
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเอกสารส าหรับ 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

แบบแจ้งรายละเอียดทีพ่ักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
............................................................................................................................. ........................................................... 
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา) 
เรียน   หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะ.................................................................... 
ชื่อ – นามสกุล...............................................................................เลขรหัสประจ าตัวนักศึกษา...................................... 
สาขาวิชา..........................................................คณะ.......................................................... ภาคปกติ    ภาคสมทบ 
ชื่อสถานประกอบการ  (ไทย หรือ อังกฤษ)....................................................................... ............................................. 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
 เลขที่...........................ถนน.........................................ซอย......................................ต าบล... ............................ 
 อ าเภอ.....................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... 
 โทรศัพท์.........................................โทรสาร.................................... ....โทรศัพท์มือถือ....................................... 
ชื่อที่อยู่  ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
 ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ............................... 
 เลขที่...........................ถนน.........................................ซอย......................................ต าบล... ............................ 
 อ าเภอ.....................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... 
 โทรศัพท์.........................................โทรสาร........................................โทรศัพท์มือถือ....................................... 
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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แผนที่แสดงต าแหน่งสถานประกอบการ  (ให้ใช้แผนที่มาตรฐานจากสถานประกอบการ) 
เพ่ือความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย์  โปรดระบุชื่อถนนและสถานที่ส าคัญใกล้เคียงท่ีสามารถเข้าใจโดยง่าย 
หรือถ่ายส าเนาแผนที่พร้อมระบุเส้นทางการเดินทางไปยังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)...................................................................                                                                    

                                                                                             (.................................................................) 
                นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
            วันที่............../..................../............... 
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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
วิชา...........................................รหัสวิชา................................. 
ประจ าภาคการศึกษาที่.............ปีการศึกษา........................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา) 
ชื่อ – นามสกุล.............................................................................................รหสัประจ าตัว...... ...................................... 
สาขาวิชา.................................................................... ...........คณะ.................................................................................. 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ  สถานประกอบการ....................................................................................... ....................... 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
 

 หัวข้องาน  
(เน้นรูปภาพการทดลอง เปรียบเทียบ 
ผลการทดลอง กราฟ ตาราง ผลสรุป) 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

1 ส ารวจหาคุณภาพงาน และปรึกษาโครงงาน                 
2 เสนอโครงงาน เพื่อขอความเห็นชอบ                 
3 เขียนบทคัดย่อ                  
4 เขียนขั้นตอนการด าเนินงาน และแผนงาน                 
5 เขียนบทที่ 1 และบทที่ 2                 
6 เขียนบทที่ 3 เก็บข้อมูลก่อน /หลังด าเนินการ                 
7 เขียนบทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ                 
8 ปรึกษาปัญหา และแก้ไข                 
9 เขียนบทที่ 5 สรุปผลการด าเนินการ และเสนอแนะ                 
10 ปรึกษา /ตรวจสอบ /แก้ไข                 
11 ลงนามในหน้าอนุมัติรายงาน                 
12 เข้าเล่มสันกาวปกอ่อนสีขาวเคลือบมัน 

(ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวนัไม่รวมกับเลม่โครงงาน) 
                

13 จัดท า PowerPoint น าเสนอ 10-15 นาที                 
 
(ลงชื่อ).................................................นักศึกษา       (ลงชื่อ).................................................พนักงานที่ปรึกษา 
    (..........................................................)                         (..........................................................)  
    วันที่............../..................../...............                  ต าแหน่ง........................................................ 
                 วันที่............../..................../............... 

โปรดส่งคืน  อาจารย์นิเทศทราบ  ภายในสัปดาห์ที่ 2  ของการปฏิบัติงานของนกัศึกษา  และขอขอบคุณ 
........................................................................................................................................................................................... 
                                                                                        เอกสารแก้ไขเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 
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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่.............ปีการศึกษา........................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา) 
 

ค าชี้แจง 
 รายงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skill)  ของนักศึกษา  และจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ  นักศึกษาจะต้อง
ขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา  (Job Supervisor)  เพ่ือก าหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความ
ต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก  ตัวอย่างของรายงานได้แก่  ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติ  รายงานวิชาการที่
น่าสนใจ  การสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ  การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล  เป็นต้น  ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดท า
เป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศกึษามากกว่า 1 คนก็ได้ 
 ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น  นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่ตนสนใจและ
หยิบยกมาท ารายงาน  โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน  ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน  ได้แก่  รายงาน
วิชาการที่นักศึกษาสนใจ  รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้  (Learning Objectives)  
เมื่อก าหนดหัวข้อได้แล้ว  ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป  ตามแบบฟอร์ม Work Term 
Report Outline ฉบับนี้  ทั้งนี้ให้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับไปที่งานสหกิจศึกษา  ของคณะ  
ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน 
 งานสหกิจศึกษา  จะรวบรวมน าเสนออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  หากมี
ข้อเสนอแนะใด ๆ  ก็จะส่งกลับมาให้นักศึกษาทราบภายใน 2 สัปดาห์  และเพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลานักศึกษาควร
ด าเนินการเขียนรายงานโดยทันที 
 

