รูปแบบรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การจัดพิมพรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อใหการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนไปในแนวทางเดียวกัน นักศึกษาสหกิจศึกษา
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดพิมพรายงาน ดังตอไปนี้
1. การพิมพ
1.1 กระดาษ ใหใชกระดาษสีขาว ไมมีลายเสนบรรทัด ขนาดกระดาษ A4 มีความหนา 80
แกรม ยกเวนตารางหรือภาพประกอบอื่นๆ ที่จําเปนตองใชกระดาษขนาดตางไปจากนี้ และพิมพหนาเดียว
1.2 ตัวพิม พ ใหใชตัวพิม พเ ปนตัวอัก ษรสีดํา โดยมีแบบเดียวกันตลอดเลม ขนาดและ
ลักษณะของตัวพิมพใหอยูในเกณฑมาตรฐานของเครื่องพิมพ
1.3 การทําสําเนา โดยวิธีการถายเอกสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเคียง
2. ตัวอักษร และขนาดตัวอักษร
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหพิมพไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK ตลอดทั้งเลม โดยมีระยะหางระหวางบรรทัด (Line spacing) เปนแบบ Single ขนาด
(Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้
- ชื่อบท และคําวา “บทที่...”
ขนาด 20 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- หัวขอและหมายเลขประจําหัวขอ
ขนาด 18 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- หัวขอยอยและหมายเลขประจําหัวขอยอย
ขนาด 16 points. ตัวพิมพหนา (Bold)
- สวนเนื้อเรื่อง และรายละเอียดสวนตางๆ
ขนาด 16 points. ตัวพิมพธรรมดา (Normal)
3. การเวนระยะในการพิมพ
3.1 การเวนที่วางริมขอบกระดาษ
3.1.1 ขอบดานบน
1.5 นิว้
3.1.2 ขอบดานลาง
1 นิ้ว
3.1.3 ขอบดานซาย
1.5 นิ้ว
3.1.4 ขอบดานขวา
1 นิ้ว
3.2 การยอหนาใหเวนระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพที่ตัวอักษรที่ 9
3.3 การเวนที่วางระหวางบรรทัด ใหเวนที่วางระหวางบรรทัดเพียง 1 บรรทัด ตลอดรายงาน
ไมวาจะเวนชองวางระหวางชื่อบท และหัวขอที่สําคัญ หรือหัวขอยอย

3.4 การขึ้นหนาใหม
3.4.1 ถาจะตองขึ้นยอหนาใหม แตมีเนื้อหาที่เหลือเพียง 1 บรรทัดในหนาเดิมนั้น ให
ยกขอความนั้นไปตั้งตนพิมพในหนาถัดไป
3.4.2 กรณีที่พิมพถึงบรรทัดสุดทายของหนา แตมีขอความเหลืออีกไมเกิน 1 บรรทัด
ก็จะจบยอหนาเดิม ใหพิมพตอไปจนจบขอความยอหนานั้น จึงขึ้นยอหนาในหนาถัดไป
4. การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ
การจัดพิมพรายละเอียดในสวนเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปควรจัดตําแหนงขอความใหชิดขอบ (Distributed)
เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความถูกตองของขอความ และความเหมาะสมดานภาษาไมควรแยกพิมพ
ขอความ เชน คําวา “พิจารณา” แยกกัน เชน “พิ” อยูบรรทัดหนึ่ง และ “จารณา” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง และไม
ควรเวนชองวางระยะหางของขอความใหหางกันเกินไป เชน “วิเคราะห (Analysis)” เปนตน
5. การพิมพเลขลําดับหนา
5.1 สวนนําเรื่อง ในการลําดับหนาสวนนําเรื่องคือตั้งแตจดหมายขอสงรายงาน ไปจนถึง
หนาสุดทายกอนถึงสวนเนื้อเรื่อง ใหใชตัวเลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บกลม เชน (1) (2).....
5.2 สวนเนื้อเรื่อง การลําดับ หนาสวนเนื้อเรื่องเปนตนไป ใหใชตัวเลขอารบิค 1,2,3....
ตามลําดับ โดยในหนาแรกของเนื้อเรื่องแตละบท ไมตองพิมพเลขหนา แตใหนับจํานวนหนาดวย
5.3 การจั ด วางเลขหน า ทั้ ง ส ว นนํ า และส ว นเนื้ อ เรื่ อ ง ให พิ ม พ ไ ว ที่ มุ ม บนขวาของ
หนากระดาษ หางจากขอบบน 0.5 นิว้ และขอบกระดาษขวา 1 นิ้ว
6. การแบงบท และหัวขอในบท
6.1 บท เมื่อขึ้นบทใหมตองขึ้นหนาใหมเสมอ ใหพิมพคําวา “บทที่...” แลวใหพิมพชื่อบทใน
บรรทัดถัดมา และจัดตรงกลางหนากระดาษ
6.2 หัวขอในบท ใหพิมพชิดขอบดานซายของกระดาษ กรณีมีหัวขอยอยใหพิมพเวนระยะเขา
ไปจากหัวขอจัดตามความสวยงาม
7. การพิมพตัวเลข ไมวาจะเปนตัวเลขในเนื้อเรื่องหรือตัวเลขลําดับหนา บท และหัวขอ
ก็ตาม ใหใชตัวเลขอารบิคเปนอยางเดียวกันโดยตลอด

