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การเตรียมความพร้อมของนิสิต
ก่อนการไปปฏิบัติงาน
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การเตรียมความพร้อมของนิสิต
ก่อนการไปปฏิบัติงาน
 ส่งแบบอนุญาตให้นิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

(IN-S003) ให้กับทางคณะฯ

 ศึกษารายละเอียดเรื่องเส้นทาง : แผนที่, รถเมล์ที่วิ่งผ่าน

 เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น : เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ส ารอง
ข้อมูล, โทรศัพท์ หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับงาน, เครื่องใช้
ส่วนตัว
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การรายงานตัวต่อสถานประกอบการ
 ควรแต่งกายด้วยชุดนิสิต หรือชุดท างานที่สะอาดเรียบร้อย : ตัดผม ตัดเล็บ 

โกนหนวด แต่งหน้าแต่พองาม

 ต้องตรงต่อเวลา

 เอกสารหนังสอืส่งตัว แบบประเมิน (IN-C002 ) และ ใบอนุญาตให้
เผยแพร่รายงาน (IN-C005) สามารถดาวน์โหลด (ที่ไลน์ชั้นปี และหน้า
เว็บสหกิจศึกษา www.informatics.buu.ac.th/coop)

 นิสิตส่งเอกสารสง่ตัว พร้อมด้วยซองน้ าตาลภายในบรรจุแบบประเมิน
(IN-C002 ) และใบอนุญาตให้เผยแพร่รายงาน (IN-C005) แก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) / พนักงานพี่เลี้ยง
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การเตรียมความพร้อมของนิสิต
ระหว่างการไปปฏิบัติงาน
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แบบแจ้งรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติงาน

(IN-S004)
แจ้งสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมแผนที่

แจ้งที่อยู่ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อผู้ที่ทางคณะสามารถประสานงานเรื่องนิสิตได้

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา(พี่เลี้ยง) ต าแหน่งที่นิสิตไปท า และ
ลักษณะงาน
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สรุปการส่งแบบเอกสาร ส าหรับนิสิต
 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน และแผนที่ตั้งสถาน

ประกอบการ   (IN-S004) ภายในสัปดาห์ที่  2-3 (13 - 26 ธ.ค. 
64)

 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   (IN-S005) ภายใน
สัปดาห์ที่  4-6 (27 ธ.ค. 64-14 ม.ค. 65)

 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Work Term Report)   
(IN-S006) ภายในสัปดาห์ที่  6-7(10-21 ม.ค. 65)

 ส่งไฟล์แสกนให้อาจารย์ทีป่รึกษาและผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ 
และส่งเอกสารตัวจริงให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวันนิเทศงาน
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 อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 - 10 (3 ม.ค. 65 – 11 ก.พ. 65)
 สิ่งที่ต้องรายงานต่อ คณาจารย์นิเทศได้แก่

 ต าแหน่งงานที่ท า
 ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
 ที่มาและความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 แผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหางานที่ได้รับมอบหมาย
 สิ่งที่ด าเนินการแล้ว และสิ่งที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข                           

การนิเทศงาน (ณ สถานประกอบการ/ออนไลน์)
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 การพัฒนาตนเอง (บุคลิกภาพ / วุฒิภาวะ / การปรับตัว /
การเรียนรู้ / การแก้ปัญหา / การแสดงออก) 
 ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม, ตรงต่อเวลา, เรียนรู้

และรักษากฏระเบียบ, เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ, การมีน้ าใจ
, การมีส่วนร่วมกับองค์กร, ความรับผิดชอบ, การมี
จรรยาบรรณในต าแหน่งงาน, การประสานงานกับเพื่อน
ร่วมงาน

 มคีวามรอบคอบ ขยัน อดทน พากเพียร พยายาม
 ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
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ข้อแนะน านิสิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตน



ข้อควรระวัง : การขาด-ลางาน, การพูดคุย/นินทา/เปรียบเทียบ, 
เรื่องชู้สาว, การเลี้ยงรับน้อง, เที่ยวกลางคืน, การใช้ social 
media, การใช้โทรศัพท์ส่วนตวั, การเดินทางโดยใช้การขนส่ง
สาธารณะ
ห้าม น างานที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นหรือข้อมูลที่มีในขณะ
ปฏิบัติงาน ไปคัดลอก หรือเผยแพร่โดยเด็ดขาด หากต้องการ 
จะต้องปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาก่อน
ติดต่อ ทางบ้าน/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะฯ และติดตามข่าวสาร
ของคณะฯ                                 
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ข้อแนะน านิสิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตน



รายงานความก้าวหน้า

 รายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง โดยใช้ช่องทางที่สะดวก 
แล้วแต่ตกลงกันไว้กับอ.ที่ปรึกษา (ทาง E-mail ทาง 
facebook ฯลฯ)
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 นิสิตต้องท ารายงานไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน
 หัวข้อรายงาน เป็นหัวข้องานหลักได้รับมอบหมายจากสถาน

