วิสัยทัศนและพันธกิจ สหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิสัยทัศน
“เปนผูนําดานสหกิจศึกษา โดยสรางความรวมมืออยางยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ
ที่ตอบสนองความตองการของประเทศและนานาชาติ”
พันธกิจ
1. สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานกลาง เพื่อประสานงานกับคณะในการดําเนินโครงการ
ดานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง และกําหนดแผนในการทํางานอยางชัดเจน รวมทั้งรับภาระงาน
รวมอยูในงานประจําเพื่อใหเกิดความรวมมือมากขึ้น (One Stop Service)
2. สนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไปสูสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
3. สร า งเสริ ม การมี ร ะบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศ สหกิ จ ศึ ก ษาออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสนับสนุนใหนําภารกิจอาจารยนิเทศนับเปน
ภาระงาน
4. สร า งเสริ ม การวิ จั ย และบริ ห ารวิ ช าการความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ สถาบัน สมาชิก เครือ ขา ยอุด มศึก ษาภาคกลางตอนบนกับ
องคกรผูใชบัณฑิตหรือ สถานประกอบการดานสหกิจศึกษา สถานประกอบการมีความเขาใจ
และเล็ง เห็น ความสํา คัญ การจัดการศึกษาสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และนักศึกษาเห็นประโยชนของการเขารวมสหกิจศึกษา
5. สนั บ สนุ น โครงการยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานประกอบการ Co-op Brand
Ambassador (ฑูตสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) และสงเสริมการ
ประกวดโครงการวันสหกิจศึกษาไทย (โครงการใหรางวัลและสรางแรงจูงใจใหแกผูที่เกี่ยวของ)

ก

คํานํา
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ป ณิ ธ านในการผลิ ต บั ญ ฑิ ต โดยมุ ง เน น ให
นักศึกษาเปน “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน” ดังนั้น ในการพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น จึงจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมเนนคุณธรรมและคุณภาพเป น
สําคัญ มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ใหนักศึกษาไดมีประสบการณวิชาชีพเชิงปฏิบัติเปน
สําคัญ โดยนําสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเปนวิธีการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ งที่ให
นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงอยางมีประสิทธิภาพไดฝกทักษะอยางมีระบบ เนนใหนักศึกษาไดนําความรู
ดานวิชาการทั้งภาคทฤษฎีไปปรับใชในสภาพจริง จากเหตุผลดังกลาวนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจ
ศึ ก ษา ต อ งนํ า เสนอรายงานตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพื่ อ ให ไ ด ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพ ตรงตาม
วัตถุประสงค มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการดานเอกสารเปนหนังสือ “คูมือการเขียนรายงานสหกิจ
ศึ ก ษา” ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางให นั ก ศึ ก ษา ได ดํ า เนิ น การทํ า รู ป เล ม รายงานที่ ไ ด ม าตรฐานเป น
เอกลักษณที่เดนชัดของมหาวิทยาลัย จึงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้ จะเกิดประโยชนตอนักศึกษา
และผูสนใจตอไป และขอขอบพระคุณอยางยิ่งตอคณะกรรมการยกรางเอกสาร และเอกสารอางอิงจาก
แหลงอื่น ๆ เอกสารนี้เปนเอกสารอางอิงในการเขียนรายงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเทานั้น

กลุมงานพัฒนาการศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทนํา
ความหมายของสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอน
ในสถานศึกษากับการหาประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ดวยขอความ
รวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับ
การปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)

สหกิจศึกษาในประเทศไทย
คําวา “สหกิจศึกษา” เปนศัพทบัญญัติที่ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ซึ่งเปนบุคคล
แรกที่นําสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536 ไดบัญญัติ
ขึ้นโดยถอดความจากคํา Cooperative Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดจัดการศึ กษา
ระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับ
กับภาคเรียนปกติ โดยนักศึกษาไดเริ่มไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เปนมหาวิทยาลัยยุคแรกเชน กัน ที่นําสหกิจศึกษามาใช โดยเริ่มใน พ.ศ. 2541 จากนั้นได
ขยายไปสูมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอยางกวางขวาง โดยจัดในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 อาจกลาวได
วามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนสถานศึกษาแรกที่ริเริ่มนําสหกิจศึกษามาใชในประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2545 นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได
ประกาศนโยบายใหการสนับสนุนดานการเงินแก สถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษา โดยจัดสรรเงิน
อุดหนุนเปนรายหัวใหแกสถาบันการศึกษา 17 แหง ที่จัดการเรียนการสอนใชหลักสูตรสหกิจ ศึกษา
โดยใหใชหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโยโลยีสุรนารีเปนตนแบบ จากนั้นสหกิจศึกษาได
ขยายสู ร ะดั บ ชาติ โดยรั ฐ บาลได ส นั บ สนุ น ผ า นทบวงมหาวิ ท ยาลั ย และสื บ ต อ มาจนถึ ง ป จ จุ บั น มี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนภาคีสําคัญของภาครัฐ
การดําเนินงานสหกิจศึกษาในชวงเริ่มตนอยูในรูปแบบของทวิภาคี คือ สถานศึกษารว มมือ
กั บ สถานประกอบการ ภาครั ฐ มิ ได เ ข ามาเกี่ ย วข อ งโดยตรง หากแต มีห น ว ยงานภาคเอกชน อาทิ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาไทย ที่ไดสนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในระยะเริ่มตน การดําเนินงานสหกิจศึกษาไดพัฒนาเขาสูลักษณะพหุภาคี เมื่อ พ.ศ.
2545 กลาวคือ หนวยงานหลายภาคสวนไดรวมกันรับผิดชอบดําเนินงาน
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ดานสหกิจศึกษา ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทําหนาที่ดูแลดานนโยบายและใหการสนับสนุนองคกรเอกชน
เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทย ไดแก
สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย (Thai Association for Cooperative Education–TACE) และสมาคม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ได แก สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาโลก (World Association for Cooperative
Education–WACE)
นับวาการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันมีภาคีตาง ๆ เขามามีบทบาท
ครบทุ กภาคส ว น ในลั กษณะเครื อข ายพหุ ภ าคี สํ าหรั บ สมาคมสหกิ จ ศึ กษาโลกนั้ น มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีไดสมัครเปนสมาชิกตั้งแตเริ่มจัดสหกิจศึกษาและศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
ได รั บ เชิ ญ เป น คณะกรรมการอํ า นวยการของสมาคม (Board of Governors) ตั้ ง แต พ.ศ. 2538
(ค.ศ.1995) เปนตนมา
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การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
การวางแผนการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเปนการประมวลความคิดอยางมีระบบ จึงตองมีการวางแผนการเขียน
ตั้งแตการวางโครงเรื่อง การกําหนดแนวคิดและกําหนดวัตถุประสงค
1. การวางโครงเรื่องเปนสิ่งกําหนดขอบขายเนื้อหาของรายงาน ทั้งยังชวยใหการเรียบเรียง
เนื้อหาตอเนื่องตามลําดับ ครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษาคนควา การเขียนโครงเรื่องนิยมจัดแบงเปน
หัวขอ มีหัวขอใหญที่ใชเลขกํากับหลักเดียว หัวขอรองใชเลขกํากับสองหลัก หัวขอยอยใชเลขกํากับ
สามหลัก โดยทุกหัวขอตองสัมพันธกัน
2. การกํ า หนดแนวคิ ด หรื อ มโนคติ (Concept) เป น ข อ ความที่ แ สดงเนื้ อ หาหลั ก หรื อ
เปาหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อใหไดขอสรุปรวมและขอแตกตางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง
ครอบคลุมขอเท็จจริง กฏ ทฤษฎี ประเด็น การสรุปสาระสําคัญ และขอความที่มีลักษณะรวบยอด การ
เขียนรายงาน ผูจัดทํารายงานควรกําหนดแนวคิดสําหรับหัวขอใหญแตละหัวขอ เพื่อเนนเนื้อหาหลัก
และเปาหมายแตละเรื่อง แนวคิดแตละหัวขอตองสัมพันธกันและลําดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่อง เมื่อเขียน
เนื้อหา ผูจัดทํารายงานตองไมลืมเปาหมายที่กําหนดไวจากแนวคิดนี้ โดยขยายความหรือเสริมแนวคิด
ใหละเอียดชัดเจน
3. การกํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ผู จั ด ทํ ารายงานต องตั้ งวั ต ถุ ป ระสงค ให ชัด เจนในการเขียน
รายงานนี้ ว าต องการเสนอสิ่ งใด เพื่ อให การเขี ย นรายงานมี แนวทางในการศึ กษาค น ควา และการ
นําเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะของวัตถุประสงคควรแสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนประกอบเนื้อหาแตละ
ประเด็น เชน อธิบาย บงชี้ ยกตัวอยาง เปรียบเทียบ เสนอแนะ รวบรวม แยกแยะ สรุปผล ฯลฯ

ความหมายของรายงานสหกิจศึกษา
ความหมายของรายงานสหกิจศึกษา หรือโครงงานสหกิจศึกษา หมายถึง เรื่องราวที่เปนผล
จากการคนควาทางวิชาการของนักศึกษาในสถานประกอบการ นํามาเรียบเรียงอยางมีระเบียบตาม
กรอบสหกิจศึกษา มีลักษณะเปนกระบวนการที่มีการดําเนินการอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของรายงานสหกิจศึกษา สรุปไดดังนี้
1. เพื่ อนํ าเสนอข อเท็ จ จริ งหรื อ ความรู ที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาค น คว า อย า งเป น ระบบของ
นักศึกษา อันเปนแนวทางในการนําเสนอขอมูลทางวิชาการแนวใหมหรือปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
2. เพื่ อพั ฒ นาความคิ ด การริ เ ริ่ ม การวิ เ คราะห และการประมวลความคิ ด อย างมี ร ะบบ
ระเบียบแบบแผน ตลอดจนการถายทอดความรูเปนภาษาเขียนที่ชัดเจน
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3. เพื่ อส งเสริ มการศึ กษาค น คว าเพิ่ มเติ มในสถานประกอบการ การรวบรวมข อมู ล หรือ
ประกอบการอางอิง เปนวิธีการหาความรูดวยตนเองของนักศึกษา

รายงานสหกิจศึกษา
นอกจากมีสวนประกอบครบถวนทั้งบทนํา สวนเนื้อหาและสวนสรุปแลว รายงานที่ดีควรมี
ลักษณะสําคัญอีก 5 ประการ ไดแก
1. การนําหลักการและ/หรือทฤษฎีมาใชอยางเหมาะสม ในการศึกษาหรือปฏิบัติจริงตองมี
การวิเคราะหรายละเอียดของเนื้อหา โดยมีหลักการหรือทฤษฎีเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาการนั้น ๆ
มารับอยางเหมาะสมและตรงกับเรื่องที่ศึกษาคนควาหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเหมาะสม จุดมุงหมายสําคัญในการเขียนรายงาน
นอกจากเพื่ อ ให มี ก ารค น คว า อย า งกว า งขวางแล ว ยั ง มุ ง ให เ กิ ด ความคิ ด ในทางริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
สามารถนําหลักการทฤษฎีมาใชในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงในการศึกษาอยางลึกซึ้ง เรื่องที่ศึกษาอาจมีผูอื่น
เคยศึกษาคนความากอนแลว แตผูรายงานตองแสดง "จุดยืน" หรือ "จุดเดน" ที่แตกตางจากผูอื่นอยาง
ชัดเจน เชน เสนอแนวทางการแกปญหาที่ยังไมเคยมีผูทํามากอน หรือเคยมีผูทํามาแลวแตไมชัดเจน
เพียงพอ ผูจัดทํารายงานควรเสนอวิธีการที่เชื่อวาสามารถแกปญหาได โดยตองชี้แจงและแสดงเหตุผล
อยางเหมาะสม
3. ความสมบูรณและความถู กต องของเนื้ อหาสาระของรายงาน รายงานที่ดีตองมี ความ
สมบูรณ ถูกตองในขอเท็จจริง เนื้อหาสาระตองสมบูรณสอดกับชื่อเรื่องที่กําหนด การอางอิงที่มาหรือ
แหลงคนควาตองถูกตอง มิใชอางกันตอๆ มาโดยผิดเพี้ยนจากแหลงขอมูลเริ่มตนการคนควาควรศึกษา
มาจากหลายแหลง เพื่อเปรียบเทียบไมโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ขอมูลที่นํามากลาวตองตรวจสอบ
จนแนใจ
4. ความชัดเจนของการเขีย นรายงาน การเขียนรายงานตองมีความชัดเจนในการลํ าดั บ
ขั้นตอนการเสนอเนื้อเรื่อง การใชภาษาที่ถูกตอง การใชแผนภูมิ/ภาพประกอบรายงาน เพื่อใหการ
นําเสนอเนื้อหาชัดเจนเขาใจงาย
5. ความถูกตองของรูปแบบการเขียนรายงาน นอกจากมีเนื้อหาสมบูรณแลวรูปแบบยังตอง
เหมาะสมในดานการจัดเคาโครงเรื่องอยางเปนระเบียบ ไมซ้ําซอน การอางอิง

