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 รำยงำนสหกิจศึกษำเป็นรำยงำนทำงวิชำกำรที่นักศึกษำต้องเขียนในระหว่ำงกำร
ปฏบิตังิำน ณ สถำนประกอบกำรภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของพนกังำนทีป่รกึษำ กำรเขยีนรำยงำน
ที่ดีจะต้องมคีวำมถูกต้องชดัเจนและมคีวำมสมบูรณ์ของของเนื้อหำที่จะน ำเสนอ รูปแบบและ
หวัขอ้ต่ำง ๆ จะถูกก ำหนดไวอ้ย่ำงเป็นระบบ ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ย 

1. ส่วนน ำ  เป็นสว่นประกอบก่อนทีจ่ะเขำ้ถงึเนื้อหำของรำยงำน ทัง้นี้เพือ่ท ำใหง้่ำย
ต่อกำรเขำ้สูเ่นื้อหำรำยงำน จะประกอบดว้ย 
1.1 ปกนอก 
1.2 ปกใน 
1.3 บทคดัย่อภำษำไทยหรอืภำษำองักฤษ แสดงภำพรวมใหเ้หน็ว่ำมนีักศกึษำ

จ ำนวนกี่คนออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร (ชื่อ+
ที่ตัง้สถำนประกอบกำร) ในระหว่ำงวันที่/เดอืน/ปี โดยมวีตัถุประสงค์ของ
กำรปฏิบัติงำน(แสดงให้เห็นชดัเจน) เมื่อปฏิบัติงำน เสร็จเรยีบร้อยแล้ว
ได้ผลกำรปฏิบัติงำน (จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงไร) และ SWOT 
analysis ของกำรปฏบิตังิำน ณ สถำนประกอบกำรนัน้ ๆ  

1.4 กติตกิรรมประกำศ  ค ำขอบคุณพนกังำนทีป่รกึษำ สถำนประกอบกำร ทีใ่ห้
โอกำสนกัศกึษำไดเ้ขำ้มำปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

1.5 สำรบญัเรื่อง 
1.6 สำรบญัตำรำง (ถำ้ม)ี 
1.7 สำรบญัรปูภำพ (ถำ้ม)ี 
                                                  

2. ส่วนเน้ือเร่ือง  เป็นสว่นทีส่ ำคญัทีสุ่ดของรำยงำน  ประกอบดว้ย 
2.1 บทน ำ  ประกอบดว้ย 

2.1.1 แสดงชื่อ ทีต่ ัง้ของสถำนประกอบกำร  
2.1.2 Organization chart ของสถำนประกอบกำร  
2.1.3 ลกัษณะกำรประกอบกำรหรอืกำรใหบ้รกิำรหลกัของสถำน

ประกอบกำร 
2.1.4 ต ำแหน่งงำนทีน่กัศกึษำปฏบิตังิำน แสดง Flow chart แสดง

ควำมสมัพนัธข์องหน้ำทีย่่อยทีน่ักศกึษำไดร้บัมอบหมำยกบั
งำนต ำแหน่งอื่นในสถำนประกอบกำร  

2.1.5 ชื่อและต ำแหน่งพนกังำนทีป่รกึษำ  
2.1.6 ระยะเวลำปฏบิตังิำน 
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2.2 กำรทบทวนเอกสำร (ถำ้ม)ี 
2.3 วตัถุประสงคข์องกำรปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำหรอืโครงงำนทีไ่ดร้บั

มอบหมำย ประกอบดว้ย 
2.3.1  วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมำยที่นักศึกษำหรือพนักงำนที่

ปรึกษำได้ก ำหนดไว้ว่ำจะต้องให้ส ำเร็จภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด โดยอำจจะจดัล ำดบัควำมส ำคญัของวัตถุประสงค์ที่
ส ำคญัทีสุ่ดไวก้่อน 

2.3.2 ผลที่คำดว่ำจะได้รบัจำกำรปฏิบัติงำนหรือโครงงำนที่ได้รับ
มอบหมำยทั ้งในส่วนตัวนักศึกษำเองและส่วนที่สถำน
ประกอบกำรจะไดร้บั 

2.4 งำนทีป่ฏบิตัหิรอืโครงงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย ประกอบดว้ย 
2.4.1 รำยละเอยีดงำนทีป่ฏบิตั ิโดยเขยีนอธบิำยขัน้ตอนกำร

ปฏบิตังิำนหรอืขัน้ตอนปฏบิตัใินโครงงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย
ร่วมกบัระยะเวลำทีป่ฏบิตังิำน นกัศกึษำอำจจะจ ำแนกออกเป็น
หน้ำทีห่ลกั หน้ำทีย่่อย และแผนกำรปฏบิตังิำนทีส่อดคลอ้งกนั
ในระยะเวลำ 16 สปัดำห ์

2.4.2 แสดงภำพ แผนภูมหิรอืตำรำงทีจ่ ำเป็นประกอบค ำอธบิำย 
2.4.3 แสดงกำรค ำนวณหรอืทีม่ำของสญัลกัษณ์ทำงคณิตศำสตรท์ี่

ชดัเจนถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำรและง่ำยต่อควำมเขำ้ใจ 
2.4.4 หำกเป็นกำรปฏบิตักิำรในหอ้งปฏบิตักิำรทดลอง จะตอ้ง

อธบิำยเครื่องมอืปฏบิตักิำรทีใ่ช้อย่ำงชดัเจน 
2.5  สรุปผลกำรศกึษำหรอืผลกำรปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำ ประกอบดว้ย 

2.5.1 รวบรวมและแสดงขอ้มลูทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรวเิครำะห ์
2.5.2 วเิครำะหแ์ละวจิำรณ์ขอ้มลูทีไ่ดโ้ดยมขีอ้เสนอแนะและแนวทำง

ในกำรแกไ้ขปัญหำหรอืขอ้ผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ โดยเน้นในแงก่ำร
น ำไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนำคต 

2.5.3 เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดร้บักบัวตัถุประสงคห์รอืจุดมุ่งหมำยของ
กำรปฏบิตังิำนหรอืของโครงงำนทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ 2.3  

2.6  SWOT analysis  วเิครำะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน ของกำรปฏบิตังิำนสหกจิ  
      ศกึษำ ณ สถำนประกอบกำรนัน้ ๆ  
2.7  ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำทีเ่กดิขึน้ หรอืกำรปรบัปรุงวธิกีำรเพือ่ 
      เพิม่ประสทิธภิำพของกำรปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำ โดยแสดงเป็นขอ้ ๆ ให้  
      ชดัเจน 
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3. ส่วนประกอบตอนท้ำย  เป็นสว่นเพิม่เตมิ เพือ่ท ำใหร้ำยงำนมคีวำมสมบูรณ์ 
ประกอบดว้ย 
3.1  เอกสำรอำ้งองิหรอืบรรณำนุกรม 
3.2  ภำคผนวก (ถำ้ม)ี 

 อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของเนื้อเรื่องของรำยงำนสหกิจศกึษำ อำจจะแตกต่ำงกนัไปตำม
ลกัษณะกำรปฏิบัติงำน นักศึกษำแต่ละคนในแต่ละสถำนประกอบกำร และเพื่อให้กำร เขียน
รำยงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำมรีูปแบบเป็นบรรทดัฐำนเดียวกัน จึงขอก ำหนดกำรจดัท ำ
รปูเล่มรำยงำนสหกจิศกึษำใหน้กัศกึษำใชรู้ปแบบดงัต่อไปนี้ 

