รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะไดเรียนรู
ทักษะการทํางาน การทํางานรวมกับผูอื่น นําความรูที่ไดเรียนมาประยุกตใชกับการทํางานจริง และจะได
ประสบการณจ ริงจากการทํางาน ในชว งระยะเวลา 4 เดือน เมื่อเสร็จ สิ้น การทํางานจะตองมีก ารสรุปผล
สัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อใหผลงานที่ไดเปนประโยชนตอสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และตัวนักศึกษา
เองนัก ศึกษาสหกิจ ศึก ษาตองจัด ทําโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ ศึก ษา คนละ 1 โครงการ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแกสถานประกอบการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนรายงานทางวิชาการภาคบังคับ ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาตอง
จัด ทําในระหวางปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และนําสงอาจารยที่ปรึก ษาสหกิจ ศึก ษาภายหลังการ
ปฏิบัติงานสิน้ สุด

วัตถุประสงคการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เพื่อจัด ทํา โครงงานที่มีประโยชนสําหรับสถานประกอบการ เพื่อเปน แนวทางในการพัฒ นา
ปรับปรุงการทํางาน
2. เพื่อเปนประโยชนใ นการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาใหมีค วามเหมาะสม ทันสมัยกับ
สภาพความตองการของตลาดแรงงาน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะดานตางๆ เชน การสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. นักศึกษากําหนดหัวขอโครงงาน โดยปรึกษารวมกันระหวางนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
2. นัก ศึก ษานําเสนอเคาโครงหัว ขอรายงาน ผานระบบ e-service/coop ของมหาวิทยาลัย ภายใน
4 สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน
3. นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นสุด
การปฏิบัติงานสหกิจ ศึก ษา 2 สัปดาห เพื่อใหพนัก งานที่ปรึก ษาลงรายมือชื่อรับรองการทําโครงงานหรือ
รายงานการปฏิบัติงาน ในการทําโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นัก ศึกษาสามารถขอรับ
คําปรึกษาไดจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา

4. นั ก ศึ ก ษาสง รายงานการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษากั บ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาลงนาม
พรอมประเมินการใหคะแนนในสวนของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. นักศึกษาสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับอาจารยที่ปรึก ษาสหกิจ ศึก ษาลงนามพรอม
ประเมินการใหคะแนนในสวนของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. หลังจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษาลงนามในรายงานแลวถือวารายงาน
ถูกตองสมบูรณใหนักศึกษาดําเนินการเขาเลมรายงานเแบบสันกาวโดยใชสีปกรายงานตามสีประจําสาขาวิชา
7. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปยังเลขานุการคณะแตละ
คณะ
8. เลขานุการคณะนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอคณบดีเพื่อลงนาม
9. เมื่อคณบดีลงนามเรียบรอยแลว เลขานุการคณะประสานงานไปยังอาจารยผูประสานงานสหกิจ
ศึกษาประจําสาขาวิชาเพื่อรับเลมรายงานดังกลาว
10. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาแจงใหนกั ศึกษารับเลมรายงานคืนเพื่อนําไปเปนผลงานในการสมัคร
งานในอนาคต ทั้งนี้ ใหนักศึกษารวบรวมไฟลรายงานที่เกี่ยวของทั้งหมด แปลงเปน Pdf และแสกนหนา
อนุมัติรายงานที่มีการลงนามจากผูเกี่ยวของใสแผน CD จํานวน 2 แผน กรอกรายละเอียดชื่อโครงงาน ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อสถานประกอบการ ให เรียบรอย แปะติดลงบนกลองแผน CD
11. เมื่อนักศึกษารวบรวมไฟลงานทั้งหมดลงแผน CD สมบูรณแลว ใหดําเนินการจัดสง CD จํานวน
2 แผน/1 โครงงาน สงอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
12. อาจารยที่ปรึก ษาสหกิจศึก ษาดําเนิน การรวบรวมแผน CD จากนักศึ กษาในความรับผิด ชอบ
ทั้งหมดมายังฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน
13. ฝายสหกิจศึกษาและการฝกงาน จัดสง CD ไปยังสถานประกอบการ จํานวน 1 แผน เก็บเปน
ฐานขอมูล ณ หองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 1 แผน

หัวขอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกทําโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ
ความตองการของสถานประกอบการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน และประโยชนที่จะไดรับจากรายงาน โดย
ลักษณะการจัดทําตองเปนโครงงาน ไมอนุญาตใหจัดทําเปนรายงาน(งานหลัก งานรอง) เนื่องจากมีการบันทึก
การทํางานรายวันในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานอยูแลว ตัวอยางโครงงาน เชน

1. งานวิจัย
2. การจัดทํา/พัฒนา เว็บไซต
3. การจัดทําฐานขอมูล
4. การพัฒนาระบบงาน
5. การเขียนแผนการตลาด/แผนการจัดการ/แผนการขาย/แผนการตลาดทางตรง
6. การจัดระบบ 5 ส ในสํานักงาน
7. การเขียนโปรแกรม
8. การออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ
9. การเขียนขาว
10. การออกแบบบรรจุภัณฑ
11. การจัดทําระบบบัญชีตางๆ
12. งานเขียนขาว
13. ฯลฯ

รูปแบบรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การจัดพิมพรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อใหการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนไปในแนวทางเดียวกัน นักศึกษาสหกิจศึกษา
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดพิมพรายงาน ดังตอไปนี้
1. การพิมพ
1.1 กระดาษ ใหใชกระดาษสีขาว ไมมีลายเสนบรรทัด ขนาดกระดาษ A4 มีความหนา 80
แกรม ยกเวนตารางหรือภาพประกอบอื่นๆ ที่จําเปนตองใชกระดาษขนาดตางไปจากนี้ และพิมพหนาเดียว
1.2 ตัว พิมพ ใหใ ชตัว พิมพเปน ตั ว อัก ษรสีดํา โดยมีแบบเดียวกัน ตลอดเลม ขนาดและ
ลักษณะของตัวพิมพใหอยูในเกณฑมาตรฐานของเครื่องพิมพ
1.3 การทําสําเนา โดยวิธีการถายเอกสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเคียง
2. ตัวอักษร และขนาดตัวอักษร
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึก ษาใหพิมพไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบตัวอักษร
Angsana New ตลอดทั้งเลม โดยมีระยะหางระหวางบรรทัด (Line spacing) เปนแบบ Single ขนาด (Font size)
และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้
- ชื่อบท และคําวา “บทที่...”
ขนาด 20 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- หัวขอและหมายเลขประจําหัวขอ
ขนาด 18 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- หัวขอยอยและหมายเลขประจําหัวขอยอย ขนาด 16 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- สวนเนื้อเรื่อง และรายละเอียดสวนตางๆ ขนาด 16 points. ตัวพิมพธรรมดา (Normal)
3. การเวนระยะในการพิมพ
3.1 การเวนที่วางริมขอบกระดาษ
3.1.1 ขอบดานบน
1.5 นิ้ว
3.1.2 ขอบดานลาง
1 นิ้ว
3.1.3 ขอบดานซาย
1.5 นิ้ว
3.1.4 ขอบดานขวา
1 นิ้ว
3.2 การยอหนาใหเวนระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพที่ตัวอักษรที่ 9
3.3 การเวนที่วางระหวางบรรทัด ใหเวนที่วางระหวางบรรทัดเพียง 1 บรรทัด ตลอดรายงาน
ไมวาจะเวนชองวางระหวางชื่อบท และหัวขอที่สําคัญ หรือหัวขอยอย

3.4 การขึ้นหนาใหม
3.4.1 ถาจะตองขึ้นยอหนาใหม แตมีเนื้อหาที่เหลือเพียง 1 บรรทัดในหนาเดิมนั้น ให
ยกขอความนั้นไปตั้งตนพิมพในหนาถัดไป
3.4.2 กรณีที่พิมพถึงบรรทัดสุดทายของหนา แตมีขอความเหลืออีกไมเกิน 1 บรรทัด
ก็จะจบยอหนาเดิม ใหพิมพตอไปจนจบขอความยอหนานั้น จึงขึ้นยอหนาในหนาถัดไป
4. การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ
การจัดพิมพรายละเอียดในสวนเนื้อเรือ่ ง โดยทั่วไปควรจัดตําแหนงขอความใหชิดขอบ (Distributed)
เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความถูกตองของขอความ และความเหมาะสมดานภาษาไมควรแยกพิมพ
ขอความ เชน คําวา “พิจารณา” แยกกัน เชน “พิ” อยูบรรทัดหนึ่ง และ “จารณา” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง และไม
ควรเวนชองวางระยะหางของขอความใหหางกันเกินไป เชน “วิเคราะห (Analysis)” เปนตน
5. การพิมพเลขลําดับหนา
5.1 สวนนําเรื่อง ในการลําดับหนาสวนนําเรื่องคือตั้งแตหนาปกใน ไปจนถึงหนาสุดทายกอน
ถึงสวนเนื้อเรื่อง ใหใชตัวเลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บกลม เชน (1) (2).....
5.2 สว นเนื้อเรื่อง การลําดับ หนาสว นเนื้ อเรื่องเป น ตน ไป ใหใ ชตัว เลขอารบิค 1,2,3....
ตามลําดับ โดยในหนาแรกของเนื้อเรื่องแตละบท ไมตองพิมพเลขหนา แตใหนับจํานวนหนาดวย
5.3 การจั ด วางเลขหน า ทั้ ง ส ว นนํ า และส ว นเนื้ อ เรื่ อ ง ให พิ ม พ ไ ว ที่ มุ ม บนขวาของ
หนากระดาษ หางจากขอบบน 0.5 นิ้ว และขอบกระดาษขวา 1 นิ้ว
6. การแบงบท และหัวขอในบท
6.1 บท เมื่อขึ้นบทใหมตองขึ้นหนาใหมเสมอ ใหพิมพคําวา “บทที่...” แลวใหพิมพชื่อบทใน
บรรทัดถัดมา และจัดตรงกลางหนากระดาษ
6.2 หัวขอในบท ใหพิมพชิดขอบดานซายของกระดาษ กรณีมีหัวขอยอยใหพิมพเวนระยะเขา
ไปจากหัวขอจัดตามความสวยงาม
7. การพิมพตัวเลข ไมวาจะเปนตัวเลขในเนื้อเรื่องหรือตัวเลขลําดับหนา บท และหัวขอ
ก็ตาม ใหใชตัวเลขอารบิคเปนอยางเดียวกันโดยตลอด
8. การพิมพ และการนําเสนอภาพประกอบตางๆ
8.1 ภาพประกอบไดแก แผนผัง แผนภูมิ กราฟ ภาพถาย ภาพเขียน ฯลฯ ใหพิมพไวใตภาพ
นั้นๆ โดยพิมพคําวา “ภาพที่...” แลวระบุลําดับที่ของภาพโดยใชตัวเลขอารบิค เชน ภาพที่ 1.1 และกําหนด
รูปแบบ ตัวอักษรแบบตัวหนา จากนั้น เวน 3 ชวงตัวอักษรแลวพิมพชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพโดยใชตัวพิมพ
ธรรมดา จัดใหอยูกลางหนากระดาษ

8.2 หากคําอธิบายภาพยาวกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยให
อัก ษรตัวแรกของขอความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัว แรกของชื่อภาพ หรือคําอธิบายภาพใน
บรรทัดแรก
9. การพิมพ และการนําเสนอตาราง
9.1 ขนาดของตาราง ไมควรเกินกรอบของหนากระดาษ ตารางที่มีความกวางจนไมสามารถ
บรรจุลงในกระดาษหนาเดียวได ใหพิมพตามขวางโดยมีเลขที่ตารางและคําวา ตอ ในเครื่องหมายวงเล็บกลม
เชน ตาราง 1 (ตอ)
9.2 การพิมพลําดับที่ และชื่อของตาราง ใหพิมพคําวา “ตารางที่...” ชิดริมซายมือใหตรงกับ
ขอบซายของตัว ตาราง แลวระบุลําดับที่ข องตารางโดยใชตัวเลขอารบิค เชน “ตารางที่ 1.1” และกําหนด
รูปแบบตัวอักษรเปนตัวหนา จากนั้นใหเวน 3 ชวงตัวอักษร แลวพิมพชื่อตารางโดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา
กรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพตัวอักษรตัวแรก
ของบรรทัดที่สองหรือสามตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก
9.3 การระบุที่มาของขอมูลในตาราง ถาเปนตารางแสดงขอมูลปฐมภูมิ ไมตองระบุที่มา แตถา
เปนขอมูลทุติยภูมิ คือ คัดลอก อางถึงกันตอมาตองระบุที่มา โดยพิมพคําวา ที่มาไวทายตารางในระยะพิมพตรง
กับขอความหมายเลขตารางและใสเครื่องหมายทวิภาค (:) แลวเวน 1 ระยะพิมพ บอกแหลงที่มา
2. สวนประกอบของรายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบดวย 3 สวนคือ สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อเรื่อง และ
สวนประกอบตอนทาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย
1.1 ปกนอก
1.2 ใบรองปก
1.3 ปกใน
1.4 จดหมายขอสงรายงาน
1.5 หนาอนุมัติรายงาน
1.6 บทคัดยอ
1.7 กิตติกรรมประกาศ
1.8 สารบาญ
1.9 รายการตาราง
1.10 รายการภาพ

2. สวนเนื้อเรื่อง บทที่ 1 – บทที่ 3
3. สวนประกอบตอนทาย
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก
1. สวนประกอบตอนตน
สวนนํานับตั้งแตปกนอกไปจนถึงสารบาญภาพ มีสวนประกอบยอยๆ และรายละเอียดดังนี้
1.1 ปกนอก เปนปกสี โดยกําหนดสีปกตามสีประจําสาขาวิชา เชน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สีประจําสาขาวิชา สีน้ําตาล ใชปกสีน้ําตาล เปนตน ความกวางยาวตามขนาดกระดาษ A4 รูปแบบ
ตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา (Bold) ปกนอกมีสวนประกอบดังนี้
1.1.1 พิมพ “รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” วางหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว
จัดกึ่งกลาง
1.1.2 ชื่อเรื่องรายงานสหกิจ ศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วางหางจากรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยเวนระยะหางบรรทัด 2 ระยะบรรทัด กําหนดใหขอความภาษาไทยอยูบรรทัดบน
และภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง กรณีที่ชื่อเรื่องยาวใหตัดเปน 2-3 บรรทัด โดยบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลาง
วางแบบปรามิดหัวกลับ จัดตําแหนงกึ่งกลาง
1.1.3 ชื่อ-สกุล ผูเขียนรายงานสหกิจศึกษา ใหมีคํานําหนาชื่อ เชน นาย นาง นางสาว ใหจัด
ตําแหนงวางไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ
1.1.4 รหัสประจําตัวนักศึกษา ใหพิมพบรรทัดถัดจากชื่อสกุลผูเขียนรายงาน เวนระยะหาง 1
บรรทัด และจัดกึ่งกลาง
1.1.5 ชื่อสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ใหจัดวาง 3 บรรทัด โดยบรรทัดสุดทาย วางอยู
สวนลางสุดของปกนอกหางจากขอบลางกระดาษ 1 นิ้ว แตละบรรทัดเวนระยะหาง 1 บรรทัด
1.2 ใบรองปก เปนกระดาษ A4 สีขาว ไมมีขอความใดๆ คั้นระหวางปกนอกกับปกใน
1.3 ปกใน ใชกระดาษชนิดเดียวกับทีใ่ ชพิมพรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยพิมพขอความและ
วางตําแหนงขอความเหมือนกับปกนอก
1.4 จดหมายขอสงรายงาน เปนหนังสือที่นักศึกษาสหกิจศึกษาขอสง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยมีวิธีการพิมพดังตอไปนี้
1.4.1 พิมพ “วัน เดือน ป” โดยเริ่มพิมพจากกึ่งกลางกระดาษ ใหระบุวัน เดือน ป วันสุดทาย
ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4.2 พิมพเรื่อง โดยใชชื่อเรื่อง “ขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” พิมพชิดกั้นหนา