สวนประกอบของรายงานสหกิจศึกษา
เนื้ อหาของรายงานสหกิ จ ศึ กษา นั บ เป น ส ว นประกอบที่ สํ าคั ญของรายงานสหกิ จ ศึ ก ษา
ประกอบด ว ยผลงานทางวิ ช าการที่ เ ขี ย นโดยองค ความรู ของนั กศึ กษาที่ ได จ ากการปฏิ บั ติ งานจริ ง
ในสถานประกอบการ การแกไขปญหางาน หรืออาจเปนโครงงานใหมที่ไดรับมอบหมายจากพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการและอาจารย นิ เ ทศในสาขาวิ ช ายิ น ยอมให นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า ในรู ป ของโครงงาน
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รายงานประกอบดวยสวนสําคัญอยางนอย 3 สวน (ในบางสาขาวิชาอาจเพิ่มสวนขยายไดตามขอบเขต
ที่มีสวนสําคัญ) ไดแก
1. ส ว นประกอบตอนต น ประกอบด ว ย ปกนอก ปกใน บทคั ด ย อ ภาษาไทยและหรื อ
ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญเรื่อง สารบัญภาพ สารบัญตาราง
2. ส ว นเนื้ อเรื่ อง ประกอบด ว ย บทนํ า การทบทวนเอกสารหรื อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งวิ ธี
การศึกษางานสหกิจ ศึ กษาหรื อโครงงานที่ ไดรับ มอบหมาย อธิบายขยายความผลงานสหกิ จ ศึ ก ษา
สรุปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
3. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย บรรณานุกรมหรือรายการอางอิง ภาคผนวก

สวนประกอบตอนตน
1. ปกนอก ข อ ความที่ ป รากฏ ได แ ก ชื่ อ เรื่ อ งหรื อ ชื่ อ โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษา ในกรณี ที่ มี
ภาษาอั ง กฤษให ร ะบุ ไ ว ด ว ย นอกจากนี้ ต อ งระบุ ชื่ อ ผู จั ด ทํ า รายงาน ชื่ อ คณะ/สาขาวิ ช า
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือหนวยงาน และปที่จัดทํา อนึ่ง ถาเปนสิ่งพิมพที่มีการพิมพเผยแพร
ใหระบุเลขสากลประจําหนังสือและใหเพิ่มชื่อเจาของทุนหรือที่มาของเงินทุนสนับสนุนงาน สหกิจศึกษา
ปกนอกเปนปกแข็งหรือปกออนอาบพลาสติก สีปกสีขาว ขนาดกระดาษ A4 มีตรามหาวิทยาลัยและ
ตัวหนังสือพิมพดวยสีทอง ขนาดกวาง 1.79 ซม. x สูง 3.03 ซม. ตรงกลางหนากระดาษ จากขอบดานบน
ลงมา 2 นิ้ว หรือ 5.08 ซม. โดยมีวิธีการพิมพดังนี้
1.1 ชื่อโครงงานสหกิจศึกษา พิมพดวยตัวอักษรขนาด 22 พอยด ตัวหนาตรงไมเอีย ง
และไม มี ขี ด เส น ใต พิ ม พ ก ลางหน า กระดาษอั ก ษร TH SarabunPSK เท า นั้ น พิ ม พ ใ นบรรทั ด ที่ 8
(เคาะ Enter 8)
1.2 ชื่อนามสกุล ผูทํารายงานพิมพดวยตัวอักษร 22 พอยด ตัวหนาตรงไมเอียงและไมมีขีด
เสนใต พิมพกลางหนากระดาษ เปนอักษร TH SarabunPSK เทานั้น และเวนระยะหางระหวางชื่อ
โครงงานและหมวดกลุมคําทายกระดาษเทา ๆ กัน
1.3 สาขาวิชาของนักศึกษา
1.4 คณะที่นักศึกษาสังกัดและชื่อมหาวิทยาลัย
1.5 พ.ศ. ที่จัดทํารูปเลม
1.6 พิมพคําวา “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”
1.7 สันปก พิมพชื่อผูเขียน ชื่อโครงงานสหกิจศึกษาและป พ.ศ. เรียงไปตามความยาว
ของสันปกตัวอักษรตั้งเมื่อหงายขึ้น โดยจัดระยะใหเหมาะสม (ขนาดตัวอักษร 18 พอยตตัวหนา)
หมายเหตุ ขอ 1.3–1.7 ใหพิมพขนาดตัวอักษร 18 พอยต ตัวหนา จัดไวกึ่งกลางหนา
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2. ปกใน รายละเอียดปกในตองมีขอความเหมือนปกนอกใชกระดาษ A4 สีขาว
3. บทคัดยอ ผูจัดทํารายงานควรจัดทําบทคัดยอของรายงานที่นําเสนอถานําเสนอรายงาน
เปนภาษาไทยควรมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดยอใหระบุวัตถุประสงคของรายงาน
สหกิจศึกษา วิธีการสหกิจศึกษา และผลงานสหกิจศึกษาที่ไดปฏิบัติจริงโดยสังเขปใหเขียนบทคัดยอ
อยางกระชับและชัดเจน ไมตองมีการระบุหรืออางอิงเอกสารใด ๆ บทคัดยอนี้ไมควรมีความยาวเกิน
1 หนา โดยเขียนในลักษณะตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ประมาณ 2-3 ยอหนา ยอหนาแรก ประกอบดวย
บทนํา วัตถุประสงค กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห ยอหนาที่สองเปน
ผลการศึกษา
4. กิตติกรรมประกาศ เปนขอความที่นักศึกษาเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณผูมีสวนรวม
สนับสนุนชวยเหลือ และใหความรวมมือในการทําโครงงานสหกิจศึกษาจนสําเร็จลุลวงดวยดี การเขียน
กิตติกรรมประกาศควรระบุความสําคัญของความชวยเหลือที่ไดรับดวย เชน ใหคําปรึกษาในเรื่องการ
จัดทําโครงงาน ใหความอนุเคราะหขอมูล ใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ อุปกรณ เปนตน ในสวน
กิตติกรรมประกาศมีความยาวไมเกิน 1 หนา ดังตัวอยางในภาคผนวก
5. สารบัญเรื่อง การพิมพหนาสารบัญ การพิมพหนาแรกของสารบัญใหใชหลักเกณฑของ
การขึ้นบทใหม หนาสารบัญ โดยขอความตองตรงกับในเนื้อหา ดังตัวอยางในภาคผนวก
6. สารบัญภาพ ภาพในที่นี้หมายถึง ภาพถาย (Photograph) ภาพลายเสน (Line-Drawing)
แผนภูมิ (Chart) และแผนภาพ (Diagram) ในที่นี้จะกลาวเฉพาะแผนภาพและแผนภูมิ
6.1 แผนภาพ หมายถึง รูปที่เนนถึงความสัมพันธและการทํางานของระบบตาง ๆ เชน
การทํางานของเครื่องจักร ระบบโทรทัศนวงจรปด ฯลฯ แผนภาพมีหลายประเภท ไดแก แผนภาพ
ลายเส น แผนภาพแบบรู ป ภาพ และแผนภาพแบบผสม นั ก วิ ช าการบางคนแบ ง แผนภาพเป น
4 ประเภท คื อ แผนภาพแบบท อน (Block Diagram) แผนภาพแบบรู ป ภาพ (Pictorial-Diagram)
แผนภาพแบบแผนผัง (Schematic Diagram) และแผนภาพแบบเดินเสน (wiring diagram) การใช
แผนภาพแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงคของผูจัดทํารายงาน ไมวาจะเปนแผนภาพ
แบบใด ความสําคัญของแผนภาพอยูที่การทําใหผูอานเขาใจกลไกการทํางานของระบบชวยใหผูอานรู
วาสวนตาง ๆ ของระบบทํางานดวยกันอยางไร
6.2 แผนภูมิ หมายถึง รูปที่แสดงความสัมพันธความตอเนื่อง วิวัฒนาการและลั กษณะ
ของสิ่งของและปรากฏการณตาง ๆ โดยอาศัยภาพสัญลักษณและคําอธิบายประกอบ นักวิชาการได
จํ า แนกแผนภู มิ ไ ว ห ลายประเภท ได แ ก (แผนภู มิ แ บบต น ไม ), (แผนภู มิ แ บบสายธาร), (แผนภู มิ
แบบตอเนื่อง), (แผนภูมิแบบองคการ), (แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ), (แผนภูมิแบบตาราง), (แผนภูมิ
แบบอธิ บ ายภาพ), (แผนภู มิ แ บบขยายส ว นและแผนภู มิ แ บบวิ วั ฒ นาการ) แผนภู มิ แ ต ล ะอย า ง
มีวัตถุประสงคแตกตางกัน ผูจัดทํารายงานตองเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมกับเรื่องที่นําเสนอผูอานให
เขาใจ
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7. สารบัญตาราง คือ รูปแบบของขอมูลที่จัดเปนระเบียบ โดยจัดเปนแถวในแนวนอน (Row)
และแนวตั้ ง (Column) ตารางแบ ง เป น สองประเภท คื อ ตารางแบบลํ า ลอง (Informal Table)
ตองเปนตารางสั้นและงาย ไมมีชื่อและเลขลําดับตาราง เปนสวนหนึ่งของคําบรรยาย จึงไมมีการตีเสน
ไมจัดไวในสารบัญตาราง สวนตารางแบบเต็มรูป (Formal Table) มีลักษณะรายละเอียดมากกว า
ตารางแบบลําลอง กลาวคือ มีชื่อตาราง มีเลขบอกลําดับตาราง มีการตีเสน ซึ่งตองมีชื่อตารางปรากฏ
ในสารบัญตาราง ในการจัดทําและใชตารางประกอบการเสนอรายงาน ผูจัดทํารายงานควรยึดหลักดังนี้
7.1 จัดทําตารางใหงาย ชัดเจน มีเหตุมีผล
7.2 ระบุชื่อตารางใหคําบรรยาย โดยใหระบุลําดับเลขที่ตารางและชื่อตารางกอนตามดวย
ตัวตาราง
7.3 จัดตารางไวใหใกลกับคําบรรยายเพื่อใหผูอานอางอิงไดสะดวก
7.4 จัดแถวและคอลัมนของตารางอยางเปนระเบียบ ผูจัดทํารายงานอาจจัดแถวหรือ
คอลัมนดังนี้
7.4.1 จัดตามลําดับตัวอักษร
7.4.2 จัดตามลําดับของเวลา
7.4.3 จัดตามภูมิศาสตร
7.4.4 จัดตามปริมาณ เชน ขอมูลมากจัดเรียงไวกอน
7.4.5 อื่น ๆ เชน จัดเรียงตามรายชื่อที่ประกาศอยางเปนทางการ
7.5 ระบุหนวยการวัด เชน เปนกิโลเมตร ไมล บาท ดอลลาร หรือ รอยละ ไวที่ชื่อแถว
หรือชื่อคอลัมน
7.6 ระบุแหลงที่มา ผูจัดทํารายงานตองระบุแหลงที่มาของตารางไวขางลางตารางยกเวน
ตารางนั้นผูจัดทํารายงานจัดทําเองจึงไมระบุแหลงที่มา