 1. กำรใช้กระดำษ 
 กระดำษที่ใช้เขยีนรำยงำนทำงวชิำกำรควรใช้กระดำษมเีสน้ที่มตีรำสถำบนั ถ้ำพมิพ์
ควรใช้กระดำษอดัส ำเนำขนำด 8 x 12 นิ้ว (A4) หนำไม่น้อยกว่ำ 70 ปอนด์ และจะต้องเขยีน
หรอืพมิพ์หน้ำเดยีว ส่วนปกนอกควรใช้กระดำษแขง็กว่ำกระดำษที่ใชเ้ขยีนหรอืพมิพ์ ตวัอกัษร
ใชส้ทีีต่ดักบัสขีองกระดำษปก  
 ในส่วนรำยงำนสหกจิศึกษำของมหำวทิยำลยัแม่โจ้-ชุมพร นัน้ ก ำหนดให้ปกนอกใช้
กระดำษอำร์ตมนัสขีำว ตวัอกัษรสนี ้ำเงนิ มขีอ้ควำมพมิพ์ที่สนัปก (กรณีที่ตวัเล่มมคีวำมหนำ
เพยีงพอ) และตอ้งเคลอืบปกดว้ย  

 2. กำรเว้นระยะกำรเขียนหรือพิมพ ์
 กำรเวน้ระยะกำรเขยีนควรเวน้จำกขอบซ้ำยมอืประมำณ 1.5 นิ้ว และห่ำงจำกขอบ
ขวำ 1 นิ้ว ส่วนขอบด้ำนบนและล่ำงเว้นไวต้ำมแบบฟอร์มของกระดำษที่มตีรำสถำบนั ถ้ำเป็น
กำรพมิพก์ำรเวน้ระยะรมิซำ้ย 1.5 นิ้ว และขวำ 1 นิ้ว ส่วนขอบบนเวน้ 1.5 นิ้ว  และล่ำงควรเวน้
ไว ้1 นิ้ว กรณีหน้ำบอกบทให้ขอบด้ำนบนเว้นระยะรมิ 2 นิ้ว (หรอืเวน้บรรทดั 1 บรรทดั ก็จะมี
ระยะขอบบน 2 นิ้วโดยประมำณ) 
 กำรเวน้ย่อหน้ำแรกควรเวน้ใหห้่ำงจำกบรรทดัปกต ิ 8  ตวัอกัษร (ตัง้ค่ำทีแ่ทป็ตัง้ตน้ที ่
0.6 นิ้ว) สว่นหวัขอ้รองหรอืหวัขอ้ย่อยๆ ใหย้่อหน้ำเขำ้ไปทลีะ 3 ตวัอกัษร (ตัง้ค่ำทีแ่ท็ป 0.6 นิ้ว, 
0.85 นิ้ว, 1.1 นิ้ว, 1.35 นิ้ว, 1.6 นิ้ว, 1.85 นิ้ว, 2.1 นิ้ว, … คอืตัง้เพิม่ขึน้ทีล่ะ 0.25 นิ้ว) 
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1.5 นิ้ว 
 
 

 จุดเริม่บรรทดัปกต ิ(ชดิรมิ) 
 

   จุดเริม่ย่อหน้ำ 
             
          (ประมาณ 0.6 น้ิว) 
                     
         
 
 
     1.5 นิ้ว        1 นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นิ้ว 
 
 

1 นิ้ว 
 

ตวัอย่ำงกำรเว้นระยะกำรเขียนหรือพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
    (8  ตวัอกัษร) 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 
            เวน้ 1 บรรทดั 
แนวชดิรมิ   ........เริม่พมิพบ์รรทดัแรกของบทโดยกำรย่อหน้ำ 8 ตวัอกัษร (ประมำณ 0.6 นิ้ว)…….. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................... 

เวน้ 1 บรรทดั 

หัวข้อใหญ่ 

เวน้ 1 บรรทดั 
......................เริม่พมิพบ์รรทดัแรก……………..........…………………… 

…………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………. 
            1. หวัขอ้รอง...……………………………………………………….. 
…………………………..……………………………………….………………. 

   1.1 หวัขอ้ย่อยๆ………………………..…………… 
                  1.2 .......................…………………………………. 
                  1.3 …………………………………………….……. 
            2. หวัขอ้รอง …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

3. กำรเว้นบรรทดั 
 กำรเขยีนหรอืพมิพ์รำยงำนทำงวชิำกำรนัน้ ให้เว้นบรรทดั 1 บรรทดั ส ำหรบับรรทดั
แรกของบท และตอ้งย่อหน้ำ (8 ตวัอกัษร) เมื่อจะขึน้หวัขอ้ใหญ่ใหเ้วน้ก่อน 1 บรรทดัและเวน้อกี 
1 บรรทดัก่อนขึน้บรรทดัแรกของหวัขอ้ใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

เวน้ 2 นิ้ว เฉพำะหน้ำบอกบท  
ส่วนหน้ำปกตเิวน้ 1.5 นื้ว 
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4. แบบและขนำดอกัษรท่ีใช้ในงำน 

 ในกำรรำยงำนสหกจิศกึษำ ของมหำวทิยำลยัแม่โจ้-ชุมพร ก ำหนดใหน้ักศึกษำใช้
แบบอกัษรชื่อ Browallia New โดยก ำหนดขนำดอกัษรต่ำงๆ กนั ดงันี้ 
  4.1 ข้อควำมที่ปกหน้ำปัญหำพเิศษ ให้ใช้อักษรขนำด 16 พอยท์ ตัวปกติ (ดู
ตวัอย่ำงทีแ่นบทำ้ย) 
  4.2 ขอ้ควำมในหน้ำปกบทคดัย่อภำษำไทย หน้ำบอกลขิสทิธิ ์และหน้ำอนุมตั ิให้
ใชอ้กัษรขนำด 16 พอยท ์ตวัปกต ิ(ดตูวัอย่ำงทีแ่นบทำ้ย) 
  4.3 ชื่อบทกลำงหน้ำ ใหใ้ชอ้กัษรขนำด 18 พอยท ์ตวัหนำ (ดตูวัอย่ำง) 
  4.4 หวัขอ้ใหญ่ชดิรมิซำ้ยหน้ำใหใ้ชอ้กัษรขนำด 16 พอยท ์ตวัหนำ (ดตูวัอย่ำง) 
  4.5 เนื้อหำรำยงำนทัว่ไปใหใ้ชอ้กัษรขนำด 16 พอยท ์ตวัปกต ิ 
  4.6 ตวัอกัษรที่สนัปกคอื ชื่อ-สกุลผู้ศกึษำ ชื่อเรื่อง และปี พ.ศ. ใหใ้ชอ้กัษรขนำด 
20 พอยท์ ในกรณีทีช่ื่อเรื่องยำวตอ้งใชพ้ืน้ที ่2 บรรทดั และถ้ำสนัปกหนำไม่พอใหใ้ชอ้กัษรขนำด 
16 พอยท ์(ดตูวัอย่ำงทีแ่นบทำ้ย) 
  4.7 ขอ้ควำมในเชงิอรรถเสรมิควำมและเชงิอรรถโยงที่ทำ้ยหน้ำให้ใชอ้กัษรขนำด 
14 พอยท ์ตวัปกต ิ 
  4.8 เลขบอกหน้ำใหใ้ช้อกัษรขนำด 14 พอยท์ ตวัปกต ิทีต่ ำแหน่งมุมบนดำ้นขวำ
ของกระดำษ  
  4.9 ข้อควำมในหน้ำบอกบท จดัให้อยู่กลำงหน้ำและใช้อักษรขนำด 18 พอยท ์
ตวัหนำ (ดตูวัอย่ำง) 