1.4.3 พิมพเรียน โดยเรียน “อาจารยที่ปรึก ษาสหกิจ ศึก ษา สาขาวิชา.............. อาจารย
.........................
1.4.4 พิมพขอความ ขอความจดหมายใหระบุรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อ-สกุล รหัสประจําตัว
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อเรื่องรายงาน และคําขอสงรายงาน โดยขอความมีประมาณ 23 ยอหนา
1.4.5 สวนทายจดหมาย ประกอบดวย คําลงทาย ชื่อ-สกุลของนักศึกษา โดยจัดพิมพวาง
กึ่งกลาง
1.4.6 จดหมายขอสงรายงานใหพิมพขนาดตัวอักษร 16 points ตัวพิมพธรรมดา
1.5 หนาอนุมตั ิรายงาน ใหจดั พิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา เปนภาษาไทย มี
รายละเอียดดังนี้
1.5.1 ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยพิมพคําวา “ชื่อรายงานการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา” พิมพชิดกั้นหนา ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา พิมพชื่อรายงานเฉพาะชื่อภาษาไทย
เทานั้น
1.5.2 ชื่อผูรายงาน โดยพิมพคําวา “ผูรายงาน” พิมพชิดกั้นหนา ขนาดตัวอักษร16 Points
ตัวพิมพหนา ตอจากชื่อรายงาน พิมพชื่อสกุลของนักศึกษา เปนตัวพิมพธรรมดา โดยใสคํานําหนาชื่อดวย
1.5.3 คณะ โดยพิมพคําวา “คณะ” ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา ตอจากชื่อรายงาน
ใหพิมพคณะที่นักศึกษาศึกษาอยู เชน คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร เปนตัวพิมพธรรมดา
1.5.4 สาขาวิชา โดยพิมพคําวา “สาขาวิชา” ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา โดยใส
ชื่อสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู เชน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เปนตัวพิมพธรรมดา
1.5.5 เสนทึบ โดยขีดเสนทึบจากกั้นหนาจนสุดกั้นหลังของกระดาษ
1.5.6 ลายมือชื่อผูอนุมัติรายงานสหกิจศึกษา ประกอบดวยบุคคล 3 คน คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
2) พนักงานที่ปรึกษา
3) คณบดีคณะ
โดยการจัดพิมพใหลงบรรทัดใหมในแตละลายมือชื่อ เวนชองวางสําหรับลายมือชื่อ
และในวงเล็บใหพิมพชื่อ-สกุลของผูอนุมัติรายงาน และการนําเสนอการลงนามเพื่อขออนุมัติรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองเปนไปตามลําดับ และพิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา

1.5.7 สวนการลงนามรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย
1) ประโยค “มหาวิทยาลัยหาดใหญ อนุมัติใ หนับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลัก สูตร...............(เชน ตามหลัก สูตรบริหารธุ รกิจ บัณฑิต ,
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชา..................... (เชน สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด,
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
2) ลายมือชื่อผูลงนาม ชื่อผูลงนามในรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือ คณบดี
ของแตละคณะโดยใหเวนที่สําหรับลายมือชื่อ ในวงเล็บใหพิมพชื่อ -สกุลของผูลงนาม และตําแหนงของ
ผูลงนาม พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
หมายเหตุ การลงนามของผูอนุมัติรายงานและผูลงนาม ใหลงนามดวยปากกาเพียง 2 สี คือสี น้ําเงิน
และสีดํา
1.6 บทคัดยอ คือ ขอความสรุปเนื้อเรื่องบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ของรายงานใหสั้นกะทัดรัด ชัดเจน ทําให
ทราบถึงเนื้อเรื่องคราวๆ โดยไมจําเปนตองอานเนื้อหาในรายงาน
บทคัดยอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีเฉพาะภาษาไทย โดยมีความยาวไมเกิน 500 คํา
ประกอบดวย 2 สวนคือ
1.6.1 อธิบายถึงชื่อรายงาน ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา สาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา และปการศึกษา โดยพิมพชิดกั้นหนา พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.6.2 บทคัดยอ ที่เปนรายละเอียดโดยยอของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยพิมพ
คําวา “บทคัดยอ (Abstract)” พิมพเวนหางจากปการศึกษา 2 ระยะบรรทัด จัดวางกึ่งกลาง ขนาดตัวอักษร 20
Points ตัวพิมพหนา สําหรับเนื้อหารายละเอียดพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.7 กิตติกรรมประกาศ คือ ขอความกลาวขอบคุณผูช วยเหลือและใหความรวมมือในการคนควา เพื่อ
เขียนรายงาน เปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ควรถือปฏิบัติ
การพิมพ พิมพ คําวา “กิต ติก รรมประกาศ (Acknowledgment)” จัด วางกึ่งกลาง ขนาดตัวอักษร 20
Points ตัวพิมพหนา สําหรับขอความพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา สวนสุดทาย พิมพชื่อสกุลของผูจัดทํารายงาน และวันเดือนปใหลงวันที่สุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยชื่อสกุล ผูจัดทํา
รายงาน วันเดือนป ใหจัดกึ่งกลางซึ่งกันและกัน อยูริมกั้นหลังของกระดาษ
1.8 สารบาญ เปนสวนที่ใหรายละเอียดของสวนตางๆ ที่ปรากฏในรายงานพรอมบอกเลขหนา โดย
เริ่มตั้งแตสารบาญเปนตนไป
การพิมพ ใหพิมพคําวา “สารบาญ” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา
สําหรับหัวขอเนื้อหาพิมพชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิมพชิด กั้นหลังกระดาษขนาดตัว อักษร 16 Points
ตัว พิมพ ธรรมดา โดยจัด เรียงหั ว ขอเนื้อหาตามลํา ดับคือ จดหมายนําส ง หนาอนุมั ติร ายงาน บทคัด ย อ

