
รายงานประกอบ
4.10.2 จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาร่วมกันจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
4.10.3 นักศึกษาส่งแบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติ (เอกสารสหกิจหมายเลข 10)
4.10.4 ปัจฉิมนิเทศ
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4.11 การประเมิน
4.11.1 คะแนนเป็น S (Satisfactory-ผ่าน) และ U (Unsatisfactory-ไม่ผ่าน)
4.11.2 โดยยึดหลัก 4 ข้อ
-

เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา สัมภาษณ์หลังจากกลับมาครบ

-

ได้รับผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา (เอกสารสหกิจหมายเลข 11)

-

ได้รับผลการประเมินรายงาน

-

เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาหลังกลับจากสหกิจศึกษาครบถ้วน เช่ น สัมภาษณ์ สัมมนา

4.12 การประเมินผลรายงานวิชาสหกิจศึกษา
การให้คะแนนตัวอักษรจะเป็นระบบ S (Satisfactory-ผ่าน) และ U (Unsatisfactory-ไม่ผ่าน)
ทั้งนี้มีกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลดังนี้
4.12.1 นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้
โดยครบถ้วน
4.12.2 ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายวิชาในระดับ S จาก
พนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ
4.12.3 ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการในระดับ S จากอาจารย์นิเทศ
4.12.4 เข้าร่วมกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานครบถ้วน ได้แก่ การประชุม การสัมภาษณ์
สัมมนาและส่งแบบสอบถาม
นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 กระบวนการและผ่านการประเมินจากภาควิชา จะได้รับคะแนน
ตัวอักษร S กรณีที่นักศึกษาได้รับคะแนนตัวอักษร U ต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหม่ ทั้งนี้อาจจะมีผลทาให้สาเร็จ
การศึกษาช้ากว่ากาหนด
ในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาจะประเมินผลนักศึกษาและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯ กาหนดและให้นักศึกษานากลับมายื่นต่อโครงการฯ ทันที ใน
วันที่เดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัย
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5. ข้อเสนอแนะนาและแนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
5.1 ข้อแนะนาในการติดต่อกับสหกิจศึกษา
เพื่อให้การเตรียมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และ
สาขาวิชาที่ได้กาหนดระเบียบการที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาไว้ดังนี้
5.1.1 การรับสมัครเข้าโครงการฯ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ที่ยื่นแบบคาร้องที่
โครงการฯ เพื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่โครงการฯ
กาหนด การคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของสาขาวิชา โดยยึด
หลักการและเงื่อนไขตามที่แต่ละสาขาวิชาที่กาหนด
5.1.2 การอบรมหลักสูตรภาคบังคับก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทุกคนต้องเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่โครงการกาหนด หาก
เข้าร่วมกิจกรรมใดไม่ได้ต้องลาล่วงหน้า และศึกษาวิดีโอเทป เป็นการชดเชยภายหลัง ถ้า
นักศึกษาเข้าอบรมไม่ครบถ้วนจะตัดสิทธิ์การไปปฏิบัติงานทันที โครงการจะประกาศชื่อผู้
มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงาน อย่างช้า 1 สัปดาห์ ก่อนกาหนดวันส่งใบสมัครงาน หลักสูตรอบรม
ดังกล่าวได้แก่ การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การอบรมทักษะการสมัครงานและสัมภาษณ์
การอบรมเทคนิคการนาเสนอ การเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานในสถาน
ประกอบการเรื่อง ISO 9000 ความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส
5.1.3 การแจ้งความจานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องกรอกแบบสารวจ
การไปปฏิบัติงานภายใน 1 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่กรอกแบบสารวจถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาทันที
5.1.4 การขอเปลี่ยนการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อนการไป
ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคาร้องขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานต่ อคณบดี ก่อนวันประกาศผลการ
ปฏิบัติงานในภาคการศึกษานั้น
- เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคนจะลาออกหรือ
เลื่อนการออกปฏิบัติงานไม่ได้
- นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานแล้วจะลาออกจากโครงการฯ หรือเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานไม่ได้
โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น
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5.1.5 กาหนดจานวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา
ตาม ภาคการศึกษามาตรฐานที่กาหนดโดยสาขาวิชา
5.1.6 กรณียื่นใบคาร้องต่างๆ คาร้องที่คณบดีอนุมัติแล้วจะมีผลในวันที่ที่แผนกทะเบียนรับเรื่อง
ไม่ใช่วันที่นักศึกษาเขียนคาร้อง
5.1.7 การยื่นขอคาร้องสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา กรณีที่นักศึกษาจะขอยื่น
สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา สามารถทาได้โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ การลงทะเบียนเรียนและระเบียบการแจ้งขอสาเร็จการศึก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ วันสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบนั้น จะถือเอาวันส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เป็น
วันกาหนดที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมหลังปฏิบัติงาน
ให้ครบถ้วนตามกาหนดระยะเวลาที่โครงการสหกิจศึกษากาหนดไว้ด้วย
5.2 การให้บริการของสานักสหกิจศึกษา
5.2.1 ฝ่ายจัดหางานและเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.2.1.1 ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ เกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการตามคุณสมบัติ
ของ นักศึกษา คุณภาพงาน การจัดหางาน การจัดอบรมและกิจกรรมสหกิจศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับอาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชาจัดหางานให้เพียงพอกับนักศึกษา
5.2.1.2 ให้ข้อมูลและคาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับ การหางาน แหล่งงาน การสมัครงาน ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ลักษณะของธุรกิจของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองของนักศึกษา นักศึกษาสามารถขอ
คาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาได้ทุกวันทาการ ณ โครงการสหกิจศึกษา
5.2.1.3 จัดทาประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษา
5.2.2 ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ประสานงานกับสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ ในการนิเทศงานนักศึกษา
5.2.2.2 ให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
5.2.2.3 ประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา
5.2.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา
5.2.2.5 จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาภายหลังจากกลับจากสถานประกอบการ
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5.2.3 ฝ่ายฝึกอบรมให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.2.3.1 จัดอบรมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสมัครงานและ
สัมภาษณ์ เทคนิคการนาเสนอ การบริหารงานโรงงาน ความปลอดภัย 5ส การควบคุม
คุณภาพ ISO 9000 เป็นต้น
5.2.3.2 ให้บริการในส่วนของทาเนียบสถานประกอบการ
5.2.3.3 บริการยืมคืนรายงานการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางแก่
นักศึกษา ในการจัดทารายงานฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งตัวอย่างเอกสาร
นาเสนอ ซีดี
5.2.4 ฝ่ายวางแผนและทะเบียนนักศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับ
5.2.4.1 รวบรวมใบสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
5.2.4.2 ประสานงานกับสาขาวิชาในการจัดนักศึกษาเข้าหลักสูตรสหกิจศึกษา
5.2.4.3 รับแบบแจ้งความจานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
5.2.4.4 รับสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
5.2.4.5 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
5.2.4.6 จัดทาทะเบียนประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
5.2.4.7 รับคาร้องต่างๆ ได้แก่ ขอสมัครจากโครงการขอเลื่อนภาคการศึกษาที่จะปฏิบัติงาน
5.2.4.8 จัดทาใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา
5.3 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ทางมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องสุขภาพของนักศึกษา จึงได้จัดทาประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.3.1 ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรมหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน
ที่สาคัญของร่างกายรวมทั้งการทุพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร
5.3.2 อัตราความคุ้มครองที่ได้รับจะเป็นไปตามบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทาประกันไว้ซึ่ง
อาจจะ แตกต่างกันไปในแต่ละปีการศึกษา
5.3.2.1 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจ่ายตามเป็นจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
5.3.2.2 การประกันชีวิตกลุ่ม
-

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
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- สูญเสียอวัยวะ ตา มือ เท้า ทุพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
(จ่ายเป็นร้อยละของจานวนเงินเอาประกันที่กาหนดไว้ )
5.3.3 วิธีเก็บเงินประกันขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเรียกเงินประกันคืนได้ เมื่อนักศึกษาประสบ
อุบัติเหตุดังนี้
5.3.3.1 ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลทุกครั้ง
5.3.3.2 นาใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ถึง
โครงการสหกิจศึกษา โครงการฯ จะส่งมอบเอกสารต่อไป เพื่อเรี ยกเก็บเงินคืนจากบริษัท
ประกันตามที่จะได้รับ
5.3.3.3 บริษัทประกันภัยจะส่งเช็คจ่ายในนามนักศึกษา คณะฯ จะติดประกาศรายชื่อนักศึกษาและ
นักศึกษาไปรับเงิน

6. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษาและเพื่อจัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับสถานประกอบการ
นักศึกษาจะต้องขอรับคาปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกาหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ผลงานวิจัยที่
นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจการสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูลเป็นต้น ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณา
เรื่องที่ตนสนใจและหยิบยกมาทารายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียน
รายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการในหัวข้อที่สนใจ รายงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรือแผนและวิธีการปฏิบัติงาน
ที่จะทาให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาว่างเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Learning
Objectives) เมื่อกาหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดทาโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบแจ้งเค้าโครง
ร่างรายงาน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึ กษา (Job Supervisor) ก่อน แล้วจัดส่งให้โครงการ
สหกิจศึกษาภายใน 3 สัปหาห์แรกของการปฏิบัติงาน
6.1 รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format)
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รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการภายใต้การกากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมีความ
ถูกต้อง ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะเสนอ รูปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถูกกาหนดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
ส่วนที่ 2 เนื้อหาหลัก
ส่วนที่ 3 ส่วนท้าย
6.1.1 ส่วนนา เป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงานทั้งนี้เพื่อทาให้ง่ายต่อการเข้าสู่
เนื้อหาของรายงานจะประกอบด้วย
6.1.1.1 ปกนอก (Cover)
6.1.1.2 ปกใน (Title Page)
6.1.1.3 จดหมายนาส่งรายงาน
6.1.1.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
6.1.1.5 บทคัดย่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (Abstract)
6.1.1.6 สารบัญเรื่อง (List of Contents)
6.1.1.7 สารบัญตาราง (List of Tables)
6.1.1.8 สารบัญรูปภาพ (List of Figures)
6.1.2 ส่วนเนื้อหาหลัก เป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย
6.1.2.1 บทที่ 1 บทนา
6.1.2.2 บทที่ 2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย / เอกสาร
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงาน
6.1.2.3 บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
6.1.2.4 บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อทาให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย
6.1.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography)
6.1.3.2 ภาคผนวก (Appendix, Appendices)
อย่างไรก็ตามในส่วนของเนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของ
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นักศึกษามีรูปแบบและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอกาหนดการจัดทารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาให้
นักศึกษาใช้รูปแบบดังต่อไปนี้
6.2 การพิมพ์รายงานสหกิจศึกษา
6.2.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์