 5. กำรล ำดบัหน้ำและกำรใส่เลขหน้ำ 
  5.1 กำรล ำดบัหน้ำ ในกำรเขยีน กำรพมิพ์รำยงำนทำงวชิำกำรจะเรยีงล ำดบัหน้ำ
ตำมส่วนประกอบของรำยงำนนัน้ อนัไดแ้ก่ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนประกอบ
ตอนทำ้ยเป็นล ำดบั ดงันี้ 
  5.1.1 สว่นประกอบตอนตน้ 
   1) ปกนอก 
   2) ใบรองปก 
   3) หน้ำบอกลขิสทิธิ ์
   4) หน้ำอนุมตั ิ
   5) บทคดัย่อภำษำไทย 
   6) กติตกิรรมประกำศ (หรอื ถ้ำเป็นรำยงำนประจ ำภำคหรอืภำคนิพนธ์กจ็ะใช ้
“ค ำน ำ” แทน) 
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   7) สำรบญั 
   8) สำรบญัตำรำง (ถำ้ม)ี 
   9) สำรบญัภำพ (ถำ้ม)ี 
   10) สำรบญัแผนภูม ิ(ถำ้ม)ี 
  5.1.2 สว่นเนื้อเรื่อง 
  ส่วนเนื้อเรื่อง เรยีงล ำดบัตัง้แต่บทที่ 1 จนหน้ำสุดทำ้ยของบทสุดทำ้ย ในส่วนเนื้อ
เรื่องนี้จะประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
   1) สว่นเน้ือหำ 
   2) สว่นประกอบในเนื้อหำ  
    2.1) กำรอำ้งองิ 
    2.2) ภำพประกอบ 
    2.3) ตำรำง 
  5.1.3 สว่นประกอบตอนทำ้ย 
   1) ใบบอกบทบรรณำนุกรม 
   2) บรรณำนุกรม 
   3) ใบบอกบทภำคผนวก (ถำ้ม)ี 
   4) ภำคผนวก (ถำ้ม)ี 
   5) ใบบอกบทอภธิำนศพัท ์(ถำ้ม)ี 
   6) อภธิำนศพัท ์(ถำ้ม)ี 
   7) ใบบอกบทดชันี (ถำ้ม)ี 
   8) ดชันี (ถำ้ม)ี 
   9) ใบบอกบทประวตัยิ่อผูศ้กึษำ 
   10) ประวตัยิ่อผูศ้กึษำ 

  5.2 กำรนับเลขหน้ำ กำรนับเลขหน้ำนิยมเริ่มนับหน้ำที่เป็นส่วนเนื้อเรื่อง (ข้อ 
5.1.2) คอืหน้ำแรกของบทที่ 1 เรยีงล ำดบัไปจนถึงหน้ำสุดท้ำยของบทสุดท้ำย และนับรวมถึง
หน้ำสุดทำ้ยของบรรณำนุกรม  

  5.3 การใส่เลขหน้า ส าหรับการใส่เลขหน้าให้ใส่เลขธรรมดา เลขไทยหรืออารบิกก็
ได ้แตต่อ้งใชต้วัเลขชนิดเดียวกนัทั้งเล่ม ห่างจากขอบบน 1 น้ิว และควรอยู่ในขอบบนดา้นขวาของ
หนา้กระดาษ การใส่เลขหนา้จะไม่ใส่ในหนา้ท่ีเป็นหนา้แรกของบทหรือหนา้บอกช่ือบทและไม่ใส่
เลขหนา้ท่ีใบบอกบทแต่ตอ้งนบัหนา้ดว้ย 
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 6. กำรจดัล ำดบัหวัข้อในกำรเขียนหรือพิมพ ์
 กำรจดัล ำดบัหวัขอ้ในกำรเขยีนหรอืพมิพ์ ขอ้ในแต่ละบทแต่ละตอนมคีวำมส ำคญัต่อ
กำรท ำรำยงำนทำงวชิำกำร ถ้ำจดัท ำไดด้เีป็นระบบจะช่วยใหเ้หน็จุดเด่นและสำระส ำคญัของเนื้อ
เรื่อง ท ำใหผู้อ้่ำนตดิตำมรำยงำนไดเ้นื้อหำครบถ้วนและสอดคลอ้งกนัมคีวำมเกี่ยวเนื่องในหวัขอ้
และเนื้อหำต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและรดักุม กำรจดัล ำดบัหวัขอ้อำจยดึหลกัในกำรปฏบิตัไิด ้ดงันี้ 
  6.1 หวัขอ้กลำงหน้ำกระดำษเป็นหวัขอ้ที่แสดงตอนที่ส ำคญัของแต่ละบทหรอืชื่อ
บท 
  6.2 หวัขอ้ชดิซ้ำยเป็นหวัขอ้ทีม่คีวำมส ำคญัรองจำกชื่อบท เรยีกว่ำ หวัขอ้ใหญ่ ใน
กำรเขยีนนัน้จะตีเส้นใต้ ถ้ำพมิพ์ควรใช้ตวัหนำเป็นหวัข้อ และจะใส่หมำยเลขหวัข้อหรอืไม่ก็
ได้ แต่ผู้ศกึษำบำงคนอำจเหน็ว่ำ ไม่ควรตเีสน้และไม่ควรใส่ตวัเลขก ำกบัหวัขอ้ดกีว่ำ เพรำะจะ
ท ำใหป้ระหยดักำรใชห้มำยเลขหวัขอ้รองและหวัขอ้ย่อยต่อๆ ไป 
  เมื่อมหีวัขอ้ซ้ำยมอืแล้ว ขอ้ควำมที่ตำมมำจะต้องขึ้นบรรทดัใหม่ย่อหน้ำ ให้พมิพ์
เวน้ 1 บรรทดัปกต ิ
  6.3 หวัขอ้ย่อหน้ำ เป็นหวัขอ้รองและหวัขอ้ย่อยตำมล ำดบั หวัขอ้ที่ย่อหน้ำลกึเขำ้
ไปมำกเท่ำใดกย็ิง่แสดงล ำดบัควำมส ำคญัที่ลงเรื่อยๆ ถ้ำเป็นกำรเขยีนด้วยลำยมอืจะตเีสน้ดว้ย
หรอืไม่ตกีไ็ด ้และขอ้ควำมที่ตำมมำให้เขยีนต่อไปในบรรทดัเดยีวกบัหวัขอ้ย่อยนัน้ และเมื่อจบ
บรรทดัแลว้ ใหข้ึน้ตน้ทีข่อบชดิซำ้ยมอื มใิช่กำรขึน้ตน้ตรงย่อหน้ำ 
  6.4 กำรใช ้รหสัก ำกบัหวัขอ้  หวัขอ้ต ่ำงๆ ที่แจกแจงออกมำเป็นล ำดับนั ้น 
จ ำเป็นต้องใชร้หสัก ำกบั ซึง่นกัศกึษำสำมำรถท ำไดห้ลำยระบบ เช่น ระบบตวัเลข ระบบตวัอกัษร 
ระบบตวัเลขกบัตวัอกัษรประกอบกนั หรอืระบบทศนิยม หรอืระบบทศนิยมกบัตวัอกัษรประกอบ
กนั ทัง้ยงัอำจใช้เครื่องหมำยนขลขิติ (วงเลบ็) ช่วยก ำกบัหวัขอ้ดว้ยก็ได ้และในกำรเขยีนขยำย
ควำมหวัขอ้ต่ำงๆ ที่เขยีนต่อเนื่องกบัหวัขอ้นัน้ โดยทัว่ไปจะเริม่เขยีนขยำยควำมในระดบัหวัขอ้
ย่อย ส่วนจะเริม่เขยีนขยำยควำมทีห่วัขอ้ย่อยระดบัใดกส็ุดแลว้แต่เหน็สมควร ขอ้ทีน่ักศกึษำควร
ระมดัระวงัก็คอื เมื่อเลือกใช้รหัสก ำกบัหวัขอ้ระบบใด และเริม่เขยีนขยำยควำมทีห่วัขอ้ย่อย
ระดบัใดแลว้ ต้องท ำเช่นเดยีวกนันัน้ตลอดทัง้เล่ม ดงันัน้ เพื่อป้องกนัควำมสบัสน นักศกึษำจงึ
ควรเขยีนระบบทีใ่ชปิ้ดไวท้ีห่น้ำโต๊ะท ำงำนของตนดว้ย 
  6.5 ในกำรใชร้หสัก ำกบัหวัขอ้นี้ ถ้ำใช้ระบบทศนิยมหรอืระบบทศนิยมกบัตวัอกัษร
ประกอบกนั โดยมำกไม่นิยมใช้ทศนิยมเกิน 4 หรอื 5 ต ำแหน่ง และในระดบัหวัขอ้ที่ส ำคญัแต่ละ
หวัขอ้ ถ้ำก ำหนดให้เลขตวัน ำเป็นตวัเลขเดียวกนักบัเลขล ำดบับท ก็จะป้องกนัควำมสบัสนได้ด ี
และจะบอกได้ชดัเจนว่ำหวัขอ้ที่ก ำลงัเขยีนหรอืก ำลงักล่ำวถงึนัน้อยู่ในบทที่เท่ำใด เพรำะตลอด
เล่มจะมหีวัขอ้นัน้อยู่ในบทนัน้เพยีงแห่งเดยีว  
  6.6 กำรจดัล ำดบัหวัขอ้นี้ ในกำรเขยีนรำยงำนทำงวชิำกำรหรอืปัญหำพเิศษแต่ละ
ฉบบัจะตอ้งใชว้ธิจีดัล ำดบัขอ้เป็นระบบเดยีวกนัตลอดทัง้เล่ม 
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 7. ส่ิงท่ีควรระวงัในกำรจดัล ำดบัหวัข้อในกำรเขียนหรือพิมพ ์