กิตติกรรมประกาศ สารบาญ สารบาญตาราง สารบาญภาพ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บรรณานุกรม และ
ภาคผนวก การระบุเลขหนา ใหระบุเลขหนาแรกของแตละหัวขอ
1.9 รายการตาราง เปนการแจงตําแหนงหนาของตารางที่ปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา
กํากับ
การพิมพ ใหพิมพคําวา “รายการตาราง” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพ
หนา สําหรับรายการตารางพิมพชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิมพชิดกั้นหลังกระดาษ ขนาดตัวอักษร 16
Points ตัวพิมพธรรมดา
1.10 รายการภาพ เปนการแจงตําแหนงหนาของภาพที่ปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา
กํากับ
การพิมพ ใหพิมพคําวา “รายการภาพ” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพ
หนา สําหรับรายการภาพพิมพชิดกั้น หนากระดาษ เลขหนาพิมพชิดกั้นหลังกระดาษ ขนาดตัว อักษร 16
Points ตัวพิมพธรรมดา
2. สวนเนือ้ เรื่อง
เปนสวนที่นําเสนอรายงานทั้งเลม โดยแบงเนื้อหาออกเปนบท 3 บท ดังนี้
2.1 บทที่ 1 บทนํา
2.2 บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
2.3 บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
2.1 บทที่ 1 บทนํา เปน สว นของเนื้อเรื่อง ประกอบดว ย วัต ถุประสงคก ารปฏิบัติงาน ประวั ติ
รายละเอียดบริษัท (ชื่อสถานประกอบการ, สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ, ลักษณะการประกอบการ เชน
ผลิต ภัณฑ หรือบริการของสถานประกอบการ, รูปแบบการจัดการองคก รและการบริหารงาน, ตําแหนง
ลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย, ชื่อ ตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน)
2.2 บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ประกอบดวย รายละเอียดของงานโดยใหเขียนลักษณะ
งานที่ไดรับมอบหมายในลักษณะงานหลักและงานรอง, ขั้นตอนในการปฏิ บัติงาน, แสดงภาพหรือแผนภูมิ
หรือตารางที่จําเปนประกอบดวย, แสดงการคํานวณหรือที่มาของสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ชัดเจนถูกตอง
ตามหลักวิชาการ, หากเปนการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทดลอง ตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการไดอยาง
ชัดเจน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
กรณีหัวขอการทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนลักษณะโครงงาน ทําเว็บไซตหรืองานวิจัย
ใหนํารายละเอียดการปฏิบัติโครงงาน ทําเว็บไซต หรือวิจัย เปนเนื้อเรื่องบทที่ 2

2.3 บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวยสิ่งที่คาดหวัง, ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการ
ปฏิบัตงิ าน ไมวาจะเปนประโยชนตอตนเอง ประโยชนตอสถานประกอบการ ประโยชนตอมหาวิทยาลัย,
การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา, ประสบการณที่ประทับใจหรือ
ประสบการณพิเศษ
วิธีก ารพิมพสวนเนื้อหา สวนของชื่อบทของแตละบทใหจัด พิมพ 2 บรรทัด บรรทัด แรกบทที่...
บรรทัด ที่สองชื่อบท เชน บทนํา รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ สรุปผลการปฏิบัติงาน ปญหาและ
ขอเสนอแนะ โดยจัดพิมพตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา จัดกึ่งกลาง สําหรับรายละเอียดเนื้อหาของแต
ละบทพิมพตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
3. สวนประกอบตอนทาย
สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
3.1 บรรณานุกรม เปนแหลงที่อางอิงหรือรวบรวมเอกสารที่กลาวถึงสิ่งอางอิงตางๆ ซึ่งเปนหลักฐาน
คนควาประกอบการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน รายชื่อหนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุ
หลักทั่วไปในการจัดพิมพบรรณานุกรม
1. ชื่อผูแตง
1.1 ผูแตงคนไทยแตงเอกสารเปนภาษาไทยใหใสชื่อ และนามสกุลตามลําดับ โดยไมตองใส
คํานําหนาชื่อ (เชน นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน พ.ต.ท.) ตําแหนง (เชน ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย)
หรือคุณวุฒิ (เชน ดร. นพ.) หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ใหกลับขอความที่ระบุบรรดาศักดิ์ไปไว
ขางทายชื่อ โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) สวนชื่อผูแตงที่เปนสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ
1.2 ผูแตงชาวตางชาติ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหใสชื่อสกุล
คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามดวยอักษรยอของชื่อตน และชื่อกลาง
1.3 ผูแตงที่เปนบรรณาธิการ (Editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds. ไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ สวนผูแตงที่เปนผูรวบรวมใหใสคําวา ผูรวบรวม หรือ Comp. หรือ Comps.
ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ
1.4 ผูแตงที่เปนนิติบุคคล ใหใสชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจากหนวยงาน
ยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ
1.5 ผูแตง 2-6 คน ใสชื่อผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 2
คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 6 คน และกอนหนาชื่อ
ผูแตงคนสุดทาย ใหใสคําวา และ หรือ and
1.6 ผูแตงมากกวา 6 คนขึ้นไป ใหใสชื่อผูแตงคนที่ 1 ตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al.