ประกอบการ
 อาจแยกบันทึกข้อมูลลงในรายงาน ตามชื่อบท (5 บท) 

ตามที่คณะฯก าหนด
 ข้อควรระวัง : ไม่ใส่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ทางสถาน

ประกอบการไม่ต้องการให้น าเสนอลงไปในรายงาน (ดังนั้น
ต้องให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจรายงานก่อนส่งอ.ที่ปรึกษา)
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รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



1.ส่วนน า 
1.ปกไทย / ปกอังกฤษ  2. ใบอนุญาตให้เผยแพร่เอกสาร
3.จดหมายน าส่งรายงาน / 4.กิตติกรรมประกาศ 
5.บทคัดย่อภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 

ข้อมูลบริษัท, ต าแหน่งงานที่รับผดิชอบ ขอบเขตงานที่ได้รับ
มอบหมายวัตถุประสงค์ของงานที่ท า ใช้เครื่องมืออะไรพัฒนา พรอ้ม
สรุปผล

6.สารบัญ  /  7.สารบัญรูป (ถ้ามี) / 8.สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
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รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



2. ส่วนเนื้อเรื่อง

บทที่ 1 บทน า

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

บทที่ 4 ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา

บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผลการด าเนินงาน 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย 

บรรณานุกรม / ภาคผนวก
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 แบบประเมินผลการปฏิบัตินิสิตสหกิจศึกษา   (IN-C002)
ผู้ประเมินและผู้กรอกคือ พนักงานที่ปรึกษา(พี่เลี้ยง)
 เมื่อพนักงานที่ปรึกษาประเมินแล้ว ให้ใส่ซองผิดผนึก  
ประทับตราลับ หรือเซ็นชื่อก ากับ และให้นิสิตน าเอกสารส่งไปรษณยี์ ถึง 

นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

ห้ามเปิดดูโดยเด็ดขาดหรือ สถานประกอบการส่งกลับยัง

งานสหกิจศึกษา คณะฯ ทางไปรษณีย์
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การประเมินผลปฎบิตังิานนิสติโดยสถานประกอบการ



การเตรียมความพร้อมของนิสิต
หลังการไปปฏิบัติงาน
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 นิสิตกรอกแบบประเมินสถานประกอบการที่ใหค้วามอนุเคราะห์
รับนักศึกษาสหกิจ/ฝึกงาน (IN-S008)  ส่งที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ
ทางออนไลน์ ภายในสัปดาห์ที่ 17- 19 (28 มี.ค – 15 เม.ษ. 65)



รูปแบบ : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนิสิตรุ่นเดียวกันและนสิิตรุ่นน้อง

 ระยะเวลานาเสนอคนละ 5นาที โดยแนะน าตัว แนะน าสถาน
ประกอบการ ผลงานที่ท าประโยชน์ทีไ่ด้ สรุปข้อดี-ข้อเสียและ
ข้อเสนอแนะ

 ดูก าหนดการสัมมนาฯ บนหน้าเว็บคณะฯ และในกลุ่ม Facebook
: ส านักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ บน Faculty of น าส่ง
เอกสาร PowerPoint และแผ่นพับ ได้ที่อีเมล kamonwans@go.buu.ac.th
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สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

mailto:kamonwans@go.buu.ac.th


การสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ

• พบอ.ที่ปรึกษาเพือ่ตรวจสอบรายงานสหกิจ

• ก่อนขึ้นสอบนิสิตจะต้องท ารายงานให้เสร็จ ก่อนวันสอบ
อย่างน้อย 2 วันท าการ จ านวน 1 เล่ม พร้อมพิมพ์แบบขอส่ง
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(IN -S009) มอบให้อ.ที่
ปรึกษา/กรรมการสอบ

• ดูขั้นตอนการขอสอบจากลิงค ์
https://www.informatics.buu.ac.th/2020/?page_id=
404
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การส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ

• วันสอบใชแ้บบฟอร์มรายงานผลการสอบปากเปล่า วก.U-03 /2

• หลังสอบ และรายงานผลการปฏิบัตงิานเรียบร้อยแล้ว แก้รายงานตาม
ค าแนะน าของกรรมการสอบ

• พิมพ์ใบรับรองรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมแนบใบรับรอง
และอนุญาตให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (IN -C005 ) ที่
ได้จากสถานประกอบการพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณจ์ านวน 1 ชุด ให้
กรรมการสอบทุกท่านพิจารณาและเซ็นช่ือ (โดยเริ่มจากอ.ที่ปรึกษาก่อน
เป็นอันดับแรก) เมื่อได้ลายเซ็นครบแล้วอัพโหลดเอกสารทั้งหมดเข้า
ระบบประกอบด้วย เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ,์ สไลด์น าเสนอ, 
โปสเตอร์ขนาด A0
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ขอให้ประสบความส าเร็จในการท างาน
ตามที่มุ่งหวังไว้ค่ะ
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