กระดาษที่ใช้พิมพ์ จะต้องพิมพ์บนกระดาษมาตรฐาน A4 (กว้าง 210 มม.ยาว 297 มม.)
ชนิดความหนา 80 แกรม สีขาวสุภาพ และให้เพียงหน้าเดียว
6.2.2 ตัวพิมพ์
6.2.2.1 จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษรสุภาพ ขนาดโตเหมาะสม และอ่านง่าย (Font cordial
new ขนาด 16 พอยท์)
6.2.2.2 จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้
ตามความจาเป็นของข้อมูลที่จะต้องนาเสนอ
6.2.3 การเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ
6.2.3.1 ด้านบน ให้เว้นวะยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 3.75 ซม.)
6.2.3.2 ด้านล่าง ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 2.54 ซม.)
6.2.3.3 ด้านซ้ายมือ ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 3.75 ซม.)
6.2.3.4 ด้านขวามือ ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 2.54 ซม.)
6.2.4 การลาดับเลขหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
6.2.4.1 ในส่วนที่ 1 คือ ตั้งแต่จดหมายนาส่งรายงาน จนถึง สารบัญรูป ให้ใช้ตัวอักษร
โรมัน เช่น I II III IV ฯลฯ แสดงเลขหน้า โดยพิมพ์ไว้ด้านบน ขวามือกระดาษห่าง
จากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และด้านขวามือ 1 นิ้ว
6.2.4.2 ในส่วนของเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1 2 3 4 5 แสดงเลขหน้าโดยพิมพ์ไว้
ด้านบนขวามือ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และด้านขวามือ 1 นิ้ว
6.2.4.3 หน้าที่เป็นบทที่ (คือหน้าแรกของแต่ละบท) ให้นับหน้า แต่ไม่ต้องใส่เลขหน้า
6.2.4.4 หน้าแรกของบรรณานุกรม ภาคผนวก ให้นับหน้าแต่ไม่ต้องใส่เลขหน้า
6.2.5 การพิมพ์เอกสารในส่วนนา
6.2.5.1 กิตติกรรมประกาศ ให้พิมพ์คาว่า “กิตติกรรมประกาศ” ไว้ในบรรทัดแรก ห่าง
จากขอบกระดาษ 2 นิ้ว กลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร ตัวเข้ม ขนาด 20 พอยท์
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และเว้น 1 บรรทัดปกติ ก่อนพิมพ์รายละเอียดในบรรทัดต่อไป โดยเริ่มพิมพ์ห่าง
จากขอบด้านซ้าย 7 ช่วงตัวอักษร ใช้อักษรตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์
6.2.5.2 บทคัดย่อ ให้พิมพ์คาว่า “บทคัดย่อ” ไว้ในบรรทัดแรก ห่างจากขอบกระดาษ 2
นิ้ว กลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร ตัวเข้ม ขนาด 20 พอยท์ และเว้น 1 บรรทัด
ปกติ ก่อนพิมพ์รายละเอียดในบรรทัดต่อไป โดยเริ่มพิมพ์ห่างจากขอบด้านซ้าย 7
ช่วงตัวอักษร ใช้อักษรตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์
6.2.5.3 สารบัญ ให้พิมพ์คาว่า “สารบัญ” “สารบัญตาราง” “สารบัญภาพ” หรือ
“สารบัญรูป”ไว้ในบรรทัดแรกกลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร ตัวเข้ม ขนาด 20
พอยท์
กรณี สารบัญ หรือ สารบัญตาราง หรือ สารบัญภาพ หรือ สารบัญรูป มีรายละเอียดเกิน 1
หน้า ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป โดยพิมพ์คาว่า “สารบัญ(ต่อ)” หรือ “สารบัญตาราง(ต่อ)” หรือ “สารบัญภาพ(ต่อ)” หรือ
“สารบัญรูป(ต่อ)” แล้วแต่กรณี ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ใช้อักษรตัวเข้ม ขนาด
20 พอยท์
การพิมพ์สารบัญ จากคาว่า “สารบัญ” ให้เว้น 1 บรรทัดปกติ พิมพ์คาว่า “หน้า” ชิดขอบ
ด้านขวา ใช้อักษรตัวเข้มขนาด 16 พอยท์ บรรทัดถัดมาจะเป็นรายละเอียดของสารบัญและเลขหน้า โดยพิมพ์เลข
หน้าให้ตรงกับแนวขอบด้านขวา
- ส่วนแรก คือ ตั้งแต่หน้าจดหมายนาส่ง ถึง สารบัญภาพ หรือ สารบัญรูป ให้พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร ตัวเข้ม 16 พอยท์ ชิดขอบด้านซ้าย และใช้ตัวอักษรโรมัน I II III IV V