สวนเนื้อเรื่อง
ส ว นนํ า เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ สุ ด ของรายงานสหกิ จ ศึ ก ษา เสมื อ นเป น สิ่ ง บอกเหตุ หรื อ สื่ อ
ความหมายวาในรายละเอียดของรายงานตองการนําเสนอเรื่องอะไร มีแนวทางในการเขียนดังนี้
1. บทนํา การเขียนบทนําเปนการเกริ่นนําเรื่องใหทราบถึงที่มาของปญหาประเด็นที่กลาวถึง
หรืออยางนอยเปนการสรางความสนใจใหติดตามรายละเอียดตอไป โดยการเขียนบทนําขึ้นอยูกับ
รูปแบบโครงงานสหกิจศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 รู ป แบบงานวิ จั ย งานที่ ได รั บ มอบหมายของนั กศึ กษา ส ว นมากเป น งานประเภท
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้นสาระสําคัญที่นักศึกษาจัดทํารายงาน ตองยึดถือรูปแบบการวิจัยเปน
แนวทางในการทํารายงานโครงงานสหกิจศึกษา บทนําจึงควรประกอบดวย
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1.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนการเกริ่นนําหรืออารัมภบทถึง
เหตุผลในการจัดทําวิจัย โดยใหอธิบายถึงที่มาหรือปญหาที่พบ ทําใหตองทําการวิจัยจึงควรเขี ยนใน
ลักษณะโนมนาว จูงใจใหผูอานมีความเห็นคลอยตาม โดยแสดงเหตุผลวาทําไมถึงตองทําวิจัยนี้ ซึ่งอาจ
มีการอางขอมูลสถิติ งานวิจัยหรือนโยบาย เพื่อเปนการสนับสนุน และเมื่อศึกษาแลวสามารถแก ไข
ปญหาไดอยางไร รูปแบบในการเขียนเปนความเรียงจากขอมูลที่กวางไปขอมูลที่มีความละเอียดยิ่งขึ้น
1.1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย เปนการเขียนจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคตองชัดเจนและชี้เฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ผูวิจัยตองการหาคําตอบ การเขียนวัตถุประสงค
เปนการกําหนดขอบเขตในการหาคําตอบของปญหา การกําหนดสมมติฐานในการกําหนดประเด็นของ
ขอมูลที่ตองการ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
1.1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการอธิบายถึงประโยชนที่สถานประกอบการ
หรือสังคมไดรับเมื่องานชิ้นนี้สําเร็จ ไมใชประโยชนที่ผูจัดทําไดรับ
1.1.4 ขอบเขตของการวิจัย เปนการบอกใหทราบถึงขอบเขตในการวิจัยในประเด็น
ตาง ๆ คือ ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานประชากร ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ขอบเขตดานพื้นที่
ขอบเขตดานเวลา
1.1.5 ขอจํากัดในการวิจัย เปนการอธิบายถึงขอจํากัดที่มีมากอนหรือระหวางที่ทํา
วิจัย ซึ่งเปนอุปสรรคที่ทําใหการวิจัยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว การเขียนขอจํากัดในการ
วิจัยทําใหผูอานทราบวาผูวิจัยเขาใจถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น แตมีความจําเปน ด วยเหตุผลนี้จึงทําใหตอง
หลี กเลี่ ย งอุ ป สรรคนั้ น และทํ าให ผู อานหรื อผู ส นใจที่ จ ะทํ างานวิ จั ย เรื่ องดั งกล าวเตรี ย มหลี กเลี่ ย ง
ขอจํากัดหรือแกไขขอจํากัดในครั้งตอไป อยางไรก็ตาม หากการวิจัยไมมีขอจํากัดไมจําเปนตองมีหัวขอนี้
1.1.6 นิยามศัพท เปนการอธิบายความหมายของคํา เพื่อใหผูอานและผูทําวิจัยมี
ความเขาใจตรงกัน โดยเฉพาะตัวแปรตามซึ่งตองนิยามใหมีลักษณะเฉพาะกับงานวิจัยในแตละเรื่ อง
และละเอียดพอที่สามารถวัดได เพราะตัวแปรตามตองมีการวัดเพื่อนําขอมูลไปทดสอบสมมติฐาน
1.2 รูปแบบโครงงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/รูปแบบคูมือการปฏิบัติงาน/รูปแบบ
รายงานการศึกษาเปรียบเทียบ/รูปแบบโครงการที่ไดรับมอบหมายใหทําในระหวางปฏิบัติงาน งานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย เปนงานแกไขปญหาหรือปรับปรุงงานเดิม ดังนั้นสาระสําคัญที่นักศึกษา
จัดทํารายงาน ตองยึดถือรูปแบบเปนแนวทางการทํารายงานโครงงานสหกิจศึกษา ดังนี้
1.2.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนการเกริ่นนําถึงเหตุผลในการ
จัดทําโครงงาน ในการเขียนควรอธิบายถึงที่มาหรือปญหาที่พบ เหตุจําเปนตองทําโครงงาน การเขียน
จึงควรเขียนในลักษณะโนมนาว จูงใจใหผูอานมีความเห็นคลอยตาม โดยแสดงเหตุผลวาทําไมถึงตอง
ทําโครงงานนี้ อาจมีการอางอิงขอมูลหรือนโยบาย เพื่อเปนการสนับสนุน และเมื่อศึกษาแลวจะชวย
แกไขปญหาไดอยางไร
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1.2.2 วัตถุประสงคในการจัดทําโครงงาน เปนการเขียนจุดมุงหมายหลักของการ
จัดทําโครงงาน วาโครงงานที่จัดทําขึ้นจะชวยในการแกไขปญหาใด หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบเดิมตามที่ระบุในความเปนมาและความสําคัญของปญหาอยางไร
1.2.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการอธิบายถึงประโยชนที่สถานประกอบการ
ไดรับเมื่อโครงงานนี้สําเร็จ การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่ผิด คือ เขียนประโยชนที่ผูจัดทําไดรับ
แทนที่จะเขียนประโยชนที่สถานประกอบการไดรับ
1.2.4 ขอบเขตของงาน เปนการอธิบายหนาที่ หรือ ความสามารถของระบบที่ตองการ
พัฒนา
1.2.5 ผลที่จะไดรับ เปนการอธิบายวาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวไดอะไร ไมวาจะเปน
ระบบที่เปนซอฟตแวร หรือฮารดแวร หรือเปนกระบวนการทํางาน
1.2.6 ขั้นตอนในการดําเนินงาน เปนการอธิบายแผนปฏิบัติงานคราว ๆ ที่เฉพาะ
เจาะจง กับโครงงานนี้ อธิบายโดยใชผังการดําเนินงาน (Gantt Chart)
1.2.7 อุปกรณที่ใชในการพัฒนางาน เปนการอธิบายถึงอุปกรณที่นํามาใชในการ
พัฒนางานทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรใหชัดเจน รวมทั้งระบุคุณสมบัติ เฉพาะ (Specification) ของ
ฮารดแวร
1.2.8 กลุมเปาหมาย เปนการอธิบายกลุมงานที่ศึกษาและชี้เฉพาะลงไปในขอบเขต
การปฏิบัติเพื่อจะทําใหผูอานผลงานมีความชัดเจนวาสิ่งที่ตองการดําเนินการหมายถึงกลุมเปาหมายใด
1.2.9 สถานที่ดําเนินการ เปนการอธิบายสถานที่ตองการดําเนินการหรือระบุลงไป
การทดลองหรือการเก็บขอมูลเชิงวิชาการกระทําการในชวงเวลาใด อันจะเปนผลดีตอการอธิบายหรือ
ขยายความเพราะวันเวลาและสถานที่มีผลกระทบตอการขยายความ ในสถานการณหนึ่งสิ่งแวดลอม
ตางกันอาจมีผลตอการทําโครงงานนั้น
1.2.10 ผูรับผิดชอบโครงการเปนการบอกชื่อผูดําเนินการแหลงติดตอเพื่อประโยชน
ในการอางอิงและผลสืบเนื่องจากการทดลองเชิงวิชาการ
1.2.11 หนวยงานที่ใหการสนับสนุน ในหัวขอนี้อาจตัดออกไดถาในการดําเนินการ
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณหรือคาใชจาย
1.2.12 การติดตามประเมินผลโครงการ เปนการอธิบายขอบเขตการติดตามงานอัน
จะทําใหโครงงานนั้น ๆ เปนไปตามแผนการทํางาน หรือระยะเวลาที่กําหนด
2. การทบทวนเอกสารหรื อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง (Related Literature หรื อ Review of
Related Studies) ในสวนนี้ผูจัดทํารายงานตองเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา มีใครเขียนไวในหนังสือเลมใด
เรื่องอะไร มีใจความอะไรบางที่เปนประโยชนใหความรูที่ชัดเจนถูกตอง นํามาใชเปนกรอบความคิด
ประกอบการศึกษาคนควาและจัดทําโครงงานในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ผูจัดทํารายงานอาจสรุปความกําหนด
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เปนสมมติฐานไวตอนทาย การกลาวถึงเอกสารที่เกี่ยวของนี้อาจรวมไวในความนําหรื อแยกไวเปนสวน
หนึ่งตางหาก ทั้งนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสม ในสวนนี้อาจกลาวถึงขอมูลตอไปนี้
2.1 เริ่มดวยการเชื่อมโยงจากสวนนําเขาสูเนื้อหา
2.2 อธิบายวิธีการศึกษาเรื่องนั้นๆ เชน รวบรวมจากเอกสาร สัมภาษณ สังเกตทดลอง
เปนตน
3. วิธีการศึกษางานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย เปนสวนสําคัญของรายงาน
สหกิจศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการเขียนตามรูปแบบโครงงานสหกิจศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร หมายถึง สมาชิกทุกหนวยงของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งไมไดหมายถึงคน
เพียงอยางเดียว ประชากรอาจจะเปนสิ่งของ เวลา สถานที่ ฯลฯ เชน ถาสนใจวาความคิดเห็นของคน
ไทยที่มีตอการเลือกตั้ง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรือถาสนใจอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร
ยี่หอหนึ่ง ประชากรคือเครื่องคอมพิวเตอรยี่หอนั้นทุกเครื่อง แตการเก็บขอมูลกับประชากรทุกหนวย
อาจทําใหเสียเวลาและคาใชจายที่สูงมากและบางครั้งเปนเรื่อ งที่ตองตัดสินใจภายในเวลาจํากัด การ
เลือกศึกษาเฉพาะบางสวนของประชากรจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน เรียกวา กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง หมายถึง สวนหนึ่งของประชากรที่นํามาศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของ
ประชากร การที่กลุมตัวอยางจะเปนตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อการอางอิงไปยัง ประชากรอยาง
นาเชื่อถือไดนั้น จะตองมีการเลือกตัวอยางและขนาดตัวอยางที่เหมาะสม ซึ่งจะตองอาศัยสถิติเขามา
ชวยในการสุมตัวอยางและการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยอยูที่ขอมูล ขอมูลตอง เชื่อถือได
ถู กต อง ทั น เวลา ข อมู ล ดี ต องได จ ากเครื่ องมื อที่ ดี ที่ ส ามารถเก็ บ ข อมู ล ได ครบถ ว นตามที่ ต อ งการ
และสามารถตอบวัตถุประสงคที่วางไวได
เครื่ องมื อในการเก็ บ ข อ มู ล มี ห ลายอย างจะใช วิ ธี ไ หน เมื่ อไร อย างไร ขึ้ น อยู กั บ
รูปแบบของการวิจัย ลักษณะขอมูล และปจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวบ
ข อมู ล เช น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํ ารวจ การสั มภาษณ การสั งเกต ข อมู ล ที่ มีอยู แ ล ว
ไดแก เอกสาร รายงานและระเบียนสะสม เปนตน ถาผูวิจัยสรางขึ้นเองจะตองหาความเชื่อมั่น โดยใช
ผูเชี่ยวชาญหรือสถิติวิเคราะห แตถาเปนของคนอื่นก็ตองมีการอางอิงดวย
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล หมายถึ ง กระบวนการที่ จ ะได ข อ มู ล ที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งแบงออกไดเปนการเก็บรวบรวมขอมูล และการรวบรวมขอมูล การเก็บ