 สิง่ที่ควรพจิำรณำในกำรน ำเสนอส่วนทีเ่ป็นรูปแบบในกำรพมิพ์ คอื ถ้ำท ำไม่เป็นระบบจะ
สบัสนไดง้ำ่ย  

 รูปแบบกำรน ำเสนอเนื้อหำสำระโดยทัว่ไปแลว้  ประเดน็หลกัจะวำงไว้ในต ำแหน่ง
กลำงหน้ำกระดำษ เช่น ประเด็นที่เป็นชื่อบท เป็นต้น  ประเด็นรองของแต่ละบทจะวำงใน
ต ำแหน่งชดิขอบกระดำษดำ้นซ้ำยมอื ส่วนประเดน็ย่อยๆ จะย่อเขำ้มำลดหลัน่ไปตำมล ำดบั
ของควำมส ำคญั ในกำรวำงต ำแหน่งของประเด็นนี้ ประเด็นที่มคีวำมส ำคญัหรอืมีน ้ำหนักใน
ระดบัเดยีวกนัต้องวำงไวใ้นต ำแหน่งเดยีวกนั นอกจำกนี้ ประเดน็รองและประเดน็ย่อยทีเ่รำแจกแจง
ออกมำนัน้ควรใชร้หสัก ำกบัไวด้ว้ย ทัง้นี้ เพื่อควำมสะดวกในกำรเขยีนขยำยควำม และเพื่อให้
ผูอ้่ำนสำมำรถตดิตำมได้โดยไม่สบัสน กำรใช้รหสัก ำกบัประเดน็ต้องเป็นระบบเดยีวกนัตลอด
เล่ม ซึ่งอำจใช้ระบบตวัเลขกบัเครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) ก ำกบั หรอืตวัเลขกบัตวัอกัษร
ประกอบกนัก็ได้   
 ในที่นี้จะได้เสนอขอ้ที่ควรหลกีเลี่ยงในกำรแจกแจงประเดน็ย่อยและกำรใช้รหสัก ำกบั
ประเดน็ ไดแ้ก่  
 7.1 ไม่ควรแจกแจงประเดน็ย่อยออกหลำยชัน้เกนิไป เช่น 
          1.   ....................…………………………………………………………  
   1.1   ................……………………………………………………… 
                 1.1.1   ..........……………………………………………………. 
                   1.1.1.1   .…………………………………………………… 
                        1.1.1.1.1   …………………………………………….. 
                          1.1.1.1.2   ……………………………………………. 
                                       1.1.1.1.2.1   …………………………………….. 
        1.1.1.1.2.2   ……………………………………. 
                   1.1.1.2   .………………………………………………… 
                   1.1.2   ...............……………………………………………. 
                   1.1.2.1   .………………………………………………. 
                        1.1.2.1.1   ………………………………………. 
                          1.1.2.1.2   ……………………………………… 
                                       1.1.2.1.2.1   ………………………………. 
        1.1.2.1.2.2   ………………. 
                   1.1.2.2   .…………………………………….. 

ฯลฯ 
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 7.2 ไม่ควรใชร้หสัก ำกบัประเดน็มำกระบบเกนิไป เช่น     
   1.   ………………………………………………………………………. 
      ก.   ............................…………………………………………............. 
                             1)   ......................……………………………………..................... 
                                2)   .........................…………………………………....................... 
                                  2.1)   …………………………………………........................... 
      2.2)   ..……………………………………….. .......................... 
       a)   ........……………………………................................... 

       b)   ......……………………………….................................. 
       2.2.1  ................................................................................ 
       2.2.2  ................................................................................ 
    ข.   ……………………………………………………………… 
   2.   ………………………………………………………………………. 
      ก.   ............................…………………………………………............. 
                             1)   ......................……………………………………..................... 
                                2)   .........................…………………………………....................... 
                                  2.1)   …………………………………………........................... 
      2.2)   ..……………………………………….. .......................... 