ฯลฯ แสดงเลขหน้า
- ส่วนที่สอง คือ ตั้งแต่ บทที่ 1 ถึง บทที่ 4 สาหรับส่วนที่เป็นบทที่ และ ชื่อเรื่องประจา
บท ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายอยู่ในบรรทัดเดียวกัน ใช้อักษร ตัวเข้ม ขนาด 16
พอยท์ เมื่อพิมพ์หัวข้อใหญ่ของแต่ละบท และให้มีเลขกากับเช่นเดียวกับในเนื้อหา
ใช้ตัวอกษรปกติ ขนาด 16 พอยท์ โดยพิมพ์ให้ตรงกับชื่อเรื่องประจาบท รายละเอียด
ระหว่างแต่ละบทไว้ ต้องเว้นบรรทัด
- บรรณนุกรม พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน โดยเว้น 1 บรรทัดปกติ และพิมพ์ชิดขอบซ้าย
ตรงกับบทที่ ใช้อักษรตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์
- ภาคผนวก พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน โดยเว้น 1 บรรทัดปกติ และพิมพ์ชิดขอบ
ด้านซ้ายตรงกับบทที่ ใช้อักษรตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์ กรณีที่ภาคผนวกมีมากกว่า
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1 ภาค ให้พิมพ์แยกเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือภาคผนวก ค ในบรรทัดถัดไป
ตรงกับชื่อเรื่องในแต่ละบท โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด และให้ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 16
พอยท์
- การพิมพ์สารบัญตาราง จากคาว่า “สารบัญตาราง” ให้เว้น 1 บรรทัดปกติ แล้วพิมพ์
คาว่า “ตารางที่” ชิดขอบซ้าย และคาว่า “หน้า” ชิดขอบด้านขวา ในบรรทัดเดียวกัน
ใช้อักษร ตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์
- การพิมพ์สารบัญภาพ หรือสารบัญรูป จากคาว่า “สารบัญภาพ” ให้เว้น 1 บรรทัด
ปกติ แล้วพิมพ์คาว่า “ภาพที่” ชิดขอบซ้าย และคาว่า “หน้า” ชิดขอบด้านขวา ใน
บรรทัดเดียวกัน ใช้ตัวอักษรตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์
6.2.6 การพิมพ์เอกสารในส่วนเนื้อหา
ในส่วนเนื้อหาหลัก ให้พิมพ์รายละเอียดของส่วนต่างๆ ดังนี้
1) บทที่
ให้พิมพ์คาว่า “บทที่” แล้วเว้น 1 เคาะ ตามด้วยตัวเลขประจาบท โดยพิมพ์ไว้ใน
บรรทัดแรกกลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว ใช้อักษรตัวเข้มขนาด 20 พอยท์
2) ชื่อเรื่องประจาบท
ให้พิมพ์ชื่อเรื่องประจาบทไว้กลางหน้ากระดาษ ใช้อักษรตัวเข้มขนาด 20 พอยท์
ระหว่างบทที่กับชื่อเรื่องประจาบทไม่ต้องเว้นบรรทั ด และก่อนจะพิมพ์ข้อความต่อไป ให้เว้น 1 บรรทัดปกติ
3) หัวข้อใหญ่
หัวข้อใหญ่ คือ หัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อเรื่องประจาบท ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายใส่หมายเลข
ประจาบท ตามด้วยเครื่องหมาย มหัพภาค(.) และตามด้วยเลขลาดับของหัวข้อ เว้น 2 เคาะ แล้วตามด้วยชื่อหัวข้อ
ใช้อักษรตัวเข้ม ขนาด 18 พอยท์ และให้พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน โดยเว้น 1 บรรทัดปกติ
สาหรับข้อความที่เป็นรายละเอียดของหัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ในบรรทัดถัดไป โดยเว้น ½
บรรทัดปกติ และพิมพ์ห่างจากขอบซ้าย 7 ช่วงตัวอักษร ใช้อักษรปกติ 16 พอยท์
กรณีที่มีรายละเอียดแยกเป็นข้อย่อยๆ อีก ให้พิมพ์แยกเป็นข้อๆ ในบรรทัดถัดไป โดยใช้
หมายเลข .1 .2 .3 ฯลฯ และพิมพ์ห่างจากขอบด้านซ้าย 7 ช่วงอักษร ใช้อักษรตัวปกติ
4) หัวข้อย่อย
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หัวข้อย่อย คือ หัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อใหญ่ ซึ่งหัวข้อย่อยมีได้อีกหลายระดับ ให้
พิมพ์ห่างจากขอบด้านซ้าย 7,14 และ 21 ช่วงตัวอักษร ตามลาดับของหัวข้อย่อยในแต่ละระดับ โดยใช้อักษร ตัวเข้ม
ขนาด16 พอยท์
1.1 //หัวข้อใหญ่ของบทที่ 1