11

คูมือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอมูลจากแหลงทุติยภูมิและ ปฐมภูมิ โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณ การสํารวจ การสังเกต การกรอก
แบบสอบถาม รายงานและเอกสารตาง ๆ
ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลตอการวิจัย มีดังนี้
3.3.1 จะตองสนองตอบตอวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน โดยหลังจาก
ผู วิ จั ย วางแผนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เสร็ จ แล ว ควรพิ จ ารณาว า ข อ มู ล ที่ ไ ด มี ค วามครอบคลุ ม
วัตถุประสงคของการวิจัย หรือไม
3.3.2 จะตองสนองตอบตอการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใชในการทดสอบ
สมมุติฐานไดอยางครบถวน
3.3.3 จะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การด ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบในการเลื อ กใช
เครื่องมือในการวิจัย เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพความเปนจริง
การเตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลควรมีการ
เตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
(1) วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองดาเนินการตามแผนที่กําหนดไวโดย
อาจใชเครื่องมื อประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรือสองประเภท เพื่อใหไดขอมูล ที่ ถูกต อง ชัดเจน และ
สมบูรณมากที่สุด
(2) ผูเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยใด ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ดีผูวิจัยจะตองเก็บ รวม
รวมขอมูลดวยตนเอง เนื่องจากเปนผูที่วางแผนและรูเรื่องขอมูลที่จะเก็บรวบรวมไดดีที่สุด แตถาในการ
วิจัยมีผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล จะตองใหคําแนะนํา หรือคําชี้แจงใหแกผูเก็บรวบรวมขอมูลไดเ ขาใจ
วิธีการและขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวม เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความถูกตอง ครบถวนและ
ปราศจากความลําเอียง
(3) ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาเปนใคร
จํานวน เทาไร อยูที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการดําเนินการวิจัยที่จะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะเก็บ
รวบรวม ขอมูลดวยตนเอง หรือจัดสงทางไปรษณีย หรือใชผูชวยผูวิจัย
(4) ลั ก ษณะเฉพาะของผู ใ ห ข อ มู ล เป น ลั ก ษณะของผู ใ ห ข อ มู ล ที่ ผู วิ จั ย จะต อ ง
รับทราบวาเปนอยางไร โดยเฉพาะเวลาที่จะใหแกผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล
(5) กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาจะเก็บขอมูลในชวง
ใดที่สอดคลองกับประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ควรจะตองมีการวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
วาจะใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาไร ใชงบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมขอมูลมาก
นอยเพียงใด
(6) จํานวนขอมูลที่ไดรับคืนจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะจากการจัดสง
แบบสอบถามทางไปรษณียจ ะต องไดรั บกลั บคื น ไมน อยกว า รอยละ 80 ของแบบสอบถามที่ จั ด ส ง
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ทั้งหมด และถารวมกับจํานวนขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยตนเองจะมีการสูญหายของขอมูลได ไมเกิน
รอยละ 5 จึงจะเปนขอมูลที่เพียงพอและนาเชื่อถือที่จะนามาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย
(7) การตรวจสอบความเรี ย บร อ ยของข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
เมื่ อได รั บ ข อ มู ล กลั บ คื น แล ว จะต องตรวจสอบความสมบู ร ณ ข องข อมู ล ว ามี ความครบถ ว น ตามที่
ตองการหรือไม ถาตรวจสอบแลวพบวามีการไมตอบในบางประเด็นอาจจะตองมีการติดตามเปนการ
เฉพาะรายบุคคลอยางเรงดวน แตถาไมสามารถดําเนินการไดหรือพิจารณาแลววามีความไมสมบูรณ
ของขอมูล ใหนําขอมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถจําแนกเปนขั้นตอน ดังนี้
(1) กํ า หนดข อ มู ล และตั ว ชี้ วั ด เป น การกํ า หนดว า ข อ มู ล ที่ ต อ งการมี อ ะไรบ า ง
โดยการศึกษาและวิเคราะหจาก วัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัยวามีตัวแปรอะไรบางที่เปน ตัว
แปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวของ และจะใชอะไรเปนตัวชี้วัดจึงจะไดขอมูลที่สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง
(2) กําหนดแหลงขอมูล เปนการกําหนดวาแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลเปนใครอยู
ที่ไหน มีขอบเขตเทาไร ที่จะตองกําหนดใหชัดเจน และเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิแลวจะตอง
พิจารณาวาแหลงขอมูลนั้น ๆ สามารถที่จะใหขอมูลไดอยางครบถวนหรือไม
(3) กําหนดกลุมตัวอยาง เปนการเลือกใช วิธีการสุมตัวอยางอยางเหมาะสมและ
ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม
(4) เลื อ กวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จะต อ งเลื อ กใช วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ที่เหมาะสม (แหลงขอมูล/ขนาดกลุมตัวอยาง/การวิเคราะหขอมูล) ประหยัด ไดขอมูลอยางครบถวน
มีมากเพียงพอและเปนขอมูลที่เชื่อถือได
(5) นํ า เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ไปทดลองใช เป น การทดลองใช เ ครื่ อ งมื อ
ที่ ส ร างขึ้ น หรือนํ า ของคนอื่ น มาใชกับ กลุมตัว อยางขนาดเล็ก เพื่ อนํ า ข อมู ล มาวิ เคราะห ต รวจสอบ
คุณภาพที่จะตองปรับปรุงและแกไขใหอยูในสภาพที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีไวและปรับเปลี่ยนวิธี การตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดรับขอมูลกลับคืนมามากที่สุด
ปจจัยในการพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลมีปจจัยที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ลักษณะของปญหาการวิจัยที่จะตองชัดเจน ที่จะชวยใหทราบประเด็นสําคัญ
กลุมเปาหมายที่จะเปนกฎเกณฑเบื้องตนในการเลือกใชเครื่องมือและวิธีการ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อตอบปญหาการวิจัย
(2) กรอบแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ จะชวยใหเห็นแนวทางของการวิจัยในประเด็น
ใด ๆ ในอดีตวาใชระเบียบการวิจัยอยางไรในการดําเนินการวัดตัวแปรนั้น ๆ
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(3) ระเบียบวิธีวิจัยที่แตละรูปแบบจะมีหลักการ ประเด็นคําถามและแนวทางในการ
เก็บรวบรวมขอมูลอยูแลว
(4) หน ว ยการวิ เ คราะห ได แ ก บุ ค คล กลุ ม บุ ค คล วั ต ถุ ที่ ใ ช เ ป น “เป า หมาย”
ในการดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตามตั ว แปรที่ กํ า หนดตามเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ส อดคล อง
กับหนวยการวิเคราะห
(5) ขนาดของกลุมตัวอยาง เพื่อพิจารณาการใชเวลาและงบประมาณในการวิจัย
(6) คุณสมบัติเฉพาะของกลุมตัวอยาง อาทิ กลุมตัวอยางที่เปนเด็กเล็กจะตองใช
วิธีการสัมภาษณ หรือการสังเกตแทนการใชแบบสอบถาม เปนตน
3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิ เ คราะห ขอมู ล สรุ ป เป น ด านใหญ ๆ 2 ด าน คื อ การวิ เ คราะห ขอมู ล เชิ ง
ปริมาณและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมมาแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การวิเคราะหโดยใชสถิติบรรยายและสถิติอางอิง
(1) วิเคราะหขอมูล ดวยสถิติบรรยาย ใชเพื่ออธิบายขอมูลที่เก็บรวบรวมได การ
เลือกใชขึ้นกับวัตถุประสงคการวิจัย ชนิดของตัวแปร เพื่อวิเคราะหแลวจะนําเสนอดวยตารางหรือ
แผนภูมิตามความเหมาะสม สถิติบรรยายที่อธิบายลักษณะตัวแปรเชิงปริมาณ คือ คาเฉลี่ย มัธยฐาน
ฐานนิยม เปอรเซ็นตไทล เดไซล ควอไทล พิสัย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติบรรยายที่ใชอธิบาย
ลักษณะของตัวแปร เชิงคุณภาพ คือ รอยละ อัตรา สัดสวน อัตราสวนและฐานนิยม สถิติบรรยาย
ที่อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงเสน สวนตัวแปรเชิง
คุณภาพใชการสร างตารางไขว สถิติบรรยายใช เ พื่ อสรุ ปข อ มูล ที่ ไดจากการศึ กษาเปน การบรรยาย
ลักษณะของขอมูลของกลุมที่ศึกษามาทั้งหมดเทานั้นไมสามารถสรุปไปประชากร การวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีนี้ ไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนและไมตองมีการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ สถิติที่ใชวิจัย
ทั่ว ๆ ไป คือ การแจงแจงความถี่, การหาคารอยละ, สัดสวน, การวัดคาตัวกลาง (ฐานนิยาม มัธยฐาน
คาเฉลี่ย), การวัดคาการกระจาย (พิสัย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความผัน
แปร), การอธิบายความสัมพันธ (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงเสน และการสรางตารางไขว)
(2) การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ อ า งอิ ง ใช เ พื่ อ สรุ ป ข อ มู ล ที่ ศึ ก ษาได จ ากกลุ ม
ตัวอยาง แลวอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนมา ใชในการวิเคราะหเพื่อสรุปผลไปยังประชากรเปาหมาย
การเลื อกใช ส ถิ ติ ขึ้น อยู กับ วั ต ถุ ป ระสงค การวิ จั ย ชนิ ด ของตั ว แปร รู ป แบบการวิ จั ย และข อตกลง
เบื้องตนของสถิติแตละตัวที่ใชในการวิเคราะหนั้น ๆ สถิติที่ใชไดแก
(1) การใชสถิติอางอิงเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
(2) การใชสถิติอางอิงเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของสัดสวน
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(3) การใชสถิติอางอิงเพื่อหาความสัมพันธและการทํานาย และการวิเคราะหตัว
แปรพหุคูณ การใชสถิติอางอิงเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ผูวิจัยตองพิจารณา
(4) แบบของการวิจัย โดยพิจารณาจํานวนกลุม ของกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวม
มาวากลุมตัวอยางมีกี่กลุม
(5) ชนิดของตัวแปรที่ใชเพื่อตอบวัตถุประสงคของความแตกตาง
(6) ขอมูลที่ได กลุมตัวอยาง ตองมาจากการสุม
(7) ขอตกลงเบื้องตนของสถิติที่ใชในการวิเคราะห
สถิติอางอิง เปนสถิติที่ใชเพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดจากตัวอยางเพื่ออางอิงไป
ถึงประชากร การเลือก ใชขึ้นกับวัตถุประสงคการวิจัย รูปแบบการวิจัยและชนิดของตัวแปรสถิติอางอิง
แบงเปน สถิติอางอิงเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบความแตกตางของ
สัดสวนกับสถิติอางอิงเพื่อหาความสัมพันธและ การทํานาย ใชอธิบายความสัมพันธและการทํานาย
ใช อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรต น กั บ ตั ว แปรตาม หรื อ การสร า งสมการ ทํ า นายตั ว แปร
และสถิติทีใชวิเคราะหตัวแปรพหุคูณใชอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตน กับตัวแปรตามที่มี
หลายตัวพรอม ๆ กัน
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการนําขอมูลที่ไดจากเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เชน แบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณ การสังเกตการณ และการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม เปนตน มาทําการวิเคราะหโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มีเทคนิคที่สําคัญ ดังนี้
(1) การจํ าแนกและจั ด ระบบข อ มู ล เป น การนํ าข อมู ล ที่ ได นํ า มาจํ า แนกและ
จัดหมวดหมูออกใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดบุคลากร ขอมูลหมวดงบประมาณ ขอมูลหมวดวัสดุ
อุปกรณ ขอมูลหมวดงบประมาณ เปนตน
(2) การวิเคราะหสรุปอุปนัย เปนการนําขอมูลทีไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น
(3) การเปรี ย บเที ย บเหตุ ก ารณ เป น การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าไปเที ย บเคี ย งหรื อ
เปรียบเทียบกับเหตุการณอื่น เพื่อหาความเหมือนและความแตกตางกันที่เกิดขึ้น เชน เปรียบเทียบ
หนวยงานหนึ่งกับอีกหนวยงานหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จทางการบริหาร เปนตน
(4) การวิเคราะหสวนประกอบ เปนการนําขอมูลทีไดมาทําการวิเคราะหออกให
เห็นเปนสวนๆ เชน วิเคราะหการบริหารงานขององคการออกเปน 7 หมวด ตามกรอบของ PMQA
เปนตน
(5) การวิ เ คราะห ข อ มู ล เอกสาร เป น การนํ า เอกสารหรื อ หลั ก ฐานต า ง ๆ
มาวิเคราะหใหเห็นวา มุงพรรณนาและอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น เชน วิเคราะหการปกครองสมัย
พ.ศ.2475 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร เปนตน
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(6) การวิ เ คราะห ส าเหตุและผล เป น การนํ าข อมู ล ที่ได มาวิเ คราะห ใหเห็นวา
จากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะหผลที่เกิดขึ้น ยอนกลับมาใหเห็นวาเกิดมาจากเหตุปจจัยใดบางหรือ
วิเคราะหเหตุไปหาผล คือ วิเคราะหจากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะหใหเห็นวาเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น ไดนําไปสู
ผลที่เกิดขึ้นอะไรบาง
(7) การสร างจิ น ตนาการเชิ ง สั ง คมวิ ทยา เป น การนํ าข อมู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห
โดยเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะหไปยังมุมมองอื่น ๆ เพื่อดูผลการวิเคราะหที่เกิดขึ้นวาเปนเชนใด เชน
เปลี่ยนมุมมองการวิเคราะหจากมุมมองคานิยม มาเปนการวิเคราะหมุมมองดานวัฒนธรรม เปนตน
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปนการใชเทคนิคใด กอนที่จะมีการ
นําเทคนิคทั้ง 7 เทคนิคมาใชนั้น จําเปนอยางมากที่จะตองมีการการตรวจสอบขอมูล เพื่อใหผูวิจัยเกิด
ความมั่นใจวาขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมานั้นมีความถูก ตองกอน ทั้งนี้เพราะการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เนนการใชอัตวิสัย ไมเหมือนกับการเก็บขอมูงเชิงปริมาณที่เนนการใชวัตถุวิสัย การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกวา “การตรวจสอบขอมูลสามเสา ” โดยแบงออกเปน
3 ประเภท ไดแก
(1) การตรวจสอบสามเสาดา นขอมูล จะเนนการตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจาก
แหลงตาง ๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไมซึ่งถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวา
ขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
(2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย จะเนนการตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บ
ขอมูลตางคนกันวาไดคนพบที่เหมือน กันหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งถาผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลทุกคน
พบวาขอ คนพบที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
(3) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี จะเนนการตรวจสอบวาถามีการใชทฤษฎี
ที่หลากหลายแลว ขอมูลที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะนํา ทฤษฎีใดมา
ใชไดขอคนพบที่เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
4. อธิ บ ายขยายความผลงานสหกิ จ ศึ ก ษา เป น ส ว นสํ า คั ญ ของรายงานสหกิ จ ศึ ก ษาซึ่ ง
มีแนวทางในการเขียนดังนี้
4.1 อธิบายขยายความ ยกตัวอยางประกอบใหเขาใจงาย
4.2 ใชแผนภูมิภาพ ตาราง กราฟ ฯลฯ ประกอบในสวนที่จําเปนเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น
4.3 ผลงานสหกิจศึกษา (Results) ในสวนนี้ผูจัดทํารายงานนําผลงานมาตีความหมายใน
ดานวิชาการที่ผูจัดทํารายงานศึกษาอยู โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับสภาพการณจริงโดยทั่วไป และการ
อานเอกสารอื่น ๆ ที่ไดกลาวอางมาแลวผูจัดทํารายงานเสนอผลงานสหกิจศึกษารวมทั้งสรุปผลงาน
ตั้งแตตนจนถึงผลลัพธที่ได
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5. สรุปการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา สวนนี้อาจมิใชการสรุปเทานั้น แตเปนการลงทายซึ่งมี
วิธีการหลายแบบ กลาวคือ
5.1 ผลที่ไดจากงานที่ปฏิบัติจริง มีความสําคัญอยางไรตอสถานการณที่เปนจริง
5.2 สรุปเนื้อหาในกรณีเนื้อหายาวและซับซอน อาจสรุปยอประเด็นสําคัญเปนขอความ
หรือแผนภูมิ เพื่อใหเห็นภาพรวมของเนื้อหาอยางชัดเจน
5.3 กลาวย้ําจุดสําคัญหรือจุดเดนของเนื้อหา
5.4 เสนอทรรศนะของผูจัดทํารายงาน แตตองระบุใหชัดเจนวาเปนความคิดเห็นสวนตัว
มิใชหลักการหรือทฤษฎีที่ทุกคนตองทําตาม
5.5 ชี้นําใหผูอานไดพิจารณาตอไป เพื่อใหผูอานมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนา
วิชาการนั้น ๆ
5.6 ขอเสนอแนะและการอภิปรายเกี่ยวกับผลการคนควา อาจกลาวถึงการนําผลที่ไดจาก
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง สถานการณ ที่ เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น บางกรณี อ าจมี เ พี ย ง
ขอเสนอแนะหรือการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น
5.7 ขอเสนอแนะใหมีโครงงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับปญหานี้ในแงอื่น ๆ หรือดานอื่น ๆ
เพิ่มเติม