ชื่อ-นามสกุล (นักศึกษา).................................................................................รหัสประจ าตวั........... .............................. 
สาขาวิชา....................................................คณะ..............................................................  ภาคปกติ     ภาคสมทบ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ (ชื่อสถานประกอบการ).................................................................................. ..................... 
 เลขที่..................ถนน.............................................ซอย....................................ต าบล/แขวง............................  
 อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์. ...................... 
 โทรศัพท์............................................................................โทรสาร................................... ............................... 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

1.  หัวข้อรายงาน  (Report Title)  อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
ภาษาไทย...................................................................................................................... .................................................. 
ภาษาอังกฤษ...................................................................... .............................................................................................  
 

2.  รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน  (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง) 
............................................................................ ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.............................................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................. ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
(ลงชื่อ).....................................................นักศึกษา  (ลงชื่อ)...............................................พนักงานที่ปรึกษา 
        (...................................................)                             (........................................................) 
    วันที่............../..................../...............                 ต าแหน่ง................................................ 
          วันที่............../..................../............... 
 
 โปรดส่งคืน  งานสหกิจศึกษาของคณะ  ภายในสัปดาห์ที่ 3  ของการปฏิบัติงานของนกัศึกษา  และขอขอบคุณ 
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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา 
ค าชี้แจง 
 ขอให้นักศึกษาเขียนแบบแจ้งยืนยันการส่ง  รายงานการปฏิบัติงาน  (Work Term Report)  ก่อนการเข้ารับ
การสัมภาษณ์และน าส่งให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาลงนามในขณะที่รับการสัมภาษณ์  เพ่ือรับรองว่านักศึกษาได้ส่ง
รายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และส่งแบบแจ้งส่งรายงานฉบับนี้ที่ งานสหกิจศึกษาของคณะ  ภายหลังเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณ์แล้ว 
 

เรียน  หัวหน้างานสหกิจศึกษา.......................................................................................................................... ............... 
ชื่อ-นามสกุล (นักศึกษา)............................................................................รหัสประจ าตัว........................... ....................... 
สาขาวิชา................................................................ ............คณะ............................................................................ ............ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ  สถานประกอบการ....................................................................................... .......................... 
ขอเรียนแจ้งว่าได้ส่ง  รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Work Term Report) 
 

หัวข้อเรื่อง  (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................. .............................................................. 
.................................................................... ....................................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
ให้กับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
    (.................................................................) 
          นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
      วันที่............../..................../............... 

ขอรับรองว่านักศึกษาได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว 
(ลงชื่อ)............................................................. 
    (.................................................................) 
             อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
     วันที่............../..................../............... 
 

โปรดส่งคืน  งานสหกิจศึกษาของคณะ  ภายหลังเสร็จสิ้นกจิกรรมการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 
............................................................................... 

วันท่ี............/..................../............. 
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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษา  หลังกลับจากสถานประกอบการ) 
ค าชี้แจง 
 งานสหกิจศึกษา  ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เพ่ือจัดท าเป็นหนังสือสรุปผล  
การปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  โปรดเขียนข้อความด้วยตัวอักษรบรรจง  และน าส่งงานสหกิจศึกษาทันทีที่กลับจาก
สถานประกอบการ  ถึงมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

เรียน  หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะ.............................................................................................................. ................... 
ชื่อ-นามสกุล (นักศึกษา)..........................................................................รหสัประจ าตัว............................. ....................... 
สาขาวิชา.......................................................................... ......คณะ.................................................................................... 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
(ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ).................................................................................................... ...................................... 
ต าแหน่งงาน.................................................................... ......ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
รายละเอียดเนื้องานที่ปฏิบัติ (Job Description)  (นักศึกษาควรขอค าปรึกษาจากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
ก่อนเขียนเพ่ือความถูกต้องทางด้านวิชาการ  หรือดูตัวอย่างประกอบ) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
หัวข้อรายงาน  (Report Topic) 
(ภาษาไทย)............................................................................................ ............................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................ .................................................... 
 

(ลงชื่อ).............................................................. 
        (............................................................) 
            นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
         วันที่............../..................../............... 

 

โปรดส่งคืน  งานสหกิจศึกษาของคณะ  ภายหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษาลงนามรับเอกสาร 
........................................................................... 
        วันท่ี............./..................../.............. 
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