อักษรตัวเข้ม ขนาด 18 พอยท์

///////1.1.1//หัวข้อย่อย

อักษรตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์

//////////////1)หัวข้อย่อย

อักษรปกติ ขนาด 16 พอยท์

/////////////////////-//หัวข้อย่อย

อักษรปกติ ขนาด 16 พอยท์

5) การพิมพ์ตาราง
ให้พิมพ์ตารางแทรกลงในเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละบท ห่างจากข้อความ
บรรทัดบน โดยเว้น 1 บรรทัดปกติ พิมพ์คาว่า “ตารางที่” ชิดขอบซ้าย แล้วเว้น 1 เคาะ ตามด้วยหมายเลขบทที่
ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค(.) และตามด้วยหมายเลขลาดับที่ของตาราง ในบทนั้น เว้น 2 เคาะ ตามด้วยชื่อตาราง
ในกรณีที่ชื่อตาราง ในกรณีที่ชื่อตารางมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่าง โดยเริ่ม
พิมพ์บรรทัดล่างตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง ใช้อักษรตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์ บรรทัดถัดไปเป็นตารางไม่
ต้องเว้นบรรทัด ถ้าตารางมีความกว้างมากให้ย่อส่วนลงแต่ต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษ
ก็ได้ แต่ถ้าตารางยังมีความกว้างมากจนไม่สามารถจะบรรจุไว้ในหน้าเดียวกัน ถึงแม้จะย่อ หรือ พิมพ์ตามแนวขวาง
แล้วก็ตาม ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไป โดยพิมพ์คาว่า “ ตารางที่ x.xx(ต่อ)” ไว้ในบรรทัดแรก ชิดขอบด้านซ้าย
แต่ไม่ต้องมีชื่อตารางอีก เช่น ตารางที่ 3.1 (ต่อ) ก่อนพิมพ์ข้อความอื่นๆ ให้เว้น 1 บรรทัดปกติ
การเรียงหมายเลขตาราง ให้เรียงไปตามบท เช่น
-

ตารางในบทที่ 1 ให้พิมพ์ ตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 1.3 ฯลฯ

-

ตารางในบทที่ 2 ให้พิมพ์ ตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.3 ฯลฯ

6) การนาเสนอภาพหรือรูป
การนาเสนอภาพให้แทรกลงในเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กันในแต่ละบท โดยจัดวางภาพ
ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากบรรทัดบน โดยเว้น 1 บรรทัดปกติ และใส่คาว่า “ภาพที่” หรือ “รูปที่” (ให้ใช้อย่างใด
อย่างหนึ่งตลอดเล่ม) ไว้ใต้ภาพชิดขอบด้านซ้าย เว้น 1 เคาะ ตามด้วยหมายเลขบทที่ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
(.) และตามด้วยหมายเลขลาดับที่ของภาพในบทนั้นๆ เว้น 2 เคาะ ตามด้วยคาบรรยายภาพ ถ้าคาบรรยายเกิน 1
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บรรทัด ให้เริ่มพิมพ์บรรทัดล่างตรงกับอักษรตัวแรกของคาบรรยาย ให้อักษรปกติ ขนาด 16 พอยท์ ก่อนพิมพ์
ข้อความอื่นต่อไป ให้เว้น 1 บรรทัด ปกติ
การเรียงหมายเลขภาพ ให้เรียงไปเหมือนกับการเรียงตามราง เช่น
-