สวนประกอบตอนทาย
การเขียนรายงานเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ในการคนควาและเรียบเรียงโครงงาน
สหกิ จ ศึ ก ษา ต อ งมี ก ารอ า งอิ ง เอกสารเพื่ อ การยื น ยั น และแสดงหลั ก ฐานของการทํ า โครงงาน
การอางอิ งในที่นี้ ห มายถึง การอางอิ งในเนื้ อความเพื่ อระบุ ที่มาของความรู ที่ใช ในงานสหกิจ ศึ ก ษา
กําหนดใหใชการอางอิงแบบนามป เพื่อสะดวกแกผูจัดทํารายงานสหกิจศึกษาในการอางอิงและเพื่ อให
เปนแนวทางเดียวกันตลอดทั้งเลม
การเขี ย นรายงานการวิ จั ย และการทํ า ผลงานทางวิ ช าการ มั ก จะอาศั ย แหล ง ข อ มู ล ทั้ ง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาใชประกอบการเขียน การอางอิงหรือระบุแหลงขอมูลที่ใชจะตองใหถูกตอง
ตามระบบสากลนิยมและเปนระบบเดียวกัน โดยตลอด ความถูกตองแมนยํามีความสําคัญอยางยิ่ง
รายการทุกรายการที่ปรากฏในการอางอิงหรือบรรณานุกรม ตองถูกตองตรงกับที่มา ขอมูลในรายการ
อางอิงที่ตองตรวจสอบใหถูกตองไดแก ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ฉบับที่ ปที่ เลขหนา ปที่พิมพ
สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ เปนตน เพราะการอางอิงหรือการทําบรรณานุกรมชวยใหผูอานสามารถ
ติดตามเอกสารที่ไดอางอิงในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ
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ความหมายของคําวา “เอกสารอางอิง” และ “บรรณานุกรม”
รายการเอกสารอางอิง คือ รายชื่อหนังสือหรือเอกสารที่นํามาอางอิงในการเขียนผลงาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
บรรณานุกรม คือ บัญชีรายชื่อหนังสือหรือเอกสารที่ใชประกอบการคนควา
ดั ง นั้ น ในการเขี ย นหนั ง สื อ ถ า ผู เ ขี ย นต อ งการให ผู อ า นได ท ราบถึ ง รายชื่ อ หนั ง สื อ หรื อ
เอกสารเพื่ อ การศึ ก ษาค น คว า ต อ ไปให ใ ช คํ า ว า “บรรณานุ ก รม” ในภาษาอั ง กฤษใช คํ า ว า
“Bibliography” แตถาตองการใหผูอานทราบวามีเ อกสารอะไรบ างที่ผูเ ขียนไดนํามาประกอบการ
เขี ย นและใช อ า งอิ ง ให ใ ช คํ า ว า “เอกสารอ า งอิ ง ” สํ า หรั บ รายชื่ อ เอกสารภาษาไทยและใช คํ า ว า
“References” ในรายชื่อเอกสารภาษาอังกฤษ
รูปแบบการลงรายการเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม ที่ใชกันแพรหลายอยูในปจจุบันมีอยู
2 ระบบใหญ ๆ คื อ ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซึ่ งจะใช อางอิ งในสาขา
มนุษยศาสตร (Humanities) จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Humanities Style สวนอีกระบบหนึ่งคือ
ระบบ APA (American Psychological Association Style) ซึ่ ง จะใช อ า งอิ ง ในสาขาสั ง คมศาสตร
และวิทยาศาสตร (Social Sciences and Science) หรืออีกชื่อหนึ่งของระบบนี้คือ Scientific Style
การลงรายการอางอิงแหลงขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา ทําไดใน 2 ลักษณะ คือ
1. การอ า งอิ ง แทรกในเนื้ อ หา (Internal or Parenthetical in-text Citation) เป น การ
อ า งอิ ง ข อ มู ล เมื่ อ ผู อ า งคั ด ลอก ถอดความ หรื อ สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของผู อื่ น มาไว ใ นงานของตน
การลงรายการอางอิง ประกอบ ชื่อผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนา โดยมีเครื่องหมายวงเล็บเปนสวนหนึ่ง
ของการอางอิงดวย มีวัตถุประสงคเพื่อบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูอางใช และโยงใหผูอานไปดูการ
อางอิงทายเลมของงานหรื อเอกสารนั้น การลงรายการอางอิงลักษณะนี้แทนที่การอ างอิงแบบเดิ ม
ซึ่งอยูตอนลางของหนากระดาษที่เรียกวา เชิงอรรถ (footnotes)
2. การอ า งอิ ง ท า ยเล ม หรื อ บรรณานุ ก รม จะเป น การลงรายการอ า งอิ ง อย า งสมบู ร ณ
คือ ผูแตง ชื่องานหรือสิ่งพิมพ ขอมูลทางดานการพิมพ ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองสอดคลองกับขอมูลที่อางอิง
แทรกไวในเนื้อหาดวย รายการอางอิงแตละชิ้นในบรรณานุกรมจะจัดเรียงไวตามลําดับอักษรผูแตงหรือ
ตามลําดับอักษรตัวแรกของแตละรายการ บรรณานุกรมนี้ในระบบ MLA จะเรียกวา works cited
ในขณะที่ระบบ APA เรียกวา References การอางอิงทั้งสองระบบ และสองลักษณะเชนวานี้ใชอางอิง
ในแหล ง อ า งอิ ง ที่ เ ป น สิ่ ง พิ ม พ (printed sources) และแหล ง อ า งอิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (electronic
sources)
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การเขียนอางอิง
การอางอิงในรายงานสหกิจศึกษา
ในการคนควาและเรียบเรียงโครงงานสหกิจศึกษา ตองมีการอางอิงเอกสารเพื่อการยืนยัน
และแสดงหลักฐานของการทําโครงงาน การอางอิงในที่นี้ หมายถึง การอางอิงในเนื้อความเพื่อระบุที่มา
ของความรูที่ใชในงานสหกิจศึกษา กําหนดใหใชการอางอิงแบบนามป เพื่อสะดวกแกผูจัดทํารายงาน
สหกิจศึกษาในการอางอิงและเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกันตลอดทั้งเลม

รูปแบบการเขียนรายงานอางอิงในเนื้อหาบทความ
กรณี ที่ มี ก ารอ า งอิ ง ในส ว นเนื้ อ เรื่ อ ง (Citations in Text) เพื่ อ ระบุ แ หล ง ที่ ม าของข อ มู ล
กําหนดใหผูเขียนบทความเขียน การอางอิงแบบนาม-ป (Name-Year or Author-Date Style) และมี
การรวบรวมรายการเอกสารที่ ใ ช อ า งอิ ง ทั้ ง หมดไว ต อนท า ยเอกสาร เรี ย กว า เอกสารอ า งอิ ง
(References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งมีแนวการเขียนโดยยอดังนี้
การอางอิงแบบนาม-ป เปนการอางอิงโดยระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสาร ไวขางหนา
หรือขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และอาจระบุ เลขหนาของ
เอกสารที่อางดวย ก็ไดหากตองการ ผูอานสามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใช
อางอิงได จากรายการ เอกสารอางอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ในตอนทาย
เอกสาร

รูปแบบการเขียนรายงานเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรมเปนการอางอิงสวนทายบทความหรือทายเลม โดยผูเขียน
บทความจะตองรวบรวมรายการเอกสารทั้ งหมดที่ ไดใช อางอิ งในผลงาน ของตน เรียกวา รายการ
เอกสารอางอิง (References List) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งมีขอแตกตางกันคือ
1. เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น
ดังนั้นจํานวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจํานวนเทากัน กับที่ถูกอางอิงไวในสวน
เนื้อเรื่อง
2. บรรณานุกรม เปน การรวบรวมรายการเอกสารที่ใชอางอิงในสวนเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้ง
รายการเอกสารอื่ น ที่ มิได อางไว ในส ว นเนื้ อเรื่ องมารวบรวมไว ก็ไ ด หากเห็ น ว าเอกสารนั้ น มี ความ
เกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนและจะเปนประโยชน แกผูอาน ดังนั้น จํานวนรายการเอกสารที่อางอิงใน
สวนทายเรื่องจึงอาจมีมากกวาจํานวน ที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง
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การพิมพเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม
1. เริ่มพิมพบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงในหนาใหม พิมพคําวา “บรรณานุกรม” หรือ
“เอกสารอางอิง” กลางหนากระดาษถาพิมพรายงานเปนภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวใหญขึ้นตน เชน
“Bibliography” หรือ “References” โดยไมตองขีดเสนใต
2. เรียงรายชื่อหนังสือหรือวัสดุที่จะพิมพในรายชื่อเอกสารอางอิง ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง
ตั้งแต ก-ฮ หรือ A-Z ถาไมมีชื่อผูแตงใหเรียงตามชื่อเรื่อง
3. ถ า เอกสารประกอบการเขี ย นนั้ น มี ทั้ ง หนั ง สื อ หรื อ เอกสารต า งประเทศ ให เ รี ย ง
บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยไวกอน แลวตามดวยหนังสือภาษาตางประเทศ
4. พิ มพ บ รรณานุ กรม แต ล ะรายการติ ด กั บ ขอบกระดาษที่ เ ว น ไว ด านซ ายมื อ (กั้ น หน า )
ถ ารายการเดี ย วพิ มพ ไม พอในหนึ่ งบรรทั ด ให ขึ้น บรรทั ด ใหม ย อหน าเข าไปประมาณ 7 ช ว งอั กษร
ใหพิมพตัวที่ 8 ถาไมจบใน 2 บรรทัดใหตอในบรรทัดที่ 3 และ 4 ตามลําดับ โดยพิมพใหตรงกับบรรทัด
ที่ 2 จนจบรายการ
5. การพิมพรายชื่อเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม แตละรายการใหขึ้นบรรทัดใหมทุกครั้ง
6. การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกตัวเวน 1 ระยะเสมอ