ฯลฯ 
 

 8. กำรพิมพต์ำรำงและภำพประกอบ 
 ในกำรน ำเสนอข้อมูลส่วนต่ ำงๆ ของปัญหำพิเศษนั ้น ปกติก็มักจะมีตำรำงหรือ
ภำพประกอบเป็นขอ้มูลส ำคญัประกอบกบัขอ้มูลผลกำรศกึษำค้นคว้ำ ฉะนัน้ ผู้ศกึษำควรจะให้
ควำมส ำคญักบักำรพมิพต์ำรำงและภำพประกอบ ซึง่มหีลกัเกณฑด์งันี้ 
  8.1 ก่อนที่จะแสดงตำรำงหรือภำพประกอบ ผู้ศึกษำควรกล่ำวน ำถึงตำรำงหรือ
ภำพประกอบนัน้ๆ ในเนื้อหำเสยีก่อน เพื่อให้ทรำบว่ำจะแสดงตำรำงและภำพประกอบเพื่ออะไร 
และจะเป็นสว่นทีช่่วยใหข้อ้มลูมกีำรประสำนสมัพนัธก์บัตำรำงและภำพประกอบไดเ้ป็นอย่ำงดี 
  8.2 ในหนึ่ งตำรำงควรเสนอรำยละเอียดขอ งข้อมูลที่ เป็นข้อ เท็จจริง ที่มี
ควำมสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัขอ้มลูและเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้่ำน 
  8.3 ส ำหรบักำรเลอืกภำพประกอบ ผู้ศึกษำควรเลอืกภำพที่ชดัเจนที่สุด ถูกต้อง
และแสดงควำมหมำยตรงกบัควำมประสงค์ของกำรเสนอขอ้มูล และกำรน ำเสนอภำพประกอบ
โดยทัว่ไปแลว้ไม่ตอ้งใสห่รอืตกีรอบ 
  8.4 กำรจดัท ำและกำรแสดงแผนที ่แผนภูม ิและกรำฟประเภทต่ำงๆ ผู้ศกึษำควร
จดัท ำใหช้ดัเจน และใชว้ธิกีำรแสดงเนื้อหำใหถู้กตอ้งตำมหลกัวชิำกำรของกำรท ำแผนที ่แผนภูม ิ
และกรำฟประเภทต่ำงๆ 
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  8.5 ควรใส่ตำรำงหรอืภำพประกอบไว้ต่อท้ำยจำกย่อหน้ำที่ได้กล่ำวน ำถึงตำรำง
หรอืภำพประกอบนัน้เป็นครัง้แรก   
   8.6 ในกรณีที่ในหน้ำกระดำษนั ้นมีเนื้ อที่ไม่เพียงพอส ำหรับตำรำงหรือ
ภำพประกอบนัน้ ใหด้ ำเนินเรื่องต่อไปอกีจนจบหน้ำ (กรณีทีเ่นื้อเรื่องมคีวำมสมัพนัธ์ต่อเนื่องกนั) 
แลว้จงึใสต่ำรำงหรอืภำพประกอบในหน้ำถดัไป 
   8.7 ในกรณี เดียวกับข้อ 8.6 แต่ เนื้อเรื่องในย่อหน้ำกล่ำวถึงตำรำงหรือ
ภำพประกอบกบัย่อหน้ำถดัไปนัน้ ไม่เกีย่วขอ้งกนั ลกัษณะเช่นนี้ในย่อหน้ำทีก่ล่ำวถงึตำรำงหรอื
ภำพประกอบนัน้ๆ ควรจะกล่ำวโยงไปว่ำตำรำงหรอืภำพประกอบนัน้อยู่ในหน้ำใด หรอืกล่ำวถงึ
ตำรำงหรอืภำพประกอบทีเ่ท่ำใด 
   8.8 กำรจดัวำงตำรำงหรอืภำพประกอบ ควรวำงให้ห่ำงจำกขอ้ควำมย่อหน้ำ
ด้ำนบนและย่อด้ำนหน้ำล่ำง ด้ำนละอย่ำงน้อย 1 บรรทัด หรือไม่เกิน 2 บรรทัด ตำมควำม
เหมำะสมของผูศ้กึษำและอำจำรยท์ีป่รกึษำเหน็สมควร 
   8.9 หลงัจำกทีแ่สดงตำรำงหรอืภำพประกอบแลว้ ควรมคี ำอธบิำยหรอืค ำอ่ำน
ตำรำงหรอืภำพประกอบ โดยแสดงเฉพำะประเดน็ส ำคญัทีต่้องกำรใหผู้อ้่ำนได้เขำ้ใจตำมทีผู่ศ้กึษำ
ตอ้งกำรเน้น 
   8.10 กำรกล่ำวถึงตำรำงหรือภำพประกอบให้ใช้เลขก ำกับตำรำงหรือ
ภำพประกอบนัน้ เพือ่ใหผู้อ้่ำนเชื่อมโยงระหว่ำงตำรำงหรอืภำพประกอบกบัเนื้อเรื่องไดถู้กตอน 
   8.11 ต ำแหน่งกำรวำงชื่อตำรำงหรือชื่อภำพประกอบ จะวำงด้ำนบนหรือ
ดำ้นล่ำงของตำรำงหรอืภำพประกอบกไ็ด้ ตำมแต่กำรตกลงของผูศ้กึษำกบัอำจำรยท์ีป่รกึษำ ซึ่ง
ทุกครัง้ทีม่ตีำรำงหรอืภำพประกอบจะต้องใช้ระบบเดยีวกนัทัง้เล่ม ส ำหรบักำรใส่ชื่อตำรำงหรอื
ชื่อภำพประกอบให้พิมพ์ค ำว่ำ ตำรำงที่ ... ภำพที่ ... แล้วตำมด้วยหมำยเลขตำรำงและชื่อ 
ส ำหรบักรณีเป็นภำษำองักฤษใหใ้ชค้ ำว่ำ TABLE และชื่อตำรำงใหใ้ชต้วัอกัษรพมิพใ์หญ่ทัง้หมด 
   8.12 กำรใสห่มำยเลขก ำกบัตำรำงหรอืภำพประกอบตอ้งเป็นคนละชุดกนั 
   8.13 ส ำหรบักำรพมิพค์ ำว่ำ ตำรำงที ่...  หรอื ภำพที่ ... นัน้ ผูศ้ึกษำจะใชต้วั
ปกต ิหรอืตวัหนำ หรอืขดีเสน้ใต้กไ็ด ้และเมื่อเลอืกใชร้ะบบใดแลว้ใหใ้ชเ้พยีงหนึ่งระบบและต้อง
เป็นระบบเดยีวกนัตลอดทัง้เล่มปัญหำพเิศษ เช่น 
  ตวัอย่ำงท่ี 1 กำรพมิพแ์บบใชต้วัปกต ิ
ตำรำงที ่3.1  แผนกำรทดลองกำรศกึษำกำรยอมรบัทำงดำ้นประสำทสมัผสัของผลติภณัฑ ์
  มะเดื่อภูฟ้ำแช่อิม่ทีใ่ชร้ะดบัควำมเขม้ขน้ของน ้ำตำลในสตูรต่ำงๆ 
แผนภูมทิี ่4.7 แสดงปรมิำณโปรตีนีของลูกแป้งสุรำ 
ภำพที ่2.7  หมู่ฟังกช์นัในเปกตนิเมทอกซลิต ่ำ 
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  ตวัอย่ำงท่ี 2 กำรพมิพแ์บบใชต้วัหนำ 
ตำรำงท่ี 3.2   แผนกำรทดลองกำรศกึษำกำรยอมรบัทำงดำ้นประสำทสมัผสัของผลติภณัฑ ์
   มะเดื่อภูฟ้ำแช่อิม่ทีใ่ชร้ะดบัควำมเขม้ขน้ของเกลอืโซเดยีมคลอไรดท์ีร่ะดบัต่ำงๆ 
แผนภมิูท่ี 4.8 แสดงปรมิำณคำรโ์บไฮเดรตของลูกแป้งสุรำ 
ภำพท่ี 2.8   โครงสรำ้งและกำรเชื่อมเขำ้ดว้ยกนัระหว่ำงโมเลกุลของเปกตนิ 
  ตวัอย่ำงท่ี 3 กำรพมิพแ์บบใชต้วัขดีเสน้ใต้ 
ตำรำงที ่3.3   แผนกำรทดลองกำรศกึษำกำรยอมรบัทำงดำ้นประสำทสมัผสัของผลติภณัฑ ์
   อุทุมพรแช่อิม่ทีใ่ชร้ะดบัควำมเขม้ขน้ของกรดซติรกิทีร่ะดบัต่ำงๆ 
แผนภูมทิี ่4.10 แสดงควำมสำมำรถในกำรย่อยแป้งของจุลนิทรยี์ 
ภำพที ่2.9  แสดงประสทิธภิำพกำรละลำยน ้ำของกรดชนิดต่ำงๆ ที่อุณหภูมติ่ำงๆ 