ภาพในบทที่ 1 ให้พิมพ์ ภาพที่ 1.1 ภาพที่ 1.2 ภาพที่ 1.3 ฯลฯ

-

ภาพในบทที่ 2 ให้พิมพ์ ภาพที่ 2.1 ภาพที่ 2.2 ภาพที่ 2.3 ฯลฯ
6.2.7 การพิมพ์เอกสารในส่วนบรรณานุกรม
การพิมพ์บรรณนุกรม ให้ใช้การอ้างอิ งระบบนาม-ปี
1) ให้พิมพ์ คาว่า “บรรณานุกรม” ไว้ในบรรทัดแรกกลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร ตัวเข้ม
ขนาด 20 พอยท์
2) ให้เรียงรายการที่ให้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลาดับตามตัวอักษรแรกของ
รายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงลาดับอักษรตามแบบพจนานุกรม
3) ให้เรียงลาดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการ
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
4) เริ่มพิมพ์รายการของบรรณานุกรมชิดขอบด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่งบรรทัดให้
ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8 ถ้าไม่จบใน 2
บรรทัด ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ
รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรม
ผู้แต่ง
1. ผู้แต่ง ไม่ต้องใช้คานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ศ. ผศ. รศ. ดร.
นายแพทย์
2. ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือ ยศ ให้ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค(,) และฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือ ยศ
3. เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ใช้ชื่อ
หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้แต่ง กรณีเอกสารออกในนาม หน่วยงานทบวง หรือ
หน่วยงานย่อยไปกว่ากรม และสังกัดอยู่ในกรมนั้น ๆ แม้ว่าจะปรากฏชื่อ
กระทรวงอยู่ ให้ใช้ชื่อกรมและตามด้วยชื่อกระทรวง เป็นผู้แต่ง ส่วนชื่อของ
หน่วยงานย่อยให้ไว้ ในส่วนของผู้พิมพ์
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4. เอกสารที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (editor) หรือผู้รวบรวม (compiler) ให้
ใช้ชื่อบรรณาธิการ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยคาว่า
“บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม”
5. เอกสารอ้างอิงที่ไม่ปรากชื่อผู้แต่ง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการ ให้ใช้
ชื่อเรื่องของเอกสารนั้นลงเป็นรายการแรก
ชือ่ บทความ
1. ให้ใช้ชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร อยู่ในเครื่องหมาย “อัญประกาศ”
2. ชื่อภาษาอังกฤษให้เขียนอักษรตัวแรกของทุกๆคา ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ยกเว้น บุพบท สันธาน และคานาหน้านาม
หนังสือทั่วไป
ชื่อหนังสือหรือวารสาร
1. ชื่อหนังสือหรือวารสารให้พิมพ์ด้วยอักษร ตัวเข้ม
2. ชื่อหนังสือที่พิมพ์เป็นชุด ถ้าอ้างเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่ มนั้น เช่น เล่ม 3
กรณีที่อ้างมากกว่า 1 เล่ม แต่ไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่ม
โดยมีเครื่องหมายคั่น เช่น เล่ม 1,3,5 หรือ Vol. 1,3,5 แต่ถ้าอ้างทุกเล่มใน
ชุดนั้น ให้ใส่จานวนเล่มทั้งหมด เช่น 5 เล่ม หรือ 5 Vol. และพิมพ์ด้วยอักษร
ตัวเข้ม ต่อเนื่องจากชื่อหนังสือ
ครั้งที่พิมพ์
1. การพิมพ์ครั้งที่ 1 หรือเป็นการพิมพ์ครั้งแรก ไม่ต้องระบุ
2. ให้ระบุรายการครั้งที่พิมพ์สาหรับครั้งที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์
นั้นๆ เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. พิมพ์ครั้งที่ 3
ปรับปรุงแก้ไข. หรือ 2nd ed.,
สถานที่พิมพ์ และผู้พิมพ์หรือผู้ผลิต
1. เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้ลงชื่อจังหวัดเป็นเมืองที่พิมพ์ สาหรับ
กรุงเทพมหานคร ให้ใช้คาว่า “กรุงเทพฯ”
2. ถ้าผู้พิมพ์เป็นสานักพิมพ์ที่มีสานักงานตั้งอยู่หลายเมือง และชื่อเมืองเหล่านั้น
ปรากฏอยู่ในเอกสาร ให้ใช้ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์
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3. ให้ลงชื่อผู้พิมพ์โดยไม่ต้องใส่คาว่า “สานักพิมพ์” “บริษัท---จากัด” เช่น
สานักพิมพ์ดอกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” แต่กรณีที่สานักพิมพ์เป็นสมาคม
หรือ มหาวิทยาลัย ให้ระบุชื่อเต็ม โดยใส่คาว่า “สานักพิมพ์” ไว้ด้วย เช่น
“สานักพิมพ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย”
4. ถ้าเอกสารสิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ ให้ลงชื่อโรงพิมพ์โดยใส่คาว่า
“โรงพิมพ์” ไว้ด้วย เช่น “โรงพิมพ์การศาสนา”
5. ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้น โดยไม่ต้อง
ใส่คาว่า “สานักพิมพ์” หรือ “โรงพิมพ์” เช่น สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
หนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.// ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/:/ผู้พิมพ์.
ผู้แต่ง 1 คน
เกษม จันทร์แก้ว.2526. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ: ไฮพร้นติ้ง
ผู้แต่ง 2 คน
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงศ์. 2533. พฤติกรรมบุคคลในองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
ผู้แต่งมากกว่า 2 คน
มัลลิกา บุนนาค และคณะ.2519 ทัศนคติของวงการธุรกิจที่มีต่อสถาบันการศึกษาด้าน
ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.David Egan and Victor Olgyay. 2002. Architectural Lighting. 2nd edition.
NewYork : McGraw – Hill.
ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์
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เนื่อง นิลรัตน์,ม.ล. 2539. ชีวิตในวัง 1. กรุงเทพฯ : ศรีสารา
ผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน). 2535. คู่มือชีวิต. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์
หนังสือที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//เล่มที.่ (ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/:/ผู้พิมพ์
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2535. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533). กรุงเทพฯ : สานักงานปลัดกระทรวงสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2507. บรรณารักษ์ศาสตร์ชุดประโยคครูมัธยม.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
เอกสารที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมหรือผู้เรียบเรียง
ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมหรือผู้เรียบเรียง,/บรรณาธิการหรือผู้รวบรวมหรือผู้เรียบ
เรียง.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//เล่มที.่ (ถ้ามี)//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)//เมืองที่
พิมพ์/:/ผู้พิมพ์
อมรวิชช์ นาครทรรพ,ผู้เรียบเรียง. 2540. ความฝันของแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก
Friedman, E.G., editor. 1995. Clock Distribution Network in VLSI
Systems. New York : IEEE Press
รายงานการประชุม หรือ บทความจากหนังสือ
ผู้เขียนรายงานหรือบทความ.//ปีพ.ศ.ที่พิมพ์.//“ชื่อรายงานหรือชื่อบทความ.”//หน้า/เลขหน้า.//
ใน/ชื่อบรรณธิการหรือผู้รวบรวม.//ชื่อหนังสือหรือรายงานการประชุม.//เล่มที.่ (ถ้ามี)//
ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/:/ผู้พิมพ์
ประเวศ วะสี. 2533. “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย ในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 21.”หน้า 60. ใน ธีระชัย ปรณโชติ. ทิศทางและนโยบายในการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย สาหรับช่วงต้นของศตวรรษที่
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21. กรุงเทพ : ชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย.
อุทุมพร จามรมาน. 2540. “การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย .” หน้า 319-325. ใน ทิศนา
แขมมณี และสร้อยสน สกลรักษ์. แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความในวารสาร
ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.// “ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปีท(ี่ ฉบับที่)/:/เลขหน้า-เลขหน้า
นิภาพร ประภาศิริและเอื้อน ปิ่นเงิน . 2541. “การวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ .”
สารสนเทศลาดกระบัง. 3(1) : 42-55
6.3 เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา
โครงการสหกิจศึกษากาหนดเนื้อหาในส่วนเนื้อเรื่องของรายงานสหกิจศึกษาดังนี้
บทที่ 1 บทนา
ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
- ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ ประวัติความเป็นมาของโครงการ
- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ / ผลิตผล หรือการให้บริการหลักขององค์การ
- รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
- ตาแหน่งและลักษณะของงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
- พนักงานที่ปรึกษา และตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
บทที่ 2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย / เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อรายงาน
ประกอบด้วย
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- วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา ได้กาหนดไว้ว่าจะต้อง
ให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยอาจจะจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์
ที่สาคัญที่สุดไว้ก่อน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนตัว
นักศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับ
- รายละเอียดที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
ปฏิบัติในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
- แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จาเป็นประกอบคาอธิบาย
- แสดงการคานวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องตาม
วิชาการและง่ายต่อการเข้าใจ
- หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่
ใช้อย่างชัดเจน
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
- เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานหรือ
โครงงานที่ได้กาหนดไว้
บทที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย
- ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่
การนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
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