ตัวอยางการเขียนรายงานเอกสารอางอิง
เครื่องหมาย/หมายถึงเวนระยะ 1 ตัวอักษร หากเปนผูแตงชาวตางประเทศ ใชชื่อสกุล ตามดวย
อักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง โดยใชเครื่องหมายตามตัวอยาง สําหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใหใชตัว
ใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและ ชื่อเรื่องยอย ยกเวนกรณีชื่อเฉพาะ
1. หนังสือ ผูแตง 1 คน
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ/(ฉบับพิมพ).//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ.
ตัวอยาง
บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2554). มุมที่คนไมมอง: มุขบริหารสูการเปนผูนํา. กรุงเทพมหานคร:
แสงดาว.
Rowley, J. E. (1993). Computer for libraries (3rd ed.). London: Library
Association Publishing.
2. หนังสือ ผูแตงหลายคน
รูปแบบ
ชื่อผูแตงคนที่ 1,/ผูแตงคนที่ 2,/&/ผูแตงคนที่ 3.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ/(ฉบับพิมพ).//
สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ.
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ตัวอยาง
ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, และ ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ. (2550). การจัดการ
และพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: เพชรจรัสแสงแหงโลกธุรกิจ.
Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007). Management (3rd ed.).
Boston: McGrawHill.
3. หนังสือที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ
3.1 รูปแบบที่ 1 : ระบุชื่อบรรณาธิการในสวนของผูแตง (ตองการอางอิงทั้งเลม หรือ ผูแตงและ
บรรณาธิการเปนคนเดียวกัน)
ชื่อบรรณาธิการ,/(บรรณาธิการ).//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ/(ฉบับพิมพ).//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ
ตัวอยาง
วิฑูรย สิมะโชคดี, และ กาญจนา หงษทอง, (บรรณาธิการ). (2550). TQM คูมือพัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล.
3.2 รูปแบบที่ 2 : ระบุชื่อผูแตงบทความที่ตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/(เลข
หนาที่ปรากฏบทความ)/(ฉบับพิมพ).//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ.
ตัวอยาง
Hartley, J. T., Harker J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and
new directions inadult development of learning and memory. In L. W.Poon (Ed.),
Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC:
American Psychological Association.
3.3 รูปแบบที่ 3 : ระบุชื่อผูเขียนบทความที่ตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องที่ไมระบุบรรณาธิการ
รับผิดชอบ
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อหนังสือ/(เลขหนาที่ปรากฏบทความ)/(ฉบับพิมพ).//
สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ.
ตัวอยาง
ศิริพร สุวรรณะ. (2529). การศึกษาความตองการสารนิเทศในสาขาสังคมศาสตร. ในสารนิเทศ
กับการบริหารและการพัฒนา: เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สารนิเทศทาง
สังคมศาสตร: ความตองการและหลงสารนิเทศ (หนา 7-17). กรุงเทพมหานคร:
สํานักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
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4. บทความวารสาร
4.1 รูปแบบที่ 1 : บทความที่ตีพิมพในวารสารที่เรียงลําดับเลขหนาตอเนื่องกันทั้งรอบปที่
พิมพ หรือ ปที่ (volume) ของวารสาร (continuous pagination throughout volume) สําหรับชื่อ
วารสารใหใชตัวพิมพใหญเริ่มตนทุกคํายกเวนคําเชื่อม
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่,/เลขระบุหนาที่ปรากฏบทความ. สืบคนจาก
(ระบุ URL กรณีใชวารสารฉบับออนไลน)
ตัวอยาง
Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for
the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal
of Electronic Commerce Research, 9,207-218. Retrieved from
http://www.csulb.edu/journals/jecr
4.2 รูปแบบที่ 2 : บทความที่ตีพิมพในวารสารที่เริ่มลําดับเลขหนาใหมในแตละฉบับ (issue)
ของวารสาร (paginated by issue)
ชื่ อผู แต ง.//(ป ที่ พิ มพ ).//ชื่ อบทความ.//ชื่ อวารสาร,/ป ที่ (ลํ าดั บที่ ),/เลขระบุ หน าที่ ปรากฏ
บทความ. สืบคนจาก (ระบุ URL กรณีใชวารสารฉบับออนไลน)
ตัวอยาง
อุมาพรรณ ทรงวิวัฒน. (2556). คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย.วารสารวิทยบริการ, 24(2), 90-102.
Williams, J. (2008). The victims of crime. Sociology Review, 17(4), 30-32. Retrieved
from http://www.philipallan.co.uk/sociologyreview/index.htm
สําหรับการเขียนรายการอางอิงของบทความวารสารที่มีผูแตงไมเกิน 7 คน ใหลงชื่อของผูแตง
ครบทุกคน หากบทความมีผูแตงรวมกันเกิน 7 คน ใหลงชื่อของผูแตงคนที่ 1-6 ตามดวยเครื่องหมาย...
และระบุชื่อผูแตงคนสุดทาย ดังนี้
Fuchs, D., Fuchs, L. S., Al Otaiba, S., Thompson, A., Yen, L., McMaster, K. N., . . .Yang, N. J. (2001).
K-PALS: Helping kindergartners with reading readiness: Teachers and
researchers in partnerships. Teaching Exceptional Children, 33(4), 76-80.
Retrieved from
http://www.cec.sped.org/content/navigationmenu/publications2/teachi
ngexc...
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5. บทความจากหนังสือพิมพ
5.1 หนังสือพิมพฉบับพิมพ
รูปแบบ
ผูแตง.//(วัน เดือน ปที่เผยแพร).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ,/หนาที่ปรากฏบทความ.
ตัวอยาง
ซูม. (21 เมษายน 2556). เมืองหนังสือโลก: ทําไมเขาเลือกทม.?. ไทยรัฐ, หนา 5.
Von Drehle, D. (2000, January 15). Russians unveil new security plan.
The Washington Post, pp. A1, A21.
5.2 หนังสือพิมพฉบับอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ
ผูแตง.//(วัน เดือน ปที่เผยแพร).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ.//สืบคนจาก (ระบุ URL)
ตัวอยาง
ครม.อนุมัติให รฟม.กูเงินในประเทศสรางรถไฟฟา 3 สายแทนกูจากไจกา.
(1 เมษายน 2557). ประชาชาติธุรกิจ.
สืบคนจาก
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1396341620
ธวัชชัย วิสุทธิมรรค. (1 เมษายน 2557). ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปประเทศไทยแคเอื้อมหรือ
อีกไกล?. ไทยโพสต.
สืบคนจาก http://www.thaipost.net/news/category/66
Heinlein, G. (2007, July 24). Michigan smoking ban takes big step.
Detroit News.
Retrieved from http://www.detnews.com
6. สารสนเทศที่สืบคนจากเว็บไซตตาง ๆ
รูปแบบ (ชื่อเอกสารหรือสารสนเทศใชตัวอักษรธรรมดา ไมเปนตัวเอน)
ผูแตง.//(ปที่เผยแพร หรือ วัน เดือน ปที่เผยแพร หากมีขอมูลครบ กรณีไมปรากฏ ใหใช
n.d. หรือ ม.ป.ป.).//ชื่อเรื่องของเอกสารหรือสารสนเทศ.//สืบคนจาก (ระบุ URL)
ตัวอยาง
นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปยมศักดิ์ เมนะเศวต. (2557).
แหลงที่มาของมลพิษทางทะเลในอาวไทย.
สืบคนจาก http://www.healthcarethai.com/แหลงที่มาของมลพิษทางทะเล
ในอาวไทย
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Health Central Network. (2009). Heart attack symptoms and warning signs.
Retrieved from http://www.healthcentral.com/heart-disease/patientguide-44510-6.html
Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L.,
& Brizee, A. (2010, May 5). General format.
Retrieved from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
7. สื่อวีดิทัศนจาก YouTube หรือจากเว็บไซตตาง ๆ (Note that titles are not italicized)
รูปแบบ (ชื่อวีดิทัศนใชตัวอักษรธรรมดา ไมเปนตัวเอน)
ชื่อผูแตง.//(วัน เดือน ปที่เผยแพร).//ชื่อเรื่อง/[Video file].//สืบคนจาก (ระบุ URL)
ตัวอยาง
ธนิต บุญเจริญ. (1 ตุลาคม 2554). พลังงานทดแทนเพื่อคนไทยทุกคน [Video file].
สืบคนจาก http://www.youtube.com/watch?v=EidVodOV7Mc
Goyen, A. (2007, February 22). Downtown Marquette dog sled races
[Video file].
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=gW3CNCGGgTY
University of Chicago. (2007, December 12). European cartographers and the
Ottoman world, 1500--1750 [Video file].
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Xax5d4IKqrQ
8. สัมภาษณ
รูปแบบ
ผูใหสัมภาษณ.//ตําแหนง(ถามี).//สัมภาษณ,/วันที่/เดือน/ป.
ตัวอยาง
แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.
สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2537.
Kent, Allen. Interview, 31 January 1994.
9. ขอมูล/สารนิเทศจากไปรษณีอิเล็กทรอนิกส : จดหมาย
รูปแบบ
ชื่อผูสง/(ที่อยูทางอีเมล).//"เรื่องที่สง."//E-mail to/ชื่อผูรับ/(ที่อยูทางอีเมล).//วัน/เดือน/ป.
ตัวอยาง
Lee, Hwa Wei. (lee@oak.cats.ohio.edu). "Adjunct Faculty Program." E-mail to
Nonglak Minaikit. (Nonglak.M@chula.ac.th). 29 February 2000.
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10. ขอมูล/สารนิเทศจากไปรษณีอิเล็กทรอนิกส : ขอความที่สงตอเฉพาะบุคคล
รูปแบบ
ชื่อผูสงตอ/(ที่อยูทางอีเมล).//"เรื่องที่สง."//E-mail to/ชื่อผูรับ/(ที่อยูทางอีเมล).//วัน/เดือน/ป.
ตัวอยาง
Maxin, Jackie. (JAXamine@cs.com). "Fwd: Why the English Language is Hard to
Learn." E-mail to Nonglak Minaikit. (Nonglak.M@chula.ac.th). 22 May 2000.
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การพิมพรายงานสหกิจศึกษา
รายงานสหกิจศึกษาเปนเอกสารทางวิชาการดังนั้นโครงงานแตละโครงงานตองดําเนินการ
ตามรู ป แบบที่ มหาวิทยาลั ยกํ าหนดเท านั้ น และเอกสารที่ จั ด พิ มพ ต องสามารถแสดงลํ าดั บ ขั้ นการ
ทํ างานที่ ส มบู ร ณ การอ างอิ งต องถู กต องตามหลั กทางวิ ช าการ ซึ่ งส ว นประกอบที่ ผู จั ด ทํ ารายงาน
ตองดําเนินการดังนี้

การพิมพรายงาน

1. กระดาษที่ใชพิมพและตัวพิมพ ใหใชกระดาษขนาด A4 ไมมีเสนบรรทัด น้ําหนักไมต่ํากวา
80 แกรม ใชพิมพหนาเดียว ใหพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร ตัวพิมพขนาด 16 พอยด ตัวบาง อักษรตรง
ไมเอียง และไมมีขีดเสนใต เปนอักษร TH SarabunPSK เทานั้น คมชัดและอานงายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สีของตัวอักษรที่พิมพตองเปนสีดํา
2. การวางรูปหนา การวางรูปหนากระดาษ การกําหนดกรอบหนา โดยเวนที่วางจากขอบบน
1.5 นิ้ว เวนที่วางจากขอบซาย 1.5 นิ้ว เวนที่วางขอบขวามือและขอบลาง 1 นิ้ว
3. การขึ้ น บทใหม ถ าเป น การขึ้ น บทใหม ให เว นเนื้อหาที่ ดานบนของขอบกระดาษ 2 นิ้ว
เวนที่ขอบซายมือ 1.5 นิ้ว ขอบขวามือและขอบลาง 1 นิ้ว การพิมพชื่อบทใหพิมพกลางหนากระดาษ
โดยบรรทัดแรกพิมพบทที่… แลวเวนลงมา จึงพิมพชื่อบทโดยกําหนดขอความของชื่อบทใหอยู กลาง
หนากระดาษ ถาขอความยาวไมสามารถพิมพชื่อลงในบรรทัดเดียว ใหพิมพชื่อบทตอลงมาในบรรทัด
ถัดไป (ดังตัวอยางในภาคผนวก)
4. การจัดลําดับเลขหนา ลําดับหัวขอในบท การจัดลําดับเลขหนา ไมตองกําหนดเลขหนา
สําหรับปกใน และสวนแรกที่ ไม ใชสว นเนื้ อเรื่ อง ไดแก บทคัดยอ คํานํา หรือ กิตติกรรม ประกาศ
สารบัญ ใหใชเลขอารบิค (1),(2),(3) กํากับเลขหนา สวนการกําหนดเลขหนาใหเริ่มจากสวนเนื้อเรื่อง
ซึ่ งเริ่ มจากบทนํ าให ใช เ ลขอารบิ คกํ ากั บ การพิ มพ เ ลขหน า ให พิม พ ไว มุมบนด านขวา โดยเว น จาก
ขอบกระดาษดานบนและดานขางดานละ 1 นิ้ว สําหรับหนาแรกของบทภาคผนวกและสวนอางอิงไม
ตองลงเลขหนากํากับแตใหนับเลขหนารวมไปดวย การจัดลําดับหัวขอในบทเมื่อผูจัดทํารายงานได
กําหนดเนื้อหาสาระแบงบทและตอนต าง ๆ เรียบรอยแลว เมื่อเรียบเรียงใหแบงเนื้อหาภายในบท
ออกเปนหัวขอตาง ๆ โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
5. ตัวเลขกํากับหัวขอยอย ใชตัวเลขกํากับหัวขอยอยในบทอยางเดียว ตัวอยาง เชน ปจจัยที่
สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ การกําหนดตัวเลขหัวขอยอย ใชลําดับหัวขอยอยตามความสําคัญ
โดยลําดับเลขดังนี้
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ตัวอยาง
1. ปจจัยดานนโยบาย
1.1 ความสอดคลองของนโยบายตอสภาพปญหา
1.2 ความชัดเจนของนโยบาย
1.2.1 การลําดับวัตถุประสงค
1.2.2 การจัดสรรทรัพยากร
1.2.3 การมอบหมายงาน
6. การพิ ม พ ต าราง ภาพ แผนที่ แผนภู มิ และกราฟ ขนาดของตาราง รู ป ภาพ แผนที่
แผนภูมิ และกราฟ ตองบรรจุลงไดภายในกรอบ การกําหนดของการวางหนา ถาตารางมีขนาดใหญ
หรือยาวกวากรอบหนาใหถายยอลง โดยคุณภาพของตารางหรือรูปภาพที่ถายตองชัดเจนและอานงาย
ถาตารางมีความยาวเกินที่จะพิมพลงในหนาเดียวใหขึ้นหนาใหม ได ตารางทุกตารางตองมีชื่อตาราง
กํากับ ชื่อที่พิมพไวในสวนของสารบัญตารางและชื่อในตัวตารางจะตองตรงกันทั้งถอยคําและตัวสะกด
ในกรณี ที่มีการแบ งเนื้ อหาภายในบทออกเป น หั ว ข อย อยและมี ห มายเลขกํ ากั บ หั ว ข อ อาจกํ า หนด
หมายเลขประจําตารางใหตรงกับหัวขอได รูปแบบของตารางควรเปนรูปแบบเดียวกันทุกตารางในทุก
บท (ดังตัวอยางในภาคผนวก)
7. การพิมพสวนอางอิง แบบแผนของการลงรายการทางบรรณานุกรมใหพิมพตามที่ไดระบุ
ไวในสวนรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