  8.14 กำรตัง้ชื่อตำรำงหรอืภำพประกอบ ต้องตัง้ชื่ อให้สัน้กะทัดรดั แต่มีควำม
ชดัเจนในกำรสือ่ควำมหมำย 
  8.15 ชื่อของตำรำงให้เริม่พมิพ์ชดิแนวคัน่หน้ำด้ำนซ้ำย หำกชื่อตำรำงยำวเกนิ 1 
บรรทดั ให้ต่อบรรทดัใหม่โดยย่อให้ตรงกบัอกัษรตวัแรกของบรรทดัแรก โดยให้ท ำแบบเดยีวกนั
ตลอดทัง้เล่ม 
  8.16 ที ่มำของตำรำง กรณีที ่ผู ้ศกึษำน ำตำรำงจำกหนังสอือื่นมำประกอบ
กำรศกึษำ ผูศ้กึษำต้องระบุแหล่งที่มำของตำรำงนัน้ดว้ย โดยใหพ้มิพแ์หล่งทีม่ำแบบชดิแนวคัน่
หน้ำดำ้นซำ้ยบรเิวณใตต้ำรำงนัน้ 
  8.17 ชื่อภำพประกอบให้พิมพ์แบบจดักลำงภำพ โดยท ำแบบใดแล้วให้ท ำแบบ
เดยีวกนัตลอดทัง้เล่ม 
  8.18 ที่มำของภำพประกอบ กรณีที่ผู้ศึกษำน ำภำพประกอบจำกหนังสืออื่นมำ
ประกอบกำรศกึษำ ผูศ้กึษำตอ้งระบุแหล่งทีม่ำของภำพประกอบนัน้ดว้ย โดยใหพ้มิพแ์หล่งทีม่ำแบบจดั
กลำงหน้ำบรเิวณใตภ้ำพประกอบนัน้ 

 9. กำรตรวจทำนและแก้ไข 
 กำรตรวจทำนรำยงำนทำงวชิำกำรที่เขยีนเสรจ็แล้ว หรอืเรยีกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “กำร
พสิูจน์อกัษร” นับว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคญัมำกอีกประกำรหนึ่ง เมื่อเขยีนหรอืพมิพ์เสรจ็แล้วควรให้
เพื่อนและผู้ที่มคีวำมรู้ในเรื่องนัน้ช่วยอ่ำน ตรวจทำนควำมถูกต้องของเนื้อหำสำระ และตรวจ
ควำมชดัเจน ควำมถูกตอ้งของภำษำไทยดว้ย จำกนัน้จงึจะตรวจทำนดว้ยตนเองอกีครัง้ 
 กำรตรวจทำนรำยงำนทำงวิชำกำรด้วยตัวเองนัน้ นอกจำกจะตรวจทำน เกี่ยวกับ
เนื้อหำสำระ ควำมถูกตอ้ง ควำมสอดคลอ้งกลมกลนื และต่อเนื่องของเนื้อหำสำระทีน่ ำเสนอแลว้ 
ยงัจะต้องตรวจทัง้ภำษำ ตวัสะกดกำรนัต์ กำรเว้นวรรคตอน กำรพมิพ์ผดิ พมิพ์ตก พมิพ์เกิน 
และพมิพส์ลบัที่กนัด้วย นอกจำกนัน้ในกำรตรวจทำนจะต้องพจิำรณำเป็นพเิศษเกี่ยวกบัตวัเลข 
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† 

† 

  

  

ให ้

ไดท้ ำวจิยัแลว้ แต่ 

ตำรำง กรำฟ แผนภูม ิและค ำอธบิำยประกอบต่ำงๆ ต้องตรวจทำนให้ถูกต้องชดัเจน  รวมทัง้ค ำ
ภำษำองักฤษทีใ่สไ่วใ้นวงเลบ็ จะตอ้งตรวจทำนกำรสะกดใหถู้กตอ้ง 
  ในกำรตรวจทำน เมื่อต้องกำรแก้ไขหรือมีสิ่งที่ต้องมีหลักปฏิบัติในกำรใช้
เครื่องหมำยต่ำงๆ แสดงสญัลกัษณ์ในสิง่ที่ต้องแก้ไขไว ้เพื่อควำมสะดวกในกำรแก้ไข ในที่นี้จะ
ไดเ้สนอเครื่องหมำยทีต่อ้งใชบ้่อยๆ ไวด้งันี้ 

  9.1 กำรเว้นวรรค เมื่อตอ้งกำรใหเ้วน้วรรคจะใชเ้ครื่องหมำย 
  ตวัอย่ำง 
  กำรเสนอผลกำรวจิยัเป็นขัน้ตอนสุดท้ำยของกระบวนกำรวจิยัซึ่งเป็นขัน้ตอนที่มี
ควำมส ำคญัยิง่  

  9.2 กำรพิมพติ์ดกนั เมื่อตอ้งกำรใหพ้มิพต์ดิกนัจะใชเ้ครื่องหมำย 
  ตวัอย่ำง 
  กำรเสนอผลกำรวจิยั        เป็นกำรเสนอผลงำนที่ได้จำกกำรค้นคว้ำวจิยัเพื่อให้
ผูอ้ื่นทรำบ....  

  9.3 กำรพิมพต์ก เมื่อพมิพต์กตอ้งกำรใหใ้สค่ ำทีพ่มิพต์กไป จะใชเ้ครื่องหมำย  † 
  ตวัอย่ำง  
  กำรเสนอผลกำรวจิยัเป็นกำรเสนอ ผูอ้่ำน ทรำบว่ำ กำรวจิยันัน้ไดข้อ้คน้พบ... 

  แต่ถ้ำพิมพ์ตกเป็นข้อควำมยำวๆ ข้อควำมที่พิมพ์ตกจะวงรอบไว้และโยงไปยัง
เครื่องหมำยดงักล่ำว 

   ตวัอย่ำง 

  กำรวจิยัใด  หำก ไม่มกีำรเขยีนท ำเป็นรำยงำนไว ้กำรวจิยัตำมโครงกำรนัน้กไ็ม่มี
คุณค่ำอะไรเลย เหมอืนกบัไม่มเีรื่องนัน้กว็่ำได้ 

  9.4 กำรพิมพ์เกิน เมื่อต้องกำรลบหรอืตดัค ำ ขอ้ควำมที่พมิพ์เกนิออกไปจะใช้เส้น
วงรอบค ำ หรอืขอ้ควำมนัน้ลำกออกไปขำ้งหน้ำกระดำษ และใชเ้ครื่องหมำยกำกบำท   บอก
ว่ำใหต้ดัออก  
  ตวัอย่ำง 
  กำรเสนอผลกำรวจิยัท ำได ้2 แบบ คอื เสนอด้วยกำรเขยีนเป็นรำยงำนกบัเสนอดว้ย
กำรพดู 

  9.5 กำรเปล่ียนค ำ เมื่อต้องกำรเปลี่ยนค ำหรอืข้อควำมใหม่ให้วงรอบค ำหรือ
ขอ้ควำมทีเ่ปลีย่นนัน้ และลำกเสน้โยงออกมำยงัค ำขอ้ขอ้ควำมทีเ่ปลีย่นใหม่ซึง่วงรอบไว้ 
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เสนอ   ตวัอย่ำง 
  กำรเสนอผลกำรวจิยัเป็นกำรบอกใหผู้อ้่ำนทรำบว่ำ........ 