2. ชื่อเรื่อง
2.1 ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ ใหใ สชื่อเต็ม
ตามที่ปรากฏในเอกสาร สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิ มพใหญ
สวนคําอื่นๆ ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ
กรณีที่มีชื่อเรื่องยอย ใหใสเครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น
กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัว แรกของคําแรกของชื่อเรื่องยอยเปนตัวพิมพใหญ การพิมพชื่อ
หนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได
สวนการพิมพชื่อบทความ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ เชน จุลสาร เอกสารอัด สําเนา) ใหพิมพตัว พิมพ
ธรรมดา (normal)
2.2 ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา ใหใสชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร
สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ การพิมพชื่อวารสาร
ชื่อสารานุกรม ควรเนนโดยการพิมพตวั หนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได สวนการพิมพชื่อ
การประชุม/สัมมนาใหพิมพตัวพิมพธรรมดา (normal) ยกเวนชื่อการประชุมนั้นเปนชื่อของหนังสือดวย ให
พิมพเนนเหมือนชื่อหนังสือ
3. ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของหนังสือ
ครั้งที่พิมพ ใหใสครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีขอความระบุการปรับปรุง
แกไข หรือการแกไขเพิ่มเติม ก็ใหใสไวดวย
สถานที่พิมพ ใหใสชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพตามที่ปรากฏใน
หนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายชื่อ ใหใสชื่อแรกเทานั้น ในกรณีที่ตองการระบุชื่อรัฐ หรือเขต
หรือแควนตอจากชื่อเมือง อาจใสเปนชื่อยอหรือชื่อเต็มก็ได โดยคั่น ดว ยเครื่องหมายจุลภาค (,) กรณีที่ไม
ปรากฏชื่อสถานที่พิมพใหใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)
สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพตามที่ปรากฏในหนังสือ
หากมีทั้งชื่อสํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพ กรณีที่สํานักพิมพเปนหนวยงานหรือองคก ร
ตางๆ ใหใสชื่อหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ กรณีที่ไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ให ใส
(ม.ป.พ.) หรือ (n.p.)
ปที่พิมพ ใหใสปที่พิมพต ามที่ปรากฏในเอกสาร ดว ยเลขอารบิค ระบุ พ.ศ. หรือ
ค.ศ. ไวในเครื่องหมาย ( ) ตอจากชื่อผูแตง กรณีที่ไมปรากฏปที่พิมพ ใหใส (ม.ป.ป.) และ (n.d.)

3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวารสาร
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ปที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหนา ใหใสตามลําดับ เชน 2 (3), 5-21
วารสารยังไมออกเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพใ หใส (ระหวางตีพิมพ)
หรือ (in press) ตอทายชื่อผูแตง
3.3 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของสารานุกรม
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ใสขอมูลเลมที่ (volume) และเลขหนา สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ ตามลําดับดังนี้ เลมที่,
(หนา), สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ
สารานุกรมเลมเดียวจบ ไมตองระบุเลมที่
3.4 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวิทยานิพนธ
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ใสขอมูลระบุชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ตามลําดับดังนี้
วิทยานิพนธปริญญา..... สาขาวิชา.... คณะ..... สถาบัน/มหาวิทยาลัย......
วิทยานิพนธของตางประเทศ ใหใสขอมูลระบุชื่อประเทศที่เปนที่ตั้งของสถาบัน
3.5 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของเอกสารที่ไมไดตีพิมพ
ปทพี่ ิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ใหใสตามวิธีการใสขอมูลการพิมพของหนังสือ
และระบุขอความบอกลักษณะของเอกสารไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทาย
3.6 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของเอกสารอินเทอรเน็ต
ใหใสขอมูลระบุวันเดือนปที่คนขอมูล และที่อยู URL หรือ Domain ของเอกสารบน
อินเทอรเน็ต ตอทายรายละเอียดอื่นๆ ของเอกสารประเภทนั้นๆ
4. วิธีการพิมพบรรณานุกรม
4.1 พิมพคําวา บรรณานุกรม ไวบรรทัดแรก จัดกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points
ตัวพิมพหนา
4.2 ในการจัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนเอกสารภาษาไทยใหเรียงลําดับอักษรแรกของรายการ
บรรณานุ ก รม ตามแบบการลํ า ดั บตั ว อั ก ษรของพจนานุก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ส ว น
บรรณานุกรมเอกสารภาษาตางประเทศใหลําดับอักษรตามแบบการเรียงตัวอักษรใน Webster’s Third New
International Dictionary of the English Language.

4.3 กรณีบรรณานุ ก รมมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหพิมพเอกสารภาษาไทยกอน
ภาษาตางประเทศ (เรียงภาษาไทยกอน ก-ฮ ตามดวยภาษาอังกฤษ A-Z)
4.4 ใหเริ่มพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบซาย
(กั้นหนาของกระดาษ) ถาพิมพไมหมดในหนึ่งบรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 6 ตัวอักษร เริ่ม
พิมพตัวอักษรที่ 7 ถาไมจบใน 2 บรรทัด ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 ใหตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการ
ใหม ก็ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิม ขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
5. รูปแบบการเขียน
5.1 หนังสือทั่วไป
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//เลมที่(ถามี)//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//ชื่อสถานที่พิมพ://สํานักพิมพ.
หมายเหตุ เครื่องหมาย // หมายถึง เวนวรรค 2
ตัวอยาง กรณีผูแตง 1 คน
นอม งามวิไล. 2540. เคมีคลินิก. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
Katz,williamA. 1994. Introduction to Reference Work. 2 nd ed. New York : McGraw-Hill.
ตัวอยาง กรณีผแู ตง 2 คน
มานิดา เสนีเศรษฐ และชอบ อินทรประเสริฐ. 2550. มนุษยสัมพันธในองคการ. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพาณิชย.
ตัวอยาง กรณีมากกวา 6 คน
วิวัฒน พูประทีปศิริ และคณะ. 2550. มนุษยสัมพันธในองคการ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย.
5.2 หนังสือแปล
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//เลมที่(ถามี)//(แปลโดย, ผูแปล).//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//
สถานที่พิมพ://สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
วาสคอนซีลอส, โจเซ. 2522. ตนสมแสนรัก. แปลโดย มัทนี เกษกมล. กรุงเทพฯ : ดวงกมล.
Ferror, Marc. 1972. The Ruddian Revolution of February 1917. Translated by J.L. Richards.
Englewood Cliffs, N.j. : Prentice Hall.