การจัดทําตาราง กราฟ และภาพประกอบ
เพื่อเปนการชวยเสริมใหผูอานเขาใจเนื้อหาของรายงานไดดีขึ้น ตารางและภาพไมใชสิ่งที่
แทนคําอธิบาย แตชวยเสริมคําอธิบายใหชัดเจนยิ่งขึ้น ความสําคัญของตาราง กราฟ และภาพมีดังนี้
1. อธิบายใหผูอานเขาใจยิ่งขึ้น ถาไมมีตาราง กราฟและภาพประกอบผูอานอาจเขาใจไดยาก
แตเมื่อมีตาราง กราฟและภาพประกอบ ผูอานสามารถเขาใจคําอธิบายไดดีขึ้น
2. สามารถเน น จุ ด สํ า คั ญ ในการเขี ย นรายงานให โ ดดเด น ยิ่ ง ขึ้ น ผู จั ด ทํ า รายงานอาจมี
จุดสําคัญที่ตองการเนน เชน ตองการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง ตองการแสดงใหเห็นแนวโนม
ในอนาคต เป น ต น การแสดงโดยตาราง กราฟและภาพประกอบมี บ ทบาทสํ า คั ญ มากในการเน น
จุดสําคัญเหลานี้
3. จัดระเบียบขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลหลายอยางเปนตัวเลขสามารถทําใหเขาใจดียิ่งขึ้นและ
สะดวกตอการอาน จึงควรจัดทําตารางและภาพประกอบเพราะการมีตารางและภาพ ประกอบ ชวยจัด
ระเบียบขอมูลเชิงปริมาณ สวนขอมูลที่เปนตัวเลขจํานวนมากและหลาย ๆ ตัว จําเปนตองจัดให เปน
ระเบียบมากขึ้น ขอมูลที่เปนระเบียบยอมสะดวกตอการอานจดจําและทําใหเขาใจงาย
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การจัดทํากราฟ
กราฟ หมายถึง รูปที่ใชแสดงขอมูลเชิงสถิติ กราฟที่นิยมใชกันมาก คือ กราฟเสน (line graph)
กราฟแท ง (bar graph) กราฟวงกลม (circle graph) หรื อ แผนภู มิ รู ป ภาพ (pie chart) และกราฟ
รูปภาพ (picture graph)
1. กราฟเส น เป น กราฟที่ นิ ย มใช กั น มาก กราฟชนิ ด นี้ เ หมาะสํ า หรั บ แสดงข อ มู ล ที่ เ ป น
อนุกรมเวลา เชน คาใชจายรายเดือน สินคาสงออกรายป จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยในแตละป
เปนตน กราฟเสนเปนกราฟที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตัวแปรตนเปนตัว
แปรที่เราศึกษาสวนตัวแปรตามเปนตัวแปรที่มีคาผันแปรตามตัวแปรตน
2. กราฟแทง เปนกราฟที่แสดงดวยรูปแทงสี่เหลี่ยมผืนผา แตละแทงมีความหนาเทา ๆ กัน
โดยอาจวางตามแนวตั้งหรือแนวนอน กราฟแทงมักใชสําหรับแสดงสิ่งตอไปนี้
2.1 แสดงจํานวนของสิ่งที่ตางกันในเวลาเดียวกัน
2.2 แสดงจํานวนของสิ่งที่เหมือนกันในเวลาตางกัน
2.3 แสดงจํานวนของสิ่งที่ตางกันในเวลาตางกัน
3. กราฟวงกลม กราฟวงกลมหรือบางทีเรียกวา แผนภูมิรูปพาย (pie chart) เปนกราฟอีก
ชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันมาก ลักษณะของกราฟเปนรูปวงกลม แบงออกเปนสวน ๆ แตละสวนมีขนาด
แตกตางกันตามคารอยละของสวนนั้น ๆ เมื่อรวมทุกสวนเขาดวยกันได 100 สวน หรือ 100 เปอรเซ็นต
กราฟวงกลมจึงมีประโยชนในการแสดงคารอยละของสิ่งที่ศึกษา
4. กราฟรูปภาพ เปนกราฟที่ปรับปรุงจากกราฟแทง กลาวคือ เปลี่ยนรูปแทงเปนสัญลักษณ
หรือรูปที่เราตองการใชแทน เชน กราฟที่แสดงจํานวนผูชายและผูห ญิง อาจใชรูปผูชายและผูหญิง
แทนหลักการเขียนกราฟรูปภาพ มีดังนี้
4.1 ใชรูปหรือสัญลักษณที่อธิบายชัดเจน
4.2 แตละรูปแทนแตละหนวยจํานวนที่เรากําหนด เชน แทนจํานวนสิบ รอย หรือพัน
4.3 เมื่อจํานวนเพิ่มขึ้นใชวิธีเพิ่มจํานวนรูป ไมใชขยายรูปใหใหญขึ้น

ภาคผนวก
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การวางหน้ากระดาษ การกาหนดกรอบหน้ากระดาษ
1.5 นิ้ว
(3.75 ซ.ม.)

1.0 นิ้ว
(2.5 ซ.ม.)
เลขหน้า

1.0 นิ้ว
(2.5 ซ.ม.)

1.5 นิ้ว
(3.75 ซ.ม.)

1.0 นิ้ว
(2.5 ซ.ม.)
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การเว้นบรรทัดและการขึ้นบรรทัดใหม่
ก่อนพิมพ์โครงงานสหกิจศึกษาให้ตั้งระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า โดยเลือกเมนูรูปแบบ ย่อหน้า
ระยะห่างบรรทัด
การเว้นระยะระหว่างชื่อบทกับหัวข้อใหญ่ ให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด คือ จากบรรทัดที่พิมพ์
ปกติ ให้กด Enter 2 ครั้ง แล้วเริ่มพิมพ์ข้อความ
การขึ้นบรรทัดใหม่
เมื่อพิมพ์คาสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกคานั้นไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไปทั้งคา หรือบีบคา
ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน โดยต้องไม่บีบหรือกระจายมากจนเกินไป ไม่ควรตัดส่วนท้ายของคาไปพิมพ์
บรรทัดใหม่ ตัวอย่างเช่น
ปั จ จุ บั น ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ มีความส าคัญต่อการพัฒ นาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่า ง
ยิ่งการพัฒนา....
ที่ถูกต้อง
ปัจจุบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความสาคัญต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนา....
หรือ
ปั จจุ บั นไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ มี ความส าคั ญต่ อการพั ฒนาด้ านต่ าง ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
การพัฒนา....
การให้หัวข้อ
การให้หัวข้อในบทเป็นการแบ่งโครงงานสหกิจศึกษาออกเป็นส่วน ๆ หัวข้อโครงงานสหกิจ
ศึกษาแต่ละบทประกอบด้วย
1. เลขที่บท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา
2. ชื่อบท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา
3. หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายมือ ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา หัวข้อใหญ่ไม่ต้องใส่
ตัวเลขกากับ คาอธิบายหัวข้อใหญ่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยย่อหน้า 1 Tap Key (1.50 ซ.ม.) ระยะบรรทัด
ปกติ
4. หั ว ข้ อ รอง ให้ พิ ม พ์ ตั ว อั ก ษรตั ว แรกหรื อ เลขก ากั บ หั ว ข้ อ ในระดั บ ย่ อ หน้ า 1 Tap Key
(1.50 ซ.ม.) ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ อาจพิมพ์ด้วยตัวหนาก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบท
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5. หั วข้ อย่ อย ให้ พิ มพ์ ตั วอั กษรตั วแรกหรื อเลขก ากั บหั วข้ อให้ ตรงกั บตั ว อั กษรตั วแรกของ
หัวข้อรอง
6. คาอธิบายหัวข้อรองและหัวข้อย่อย แบ่งเป็น 2 กรณี
6.1 ถ้าคาอธิบายมีน้อย (1–2 บรรทัด) ให้พิมพ์อยู่บรรทัดเดียวกับชื่อหัวข้อ
6.2 ถ้าคาอธิบายมีมาก (มากกว่า 2 บรรทัด) ให้พิมพ์โดยขึ้นย่อหน้าใหม่ โดยให้ตัวอักษรตัว
แรกของคาอธิบายตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวข้อนั้น ๆ
6.3 การขึ้นบรรทัดใหม่ของคาอธิบายให้พิมพ์ชิดริมซ้ายสุด
7. กรณีที่มีการแบ่งหัวข้อย่อยมากกว่า 3 ระดับ ให้ใช้ตัวอักษรกากับ หรืออาจใช้วิธีเว้นวรรค
ให้หัวข้อย่อย สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1
1. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1.1 ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
1.2 ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)
1.3 ส่วนแสดงผล (Output Unit)
1.4 หน่วยความจา (Memory Unit)
รูปแบบที่ 2
1. ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประกอบด้ ว ย ส่ ว นรั บ ข้ อ มู ล (Input Unit)
ส่ ว นประมวลผลข้ อ มู ล (Central Processing Unit) ส่ ว นแสดงผล (Output Unit) หน่ ว ยความจ า
(Memory Unit)
การขึ้นย่อหน้าใหม่และการย่อหน้า
การขึ้นย่อหน้าใหม่ เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองทุกครั้งให้เว้น ระยะห่าง 1.5พ Enter คือ
จากบรรทัดสุดท้ายก่อนย่อหน้า ให้คลิกขวา เลือกคาสั่ง ย่อหน้า เลือกระยะห่าง หลังจาก พิมพ์ 12 กด
Enter แล้วจึงพิมพ์ข้อความในบรรทัดถัดไปนั้น (ก่อน Enter ให้ปรับตัวอักษรเป็น 16 พอยต์ ก่อน ทุกครั้ง)
ยกเว้น หัวข้อใหญ่ที่อยู่ข้างล่างชื่อบทให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด
การย่อหน้า ให้ย่อหน้าโดยเว้นระยะ 1 Tab key (1 Tap key มีค่าเท่ากับ 1.50 ซ.ม.) ดังนั้น
ก่อนเริ่มลงมือพิมพ์ ควรตั้งย่อหน้าก่อน
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บทที่

(ตัวอักษรขนาด 20 พอยต์ )

ชื่อบท

(ตัวอักษรขนาด 18 พอยต์ )

(ระยะห่าง 1 บรรทัด แล้วพิมพ์ชื่อบท)
(ระยะห่าง 1 บรรทัด แล้วพิมพ์หัวข้อใหญ่)
หัวข้อใหญ่ 1
คาอธิบายหัวข้อใหญ่กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ระยะห่าง 1.5 พ

1. หัวข้อรอง กรณีคาอธิบายมีน้อย (1 – 2 บรรทัด) ให้พิมพ์คาอธิบายอยู่ในบรรทัดเดียวกับ
ชื่อหัวข้อ
1.1 หัวข้อย่อย กรณีคาอธิบายมีน้อย (1 – 2 บรรทัด) ให้พิมพ์คาอธิบายอยู่ในบรรทัด
เดียวกับชื่อหัวข้อ
1.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.2 หัวข้อย่อย กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ระยะห่าง 1.5 พ

2. หัวข้อรอง คาอธิบายกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.1 หัวข้อย่อย คาอธิบายกกกกก
2.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ระยะห่าง 1.5 พ