  9.6 กำรฉีกค ำ  เมื่อต้องกำรให้ค ำที่พิมพ์ไว้ในลกัษณะฉีกค ำกลบัมำอยู่บรรทดั
เดยีวกนั ใหใ้ชว้งเลบ็เหลีย่ม   แทรกไวห้น้ำหรอืหลงัค ำทีฉ่ีกนัน้ บอกว่ำใหค้ ำนัน้ขึน้หรอืลงไปอยู่
อกีบรรทดัหนึ่งเป็นค ำเดยีวกนั 

  ตวัอย่ำงท่ี 1 
   ปี พ.ศ.2538 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ได้ด ำเนินกำรขยำยพื้นที่กำรศึกษำของมหำ   
ว ทิยำล ยัไปย งัภ ูม ภิ ำค  ตำมมต คิณ ะรฐัมนตรเีมื ่อ ว นัที ่ 20 มถิ ุน ำยน  2538 โดยให้
มหำวทิยำลยั/สถำบนั 10 แห่ง ขยำยวทิยำเขต/ขยำยพื้นที่กำรสอนไปยงัภูมภิำคในพื้นที่ 11 
จงัหวดั คอื จงัหวดัหนองคำย พะเยำ จนัทบุร ีแพร่ ตรงั ชุมพร ... 
  ตวัอย่ำงท่ี 2 
  ต่อมำได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจดังำนฉลองสริริำช
สมบตัิครบ 50 ปี ให้เป็น “โครงกำรเฉลมิพระเกยีรติ” ตำมหนังสอืที่ นร (สส) 1201/65 ลงวนัที ่
21 ธนัวำคม 2538 จงึเรยีกโครงกำรนี้ว่ำ “โครงกำรจดัตัง้มหำวทิยำลยัแม่โจ ้– ชุมพร” เป็นส่วน
รำชกำรหน่ึงสงักดัมหำวทิยำลยัแม่โจ ้... 

  9.7 กำรย่อหน้ำ เมื่อต้องกำรให้ยกข้อควำมที่พิมพ์ไว้ออกมำเป็นย่อหน้ำขึ้น
บรรทดัใหม่ จะใชเ้ครื่องหมำยธง       แทรกไวห้น้ำขอ้ควำมนัน้ 
  ตวัอย่ำง เมื่อสัง่ใหข้ึน้ย่อหน้ำใหม่ 
  กำรท ำวทิยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์เป็นกำรค้นควำ้หำควำมรูใ้หม่เพิม่เตมิ ซึ ่ง
นับว่ำเป็นกำรขยำยขอบฟ้ำแห่งวิชำกำร (extend horizon of knowledge) ท ำให้วงวิชำกำร
ก้ำวหน้ำขึ้น  ทัง้ยงัท ำให้ผู้ท ำและผู้ใช้ได้รบัควำมรู้ใหม่ๆ  รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะท ำ
ต่อไปด้วย   กำรท ำวทิยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ย่อมได้องค์ควำมรู้ใหม่ องค์ควำมรู ้ที ่ได ้นี้
สำมำรถ น ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำรพฒันำสิง่ต่ำงๆ ไดใ้นปัจจุบนั … 
  ตวัอย่ำง งำนทีแ่กไ้ขแลว้  
  กำรท ำวทิยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์เป็นกำรคน้ควำ้หำควำมรูใ้หม่เพิม่เตมิ ซึ ่ง
นับว่ำเป็นกำรขยำยขอบฟ้ำแห่งวิชำกำร (extend horizon of knowledge) ท ำให้วงวิชำกำร
ก้ำวหน้ำขึ้น  ทัง้ยงัท ำให้ผู้ท ำและผู้ใช้ได้รบัควำมรู้ใหม่ๆ  รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะท ำ
ต่อไปดว้ย    
  กำรท ำวทิยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ย่อมได้องค์ควำมรู้ใหม่ องค์ควำมรู ้ที ่ได้นี้
สำมำรถ น ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำรพฒันำสิง่ต่ำงๆ ไดใ้นปัจจุบนั … 

  9.7 กำรเปล่ียนตวัพิมพ ์เมื่อตอ้งกำรใหเ้ปลีย่นตวัพมิพ์ปกตใิหเ้ป็นตวัพมิพห์นำ
หรอืตวัด ำจะใชก้ำรขดีเสน้ใต้ทีข่อ้ควำมนัน้ 
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  ตวัอย่ำง เมื่อสัง่ใหพ้มิพเ์ป็นตวัพมิพห์นำ 

ลักษณะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  
 มหาวทิยาลยัมหดิล (2541 : 3-5) ให้ความเห็นว่า งานวจิยัในลกัษณะของวทิยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ทีม่คี ุณภาพและมีมาตรฐาน ย่อมมีคุณลักษณะหลายประการประกอบกัน 
คุณลกัษณะบำงประกำรทีเ่หน็กนัได ้เช่น 
 รปูแบบถกูต้องเรียบร้อย 

 วทิยานิพนธ์หรอืสารนิพนธ์ทีม่คีุณภาพต้องมรีูปแบบถูกต้องเรยีบร้อย นับตัง้การท า
รปูเล่ม รูปแบบตวัอกัษรบนหน้าปก ส่วนประกอบต่าง ๆ รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการอา้งองิ 
การท าบรรณานุกรม รวมถงึรูปแบบการพมิพต์้องชดัเจน และต้องเป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยั 

 ตวัอย่ำง งำนทีแ่กไ้ขแลว้ 

ลักษณะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  
 มหาวทิยาลยัมหดิล (2541 : 3-5) ให้ความเห็นว่า งานวจิยัในลกัษณะของวทิยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ทีม่คี ุณภาพและมีมาตรฐาน ย่อมมีคุณลักษณะหลายประการประกอบกัน 
คุณลกัษณะบางประการทีเ่หน็กนัได ้เช่น 
 รปูแบบถกูต้องเรียบร้อย 

 วทิยานิพนธ์หรอืสารนิพนธ์ทีม่คีุณภาพต้องมรีูปแบบถูกต้องเรยีบร้อย นับตัง้การท า
รปูเล่ม รูปแบบตวัอกัษรบนหน้าปก ส่วนประกอบต่าง ๆ รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการอา้งองิ 
การท าบรรณานุกรม รวมถงึรูปแบบการพมิพต์้องชดัเจน และต้องเป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยั
หรอืสาขาวชิาก าหนด 
  
กำรจดัส่งเล่มรำยงำน 
 นกัศกึษำตอ้งจดัท ำเล่มรำยงำนจ ำนวน 2 เล่ม ส ำหรบัสถำนประกอบกำรและงำนสหกจิ
ศกึษำ และบนัทกึขอ้มลูรำยงำนลงในแผ่น CD  จ ำนวน 1 แผ่น น ำสง่งำนสหกจิศกึษำหลงัจำก
อำจำรยล์งนำมรบัรองเรยีบรอ้ยแลว้ 
   
ประโยชน์ท่ีนักศึกษำได้รบัจำกสหกิจศึกษำ 
 1.ได้เรยีนรู้และรบัประสบกำรณ์วชิำชีพตำมสำขำที่เรยีนเพิ่มเติม นอกเหนือจำกกำร
เรยีนในหอ้งเรยีน ซึง่นกัศกึษำมำสำมำรถเรยีนรูไ้ดใ้นหอ้งเรยีนปกต ิ 
 2.เป็นกำรน ำควำมรู้ในมหำวทิยำลัยไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และแสวงหำนวตักรรม
สิง่ประดษิฐใ์หม่  