5.3 วารสาร
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.// “ชื่อบทความ”.//ชื่อวารสาร.//ปทพี่ ิมพ,//ฉบับที่(เดือนของวารสาร)://
หนาที่บทความปรากฏ.
ตัวอยาง
ขจิตรัตน ปูนพันธฉาย. 2539. “โรคอยากสุขของคนไทย.” หมอชาวบาน. ปที่ 17. ฉบับที่ 258
(พฤศจิกายน) : 26-31.
Rogers, David C., and Goussard, Jean. 1998. “Canal Control Algolith Currently In Use.”
Journal of Irrigation and Drainage Engineering. Vol. 124, no.1(Jan.-Feb.) : 11-15.
5.4 รายงานการประชุม บทความในหนังสือ
ผูเ ขียนบทความ.//ปที่พิมพ.// “ชื่อบทความ(รายงาน)”.//ใน//บรรณาธิการ(ผูร วบรวม).
ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//หนา/เลขหนา.//เมืองที่พิมพ://สํานักพิมพ.หรือ
โรงพิมพ
ตัวอยาง
กุลทรัพย เกษแมนกิจ. 2539. “บริการของหอสมุดแหงชาติ.” ในการประชุมใหญสามัญประจําป
2539 เรื่องหองสมุด : การพัฒนาที่ยั่งยืน. หนา 151-168. ชุติมา สัจจานันท, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.
5.5 หนังสือพิมพ
ผูเขียน.//ปที่พิมพ.// “ชื่อบทความ.”//ชื่อหนังสือพิมพ(วันที/่ เดือน)://หนา/เลขหนา.
ตัวอยาง
อุทัย สิทธิบุญ. 2543. “ความอยูรอดของเศรษฐกิจไทย.” มติชน (13 เมษายน) : 3-4.
Mercer, Pamela. 1995. “U.S Venture Bets on Colombian Coal.” New York Time (17 Oct.):
21-24.

5.6 บทความในสารานุกรม
ผูแตง.//ปที่พิมพ.// “ชื่อบทความ.”//ชื่อสารานุกรม.เลมที่/://เลขหนา.
ตัวอยาง
เกษมศรี บุญศรี. 2517. “ทอดผาปา.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 13 : 8461-8463.
Kaplan, L. 1986. “Library Co-operation in the United States.” Encyclopedia of Library and
Information Science. 15:241-244.

5.7 วิทยานิพนธ
ผูเขียนวิทยานิพนธ.//ปที่พิมพ.// “ชื่อวิทยานิพนธ.”/ระดับของวิทยานิพนธ/ชื่อภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
เปยมสุข ทุงกาวี. 2534. “ความพึงพอใจของผูใชบริการซีด-ี รอมในหองสมุด สถาบันอุดมศึกษา.”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตรบณ
ั ฑิต วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูแตง.//ปที่ผลิต.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสื่อ)/เมืองที่ผลิต/:/ผูผลิต.
ตัวอยาง
ธนบรรณ. 2542. สยามจดหมายเหตุ. (CD-ROM) กรุงเทพฯ: โปรเกรส.
5.9 สื่อจากอินเตอรเน็ต
ชื่อผูแตง.//ปทเี่ ผยแพร.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสื่อ).//วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล.
ตัวอยาง
จุฑา แมนกิจ. 2541. ไอศกรีม. (ออนไลน)เขาถึงไดจาก :
http:://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata/foof-96.

3.2 ภาคผนวก เปนสวนที่แยกออกมาจากเนื้อเรือ่ งของรายงาน ที่รวมขอมูลเนื้อหาเพื่อเสริมความ
ชัดเจน มีหลักฐานเชื่อถือได อาจเปนรูปภาพ ตาราง คูมือ ฯลฯ
วิธีการพิมพ ใหพิมพคําวา ภาคผนวก ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดอักษร 20 points ตัวพิมพหนา

ตัวอยางปกนอก
1.5 นิ้ว

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะหาง 2 บรรทัด

ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชือ่ เรื่องภาษาอังกฤษ

นางสาว.......................................................
รหัสนักศึกษา.........................

บริษัท.....................................................................
เลขที่............ ถนน................. ตําบล............................................
อําเภอ........................ จังหวัด.................................
1 นิ้ว

ตัวอยางใบรองปก

ตัวอยางปกใน

1.5 นิ้ว

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะหาง 2 บรรทัด

ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

นางสาว.......................................................
รหัสนักศึกษา.........................

บริษัท.....................................................................
เลขที่............ ถนน................. ตําบล............................................
อําเภอ........................ จังหวัด.................................
1 นิ้ว

ตัวอยางจดหมายขอสงรายงาน

วันที่......เดือน....พ.ศ......
เรื่อง ขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียน อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา......... อาจารย..............
ตามที่ขาพเจา........................นักศึกษาสาขาวิชา................. คณะ....................มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ไดไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหวางวันที่.... เดือน.... พ.ศ...... ถึง วันที่ .... เดือน ...... พ.ศ. ...... ในตําแหนง
........ ณ บริษัท..............และไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา ใหศกึ ษาและทํารายงานเรื่อง (ชือ่ เรื่อง
ภาษาไทย)................................... (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)......................
บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดสิ้นสุดลงแลว ขาพเจาจึงขอสงรายงานดังกลาวมาพรอมกันนี้
จํานวน 1 เลม เพื่อขอรับคําปรึกษาตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว/นาย..................)