หัวข้อใหญ่ 2
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หรืออาจแสดงคาอธิบายหัวข้อรองและหัวข้อย่อยดังนี้
1. หัวข้อรอง
กรณีคาอธิบายมีมาก (มากกว่า 2 บรรทัด) ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.1 หัวข้อย่อย
กรณีคาอธิบายมีมาก (มากกว่า 2 บรรทัด) ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
การลาดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
การลาดับหน้า ในส่วนแรกของโครงงานสหกิจศึกษาให้เริ่มลาดับหน้าตั้งแต่ใบรับรองโครงงาน
สหกิจศึกษา โดยใช้ตัวเลขอารบิคและมีวงเล็บกากับ เช่น (1) (2) ...
สาหรับตั้งแต่ส่วนเนื้อเรื่องของโครงงานสหกิจศึกษาเป็นต้นไป ให้เริ่มลาดับหน้าตั้งแต่บทที่ 1
ไปจนถึงหน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขอารบิคเรียงตามลาดับไปและนับทุกหน้า
การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าที่มุมบนด้านขวา ห่างจากขอบบนและด้านข้างทางขวาด้าน
ละ 1 นิ้ว หรือประมาณ 2.50 ซ.ม. โดยทุกหน้าจะต้องมีหมายเลขหน้ากากับ ยกเว้น หน้าที่ไม่ต้องใส่เลข
หน้า ได้แก่
1. ทุกหน้าของส่วนแรก (ปกนอก - ประมวลศัพท์)
2. หน้าแรกของบท
3. หน้าบอกตอนของส่วนอ้างอิงและส่วนภาคผนวก
ทั้งนี้ ทุกหน้ าซึ่งระบุ ไว้ในข้อ 2 – 3 ให้ นับหน้าตามปกติ โดยเริ่มนับหน้าแรกของบทที่ 1
เป็นหน้า 1
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การพิมพ์ตาราง
1. การเว้นระยะบรรทัดก่อนและหลังตาราง จากข้อความบรรทัดสุดท้ายก่อนตารางให้เว้น
1 บรรทัด (Enter 2 ครั้งจากบรรทัดสุดท้ายแล้วพิมพ์ชื่อตาราง) และจากบรรทัดสุดท้ายของตารางหรือ
ที่มาของตารางให้เว้น 1 บรรทัด (Enter 2 ครั้ง จากบรรทัดสุดท้ายแล้วพิมพ์ข้อความ)
2. ก่ อ นพิ ม พ์ ต ารางให้ พิ ม พ์ เ ลขที่ แ ละชื่อ ตาราง ด้ า นบนตารางชิด ริม ซ้ า ย โดยพิ ม พ์ คาว่า
“ตารางที่ ” เว้น 1 ตัว อักษร (2 เคาะ) ตามด้ว ยเลขล าดับที่ ของตารางด้วยตัวหนา เว้น 2 ตัว อักษร
(4 เคาะ) ตามด้วยชื่อตารางด้วยตัวปกติ โดยต้องมีคาขึ้นต้นว่า แสดง...... ทุกตาราง
การให้เลขลาดับที่ของตาราง ให้แยกเป็นบท ๆ เช่น เลขลาดับที่ของตารางในบทที่ 1 ให้ใช้
ตารางที่ 1-X และเรียงตามลาดับไปจนจบบท เลขลาดับที่ของตารางในบทที่ 2 ให้ใช้ ตารางที่ 2-X และ
เรียงตามลาดับไปจนจบบท
กรณีที่ชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรของบรรทัดที่สอง ตรงกับ อักษร ตัวแรก
ของชื่อตาราง
จากชื่อตาราง ให้เว้นระยะ 1 บรรทัดก่อนพิมพ์เส้นตาราง
3. เส้นตาราง ประกอบด้วยเส้นแนวนอน ไม่ใช้เส้นแนวตั้ง (เป็นตารางแบบเปิด) เส้นบนและ
เส้นล่างของตารางเป็นเส้นทึบ ขนาด 1.5พ. ส่วนเส้นนอนอื่น ๆ ในตารางเป็นเส้นขนาดปกติ
4. ตัว อักษรและตัว เลขภายในตารางให้ ใช้ ขนาดปกติ หากมีความจาเป็นต้องลดขนาดให้
ลดขนาดได้ไม่ต่ากว่า 12 พอยต์
5. โดยปกติให้พิมพ์ตารางอยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ยกเว้น ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถ
แสดงในหน้าเดียวได้หมด ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยพิมพ์เลขที่ตาราง ชื่อตาราง และตามด้วย
คาว่า “ต่อ” ในวงเล็บต่อท้าย เช่น ตารางที่ 1-1 แสดง......... (ต่อ) ในกรณีนี้ จะต้องพิมพ์หัวตารางใหม่
และต้องมีข้อความในตารางอย่างน้อย 2 บรรทัด
6. กรณีร ะบุ ข้อความแสดงนัยสาคัญทางสถิติข้างท้ายตาราง ให้ ใส่ * ตามด้ว ยข้อความว่า
“มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05” โดยให้พิมพ์ห่างจากเส้นล่างของตาราง 1 บรรทัด (Enter 2 ครั้ง จากบรรทัด
สุดท้ายแล้วพิมพ์ข้อความ)
7. ตารางที่นามาจากแหล่งอื่น ให้เขียนคาว่า “ที่มา” ด้วยตัวหนา เครื่องหมาย : ตามด้วย
(ชื่อ, พ.ศ.: เลขหน้า) โดยให้พิมพ์ห่างจากเส้นล่างของตาราง 1 บรรทัด (Enter 2 ครั้ง จากบรรทัดสุดท้าย
แล้วพิมพ์ข้อความ)
8. การแสดงหมายเหตุ ให้แสดงไว้ใต้ตาราง โดยพิมพ์คาว่า “หมายเหตุ” ด้วยตัวหนา ชิดขอบ
หน้า ตามด้วยข้อความอธิบาย โดยให้พิมพ์ห่างจากเส้นล่างของตาราง 1 บรรทัด (Enter 2 ครั้ง จาก
บรรทัดสุดท้ายแล้วพิมพ์ข้อความ)
9. การระบุข้อความด้านล่างให้เรียงลาดับ ดังนี้ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่มา และหมายเหตุ
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การพิมพ์ภาพประกอบ
1. ภาพประกอบ ได้แก่ แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด
2. การให้ลาดับที่ของภาพ ใช้ระบบเดียวกับการให้ลาดับที่ของตาราง
3. ให้พิมพ์เลขลาดับที่ของภาพ ลักษณะเช่นเดียวกับตารางแต่ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพโดยพิมพ์กึ่งกลาง
ของภาพ กรณีชื่อภาพยาวกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์รูปแบบเดียวกับตาราง (ดังตัวอย่างในภาคผนวก)
4. ให้จัดวางภาพตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณีที่ไม่สามารถบรรจุภาพ
ในหน้าเดียวได้ ให้ย่อส่วนลงตามความจาเป็ นหรือให้บรรจุส่ว นที่เหลื อในหน้าถัดไป โดยพิมพ์เลขที่
ของภาพ ชื่อภาพ แล้วตามด้วยคาว่า “ต่อ” ในวงเล็บต่อท้าย เช่น ภาพที่ 1-1 แสดง...... (ต่อ)
5. ที่มาของภาพ ใช้รูปแบบเดียวกับที่มาของตาราง
6. กรณีภาพเป็นแนวนอน ให้ยกไปแสดงอีกหน้าหนึ่งต่างหาก
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ตัวอย่างปกนอก

2 นิ้ว

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนากระบวนการทางาน
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”
(TH SarabunPSK ขนาด 22 ตัวหนา)

1.5 นิ้ว

โดย
นายสหกิจ ศึกษา

1.0 นิ้ว

(TH SarabunPSK ขนาด 22 ตัวหนา)

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา)

1.0 นิว้
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คู่มือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
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ตัวอย่างบทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน .....................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................................................................................
สาขาวิชา ....................................................................................................................
ปีการศึกษา .....................................................................................................................
คาสาคัญ .....................................................................................................................
ระยะห่าง 1 บรรทัด

บทคัดย่อ

ตัวอักษรขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา

ระยะห่าง 1 บรรทัด
การทาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ...................................................................... .............
กลุ่มตัวอย่างเป็น...................................จานวน...............คน ได้มาโดย....(ระบุวิธีสุ่มตัวอย่าง).....เครื่องมือ
ที่ใช้ป ระกอบด้ว ย...................................(ระบุประเภทเครื่องมือที่ใช้ เช่น แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์)......วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ.....(ระบุสถิติที่ใช้ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็นต้น).............
ผลการทาโครงงานพบว่า...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..............................
....................................................................................................................................................................

ระยะห่าง 3 บรรทัด

………………………..
ลายมือชื่อนักศึกษา
............/.........../..........

.........................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
............/.........../.........
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ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ก่อนขึ้นบรรทัดใหม่)
โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก .........
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ ข้อแนะน า ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการทาโครงงานสหกิจศึกษามาโดยตลอด
รวมถึงได้เสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่ต้นจนสาเร็จเรียบร้อย จึงขอกราบขอบพระคุณไว้
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานบริษัททุกท่านที่กรุณาให้ความ
ช่วยเหลือกรอกข้อมูลในแบบสอบถามจนโครงงานเล่มนี้สาเร็จลงด้ วยดี และขอขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลืออีกหลายท่านซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้หมด ณ ที่นี้
ระยะห่าง 3 บรรทัด แล้วพิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องใส่
คานาหน้าชื่อ) โดยให้ตัวอักษรตัวแรกตรงกับคา
สุดท้ายของกิตติกรรมประกาศ

นายสหกิจ ศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวอย่างสารบัญ

สารบัญ

ตัวอักษรขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์คาว่า หน้า ชิดริมขอบกระดาษ)
หน้า
บทคัดย่อ
ก่อนตัวเลข เว้น 1 ช่วงตัวอักษร หรือ 2 เคาะ
กิตติกรรมประกาศ
หลังตัวเลข เว้น 2 ช่วงตัวอักษร หรือ 4 เคาะ
สารบัญ
สารบัญภาพ (ถ้ามี)
เว้นวรรค 3 ช่วงตัวอักษรหรือ 6 เคาะ
สารบัญตาราง (ถ้ามี)
บทที่x1xxบทนา
Xxxชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบ ลักษณะการประกอบการ
ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการทาโครงงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตของปัญหาและข้อจากัดของปัญหา
ชื่อบททุกบทใช้ตัวหนา
นิยามศัพท์ คาสาคัญ ต่าง ๆ
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และโครงงานที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิด
สมมติฐานการทาโครงงาน
บทที่ 3 ขั้นตอนการปฎิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
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ตัวอย่างสารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

บทที่ 4 ผลการศึกษา สรุปผลโครงงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของโครงงานสหกิจศึกษา
การทดสอบสมมติฐานการทาโครงงานสหกิจศึกษา
รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
สรุปผลการทาโครงงานสหกิจศึกษา
ปัญหาอุปสรรคการทาโครงงานสหกิจศึกษา
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
รายนามผู้นิเทศ (สถานประกอบการ)
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวบรวมข้อมูล
ภาคผนวก ข
แบบประเมินผลด้านเนื้อหา
แบบสอบถาม
ประวัติผู้จัดทา

19
20
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
50

หมายเหตุ ถ้าโครงงานสหกิจที่จัดทาเป็นคู่มือ ให้แนบคู่มือฉบับสมบูรณ์ไว้ในภาคผนวก โดยไม่ต้อง
ระบุเลขหน้าของโครงงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ไม่ซ้าซ้อนกับเลขหน้าของคู่มือที่นามาแนบ
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คู่มือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวอย่างสารบัญตาราง

สารบัญตาราง

ตัวอักษรขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์คาว่า ตารางที่ ชิดริมขอบซ้าย คาว่า หน้า ชิดริมขวา)
ตารางที่
หน้ า
xx1-1xx(ชื่อตาราง)
xx1-2xxข้อมูลเกี่ยวกับการสถานประกอบการ
xx1-3xxจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกข้อมูลส่วนบุคคล
xx2-1xxผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยสนับสนุน
มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
xx2-2xxจานวน.....
xx2-3xxผลการ.....
xx4-1xxขั้นตอน.....
xx5-1xxสถิติของ.....
xx5-2xxกระบวน.....
x5-10xxสรุปผล.....
ก่อนพิมพ์ตัวเลข ให้เว้น 1 หรือ 2 ช่วงตัวอักษร แล้วแต่กรณี
หลังพิมพ์ตัวเลข ให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษร

40
41
42
43
44
45
46
47
48
111
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คู่มือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวอย่างสารบัญตาราง

สารบัญตาราง

ตารางที่
หน้า
XX1-1XXจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
1-2xx จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
2-1 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
3-1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4-1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยด้านกระบวนการ
ของการจัดฝึกอบรม
XX5-2XXผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยด้านทัศนคติ
ของผู้บริหารที่มีต่อการฝึกอบรมในองค์กร
X6-10XXผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยด้านบรรยากาศ
ภายในองค์กร
ก่อนพิมพ์ตัวเลข ให้เว้น 1 หรือ 2 ช่วงตัวอักษร แล้วแต่กรณี
หลังพิมพ์ตัวเลข ให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษร

49
50
51
52
53
112
123
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คู่มือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวอย่างการแสดงตารางในเนื้อหา
ตารางที่x1-4xxข้อมูลจานวนนักศึกษาทีอ่ บรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ระยะห่าง 1 บรรทัด

คณะ
ปี 2555/คน ปี 2556/คน ปี 2557/คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8
197
27
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
137
236
291
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
662
1590
1773
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147
255
195
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
357
335
396
คณะศิลปศาสตร์
182
203
199
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ที่มา : (งานสหกิจศึกษา, 2558)
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ตารางที่ 1-5 ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการสอนจาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ
สภาพการใช้สารสนเทศ
เนื้อหาของสารสนเทศ
รูปแบบของสารสนเทศ
ความทันสมัยของสารสนเทศ
ภาษาของสารสนเทศ
สภาพการใช้สารสนเทศโดยรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

ชาย (N = 97) หญิง (N = 80)

x
2.99
3.36
3.53
3.12
3.24

S.D.
0.64
0.70
0.94
0.67
0.57

x
2.74
3.14
3.14
2.92
2.99

S.D.
0.63
0.69
0.99
0.65
0.57

t-value

p-value

2.594
2.168
2.068
2.068
2.829

.010*
.032*
.009*
.040*
.005*
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คู่มือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
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ตัวอย่างสารบัญภาพ

สารบัญภาพ

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์คาว่า ภาพที่ ชิดริมขอบซ้าย คาว่า หน้า ชิดริมขวา)
ภาพที่
หน้า
1-1 (ชื่อภาพ)
54
1-2 ขั้นตอนของการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
55
1-3 กรอบแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
56
2-1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
กระบวนการทางานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”
57
3-1 จานวน.....
58
3-2 ผลการ.....
59
4-1 ขั้นตอน.....
60
5-1 กระบวน.....
102
X5-2XXสถิติของ.....
106
X6-10XXสรุปผล.....
120
ก่อนพิมพ์ตัวเลข ให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษรหรือชิดกั้นหน้าแล้วแต่กรณี
หลังพิมพ์ตัวเลข ให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษร
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คู่มือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวอย่างสารบัญภาพ

สารบัญภาพ

ภาพที่
1-1 กระบวนการทางานแบบระบบ
1-2 ขั้นตอนของการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
2-1 กรอบแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของรูม
2-2 กรอบแนวคิดการทาโครงงาน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
กระบวนการทางานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ”
3-2 กรอบแนวคิดการวิจัยหลังการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยประสิทธิภาพของการฝึกอบรมด้านความรู้หลังการฝึกอบรม
4-1 กรอบแนวคิดการวิจัยหลังการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยประสิทธิภาพของการฝึกอบรมด้านทัศนคติหลังการฝึกอบรม
4-2 ขั้นตอน.....
5-1 จานวน.....
X6-10XXสรุปผล.....

หน้า
61
62
63
64
65
147
148
149
150
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คู่มือ “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวอย่างการแสดงภาพในเนื้อหา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ระยะห่าง 1 บรรทัด
ปัจจัยนาเข้า
(Input)

กระบวนการแปรรูป
(Transformation Process)

ผลลัพธ์
(Output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback)
ระยะห่าง 1 บรรทัด
ภาพที่x3-1xx แสดงกระบวนการทางานแบบระบบ
ระยะห่าง 1 บรรทัด
จากภาพที่ 3-1 แสดงให้เห็นว่า กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