3. ไดม้โีอกำสเรยีนรูล้กัษณะงำน วฒันธรรมกำรท ำงำน และเลอืกงำนในสำยวชิำชพีของ
ตนเองไดถู้กตอ้ง  
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 4. ได้เสรมิทกัษะด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูล กำรพฒันำสมรรถนะในกำรปฏิบตัิงำนวชิำชีพ 
สร้ำงทกัษะควำมช ำนำญ กำรมมีนุษยสมัพนัธ์และเกดิกำรเรยีนรู ้กำรพฒันำบุคลกิภำพตนเอง 
กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 5. นักศกึษำมกีำรพฒันำควำมรบัผดิชอบ และควำมมัน่ใจตนเองในกำรประกอบวชิำชพี
มำกขึน้ มคีวำมพรอ้มรบัผดิชอบต่อหน้ำทีก่ำรงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
 6. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและมีศักยภำพในกำรท ำงำน รวมทัง้มีโอกำสได้รบักำร
คดัเลอืกเขำ้ท ำงำนก่อนส ำเรจ็กำรศกึษำมำกกว่ำนกัศกึษำทีไ่ม่มปีระสบกำรณ์ท ำงำนมำก่อน 
 
สถำนท่ีติดต่อหน่วยงำนต้นสงักดั 
  งำนสหกจิศกึษำ มหำวทิยำลยัแม่โจ-้ชุมพร  
 ต ำบลละแม อ ำเภอละแม จงัหวดัชุมพร 86170 โทรศพัท ์/โทรสำร 077-544068 ต่อ 124 
บุคคลผูป้ระสำนงำนสหกจิศกึษำ คอื ดร.ณรงค ์  โยธนิ   
e-mail: new_tds72@hotmail.com    

.......................................................................... 
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-ตวัอยา่ง-  ปกนอก 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
ณ บริษทั  เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม  จ ากดั 

 
 
 
 
  

 

โดย  
นางสาวมนันยา  เคร่งครัด   
รหัสนักศึกษา 47209466 

 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประมง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

ปีการศึกษา 1/2551 
 

 

บน  1” 

ขวา   1” ซา้ย   1.5” 

(26pt หนา  angsana New) 

(16pt หนา) 

(16pt หนา) 
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ตวัอกใน- 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 26pt หนา  

 
 
 
 
 

 

ณ  บริษัท  เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม  จ ากดั 
105/1-3  ถนนวัวลาย  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50100 
โทรศัพท์  0  5320  3200-4  โทรสาร  0  5320  3175 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

...............................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา            (16pt ) 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิยะดา  ชยัเวช) 
 

..............................................................อาจารยนิ์เทศงานสหกิจศึกษา 
(ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีดา  ศรีนฤวรรณ) 
 
.............................................................ประธานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสาขาวิชาการประมง 
(อาจารย ์ดร.พรพิมล พิมลรัตน์) 
 

ล่าง   1” 

(26pt หนา  angsana New) 

(16pt หนา) 
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สารบัญ (16 ptหนา) 
 หน้า 
บทคดัยอ่ ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
สารบญั ค 
สารบญัตาราง  ง 
สารบญัภาพ   จ 
บทน า 1 
วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานสหกิจศึกษา x 
แผนการปฏิบติังาน x 
ผลงานท่ีปฏิบติั  x 
SWOT  analysis x 
ขอ้เสนอแนะ x 
เอกสารอา้งอิง  x 
ภาคผนวก  x 
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รายละเอยีดประกอบการรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   
 

เน้ือหา 

• บทคัดย่อ  เป็นส่วนแสดงภาพรวมให้เห็นว่ามีนักศึกษาจ านวนก่ีคนออกไป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  ณ สถานประกอบการ  (ช่ือ + ท่ีตั้งสถานประกอบการ)  
ในระหวา่งวนัท่ี/เดือน/ปี เท่าไร  โดยมีวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน  (แสดงให้
เห็นชัดเจน)       เม่ือปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ได้ผลการปฏิบติังาน (จ าแนก
ตาม  วตัถุประสงค์   อย่างไร)  และ  SWOT  analysis  ของการปฏิบัติงาน  ณ 
สถานประกอบการนั้น ๆ 

• กติติกรรมประกาศ  ขอบพระคุณพนกังานท่ีปรึกษา  สถานประกอบการ ท่ีให้
โอกาสนกัศึกษาไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

• บทน า  แสดงช่ือ  ท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยละเอียด  แสดงแผนท่ีท่ีเขา้ใจได้
ง่าย  Organization chart  ของสถานประกอบการ  เนน้แสดงต าแหน่งงานท่ี
นกัศึกษาปฏิบติังาน  แสดง  flow chart  แสดงความสัมพนัธ์ของหนา้ท่ียอ่ยท่ี
นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายกบังานต าแหน่งอ่ืนในสถานประกอบการ  ช่ือพนกังาน
ท่ีปรึกษา 

• วัตถุประสงค์   แสดงวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  ณ  สถาน
ประกอบการนั้นใหช้ดัเจนเป็นขอ้ ๆ  

• แผนการปฏิบัติงาน  แสดงหนา้ท่ีท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  ร่วมกบัระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานงาน  นกัศึกษาอาจจะจ าแนกออกเป็นหนา้ท่ีหลกั  หนา้ท่ียอ่ย และ
แผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกนัในระยะเวลา  16  สัปดาห์ 

• ผลการปฏิบัติงาน  แสดงผลท่ีไดรั้บท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังาน 

• SWOT  analysis  แสดงการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแขง็  ของการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น ๆ  

• ข้อเสนอแนะ  นกัศึกษาเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  หรือการ
ปรับปรุงวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  โดยแสดง
เป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 
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หมายเหต ุ

• ใชต้วัอกัษร  Angsana  New  16  pt  (ยกเวน้ปก ใหใ้ชต้ามท่ีก าหนดไว)้ หวัเร่ือง
หลกั ใหใ้ช ้ตวัหนา  ขึ้นตน้ย่อหนา้ใหม่ 1 แทป็  ใชก้ระดาษปกสีฟ้าอ่อน   

• ก่อนเร่ิมพิมพร์ายงานให้นกัศึกษาท าการตั้งค่ากระดาษตามท่ีก าหนดก่อน ให้
ก าหนด บน, ขวา, ล่าง, = 1  น้ิว  และซา้ย, =  1.5  น้ิว    

• ก าหนดใหห้มายเลขหนา้ของรายงานอยูด่า้นขวามือ ดา้นบน Angsana  New  16  pt   
• ใหน้กัศึกษาส่งรายงานของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในวนัน าเสนองาน 

จ านวน 4 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีเน้ือหารายงาน  
• ใช้ปกสีฟ้าอ่อนไม่มีลายเคลือบพลาสติก UV เหมือนกนัทุกคน 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำหรบันักศกึษำ 

23 

 
กิตติกรรมประกำศ 

 
 .........ขอ้ควำมกล่ำวประกำศเกยีรตคิุณต่อผู้ทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืเกื้อกูลในกำรปฏิบตัิ 
งำน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑติจนส ำเร็จเรยีบรอ้ยใหเ้ป็นทีป่รำกฏ................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

                    ชื่อ ชื่อสกุลผูศ้กึษำ 
                                                                            เดอืน ปี พ.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

ตวัอยา่งกิตติกรรมประกาศ 
รายงานผลการปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 

ธนธรณ์  มบีุญ (2552). รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำ 
  ศศ.บ. (พฒันำกำรท่องเทีย่ว) 
 ชุมพร : มหำวทิยำลยัแม่โจ้-ชุมพร   
 พนักงำนที่ปรกึษำ : คุณสุมำ บุญพำ 
 อำจำรยท์ีป่รกึษำ : อำจำรย ์ดร.บุญศลิป์  จติตะประพนัธ์ 
 
 ...เนื้อหำอย่ำงย่อทีสุ่ดทีค่รอบคลุมสำระส ำคญัทัง้เล่มของรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน.... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่ำงบทคดัย่อ 
รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน  
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ประวติัย่อผูป้ฏิบติังำน 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล นำยณรงค ์ โยธนิ 
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