ตัวอยางหนาอนุมัติรายงาน

ตัวหนา

ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผูรายงาน
คณะ
สาขาวิชา

............................................
............................................
............................................
............................................

ตัวธรรมดา

.................................................................
(...............................................................)
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

.................................................................
(...............................................................)
พนักงานที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ อนุมตั ิใหนับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตร ................................. สาขาวิชา....................

..........................................................................
(....................................................)
คณบดีคณะ...............................
1 นิ้ว

ตัวอยางบทคัดยอ

ชื่อรายงาน
ชื่อนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา
ปการศึกษา

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

บทคัดยอ
(Abstract)
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................

ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgment)
การที่ขาพเจาไดมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ............................ ตั้งแตวันที่ ................ เดือน
............... พ.ศ. ................ ถึง วันที่ ......... เดือน................ พ.ศ. ............. สงผลใหขาพเจาไดรับความรูและ
ประสบการณตางๆ ที่มีคามากมาย สําหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้ สําเร็จลงไดดว ยดีจากความรวมมือ
และสนับสนุนจากหลายฝาย ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล...........................ตําแหนง........................
2. ชื่อ-สกุล...........................ตําแหนง........................
3. ชื่อ-สกุล...........................ตําแหนง........................
4. ชือ่ -สกุล...........................ตําแหนง........................
5. ชื่อ-สกุล...........................ตําแหนง........................
6. ชื่อ-สกุล...........................ตําแหนง........................
และบุคคลทานอื่นๆที่ไมไดกลาวนามทุกทานทีไ่ ดใหคําแนะนําชวยเหลือในการจัดทํารายงาน
ขาพเจาใครขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกีย่ วของทุกทาน ที่มสี วนรวมในการใหขอมูล เปนที่ปรึกษาใน
การทํารายงานฉบับนีจ้ นเสร็จสมบูรณ ตลอดจนใหการดูแลและใหความเขาใจเกีย่ วกับชีวิตของการทํางานจริง
ขาพเจาขอขอบคุณ ไว ณ ทีน่ ี้

วันสุดทายของการปฏิบัติงาน

นางสาว/นาย..............................
ผูจัดทํารายงาน
........../........../..........

ตัวอยางสารบาญ

สารบาญ
จดหมายนําสง
หนาอนุมัติรายงาน
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
รายการตาราง
รายการภาพ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หนา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
12
20
25
26

ตัวอยางรายการตาราง

รายการตาราง
ตารางที่ 1..........................
ตารางที่ 2..........................
ตารางที่ 3..........................
ตารางที่ 4..........................
ตารางที่ 5..........................
ตารางที่ 6..........................
ตารางที่ 7..........................
ตารางที่ 8..........................
ตารางที่ 9..........................
ตารางที่ 10.........................

หนา
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

ตัวอยางรายการภาพ

รายการภาพ
ภาพที่ 1..........................
ภาพที่ 2..........................
ภาพที่ 3..........................
ภาพที่ 4..........................
ภาพที่ 5..........................
ภาพที่ 6..........................
ภาพที่ 7..........................
ภาพที่ 8..........................

หนา
?
?
?
?
?
?
?
?

ตัวอยางเนื้อเรื่องบทที่ 1

บทที่ 1
บทนํา

20 points หนา

................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.

18 points หนา

เพื่อ.................................................
เพื่อ................................................
เพื่อ...............................................
เพื่อ................................................
เพื่อ................................................

ประวัติ และรายละเอียดบริษัท
- ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ/ผลิตผล หรือการใหบริการหลัก
ของสถานประกอบการ
- รูปแบบการจัดการองคกรและการบริหารงาน
- ตําแหนงและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาไดรับมอบหมายใหรบั ผิดชอบ
- ชื่อและตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ตัวอยางเนื้อเรื่องบทที่ 2

บทที่ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
กรณีงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย (งานหลัก งานรอง)
- รายละเอียดของงาน ใหเขียนลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายในลักษณะงานหลักและงานรอง
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
- แสดงภาพหรือแผนภูมิหรือตารางทีจ่ ําเปนประกอบดวย
- แสดงการคํานวณหรือที่มาของสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการ
- หากเปนการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทดลอง ตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการไดอยางชัดเจน
- อื่นๆตามความเหมาะสม
กรณีงานวิจัย
- รายละเอียด ขั้นตอนการทําวิจัย
- ผลการวิจัย
- อื่น ๆ
กรณีการจัดทําเว็บไซต
- ขั้นตอนการจัดทําเว็บไซต
- ผลการจัดทําเว็บไซต
- อื่นๆ
กรณีการจัดทําฐานขอมูล
- ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูล
- ผลการจัดทําฐานขอมูล
- อื่นๆ

ตัวอยางเนื้อเรื่องบทที่ 3

บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
- สิ่งที่คาดหวัง
- ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัตงิ าน
ประโยชนตอตนเอง
ประโยชนตอสถานประกอบการ
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย
- วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค (Swot Analysis)
- ประสบการณที่ประทับใจ / ประสบการณพิเศษ
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................

ตัวอยางบรรณานุกรม

บรรณานุกรม
นอม งามวิไล. 2540. เคมีคลินิก. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
มานิดา เสนีเศรษฐ และชอบ อินทรประเสริฐ. 2550. มนุษยสัมพันธในองคการ. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพาณิชย.
จุฑา แมนกิจ. 2541. ไอศกรีม. (ออนไลน)เขาถึงไดจาก :
http:://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata/foof-96.

ตัวอยางภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพถายสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท.....................................

ตัวอยางภาคผนวก

ภาคผนวก ข
ตัวอยางเอกสารทางการบัญชี