8. การพิมพ และการนําเสนอภาพประกอบตางๆ
8.1 ภาพประกอบไดแก แผนผัง แผนภูมิ กราฟ ภาพถาย ภาพเขียน ฯลฯ ใหพิมพไวใตภาพ
นั้นๆ โดยพิมพคําวา “ภาพที่...” แลวระบุลําดับที่ของภาพโดยใชตัวเลขอารบิค เชน ภาพที่ 1.1 และกําหนด
รูปแบบ ตัวอักษรแบบตัวหนา จากนั้น เวน 3 ชวงตัวอักษรแลวพิมพชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพโดยใชตัวพิมพ
ธรรมดา จัดใหอยูกลางหนากระดาษ
8.2 หากคําอธิบายภาพยาวกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดย
ใหอักษรตัวแรกของขอความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ หรือคําอธิบายภาพใน
บรรทัดแรก
9. การพิมพ และการนําเสนอตาราง
9.1 ขนาดของตาราง ไมควรเกินกรอบของหนากระดาษ ตารางที่มีความกวางจนไมสามารถ
บรรจุลงในกระดาษหนาเดียวได ใหพิมพตามขวางโดยมีเลขที่ตารางและคําวา ตอ ในเครื่องหมายวงเล็บกลม
เชน ตาราง 1 (ตอ)
9.2 การพิมพลําดับที่ และชื่อของตาราง ใหพิมพคําวา “ตารางที่...” ชิดริมซายมือใหตรงกับ
ขอบซายของตัวตาราง แลวระบุลําดับที่ของตารางโดยใชตัวเลขอารบิค เชน “ตารางที่ 1.1” และกําหนด
รูปแบบตัวอักษรเปนตัวหนา จากนั้นใหเวน 3 ชวงตัวอักษร แลวพิมพชื่อตารางโดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา
กรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพตัวอักษรตัวแรก
ของบรรทัดที่สองหรือสามตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก
9.3 การระบุที่มาของขอมูลในตาราง ถาเปนตารางแสดงขอมูลปฐมภูมิ ไมตองระบุที่มา แต
ถาเปนขอมูลทุติยภูมิ คือ คัดลอก อางถึงกันตอมาตองระบุที่มา โดยพิมพคําวา ที่มาไวทายตารางในระยะพิมพ
ตรงกับขอความหมายเลขตารางและใสเครื่องหมายทวิภาค (:) แลวเวน 1 ระยะพิมพ บอกแหลงที่มา
2. สวนประกอบของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบดวย 3 สวนคือ สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อเรื่อง และ
สวนประกอบตอนทาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย
1.1 ปกนอก
1.2 ใบรองปก
1.3 ปกใน
1.4 จดหมายขอสงรายงาน
1.5 หนาอนุมัติรายงาน
1.6 บทคัดยอ

1.7 กิตติกรรมประกาศ
1.8 สารบาญ
1.9 รายการตาราง
1.10 รายการภาพ
2. สวนเนื้อเรื่อง บทที่ 1 – บทที่ 4
3. สวนประกอบตอนทาย
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก
1. สวนประกอบตอนตน
สวนนํานับตั้งแตปกนอกไปจนถึงสารบาญภาพ มีสวนประกอบยอยๆ และรายละเอียดดังนี้
1.1 ปกนอก เปนปกสี โดยเปนสีประจําคณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา ความกวางยาวตามขนาด
กระดาษ A4 รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา (Bold) ปกนอกมี
สวนประกอบดังนี้
1.1.1 พิมพ “รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” วางหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว
จัดกึ่งกลาง
1.1.2 ชื่อเรื่องรายงานสหกิจศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วางหางจากรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยเวนระยะหางบรรทัด 2 ระยะบรรทัด กําหนดใหขอความภาษาไทยอยูบรรทัดบน
และภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง กรณีที่ชื่อเรื่องยาวใหตัดเปน 2-3 บรรทัด โดยบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลาง
วางแบบปรามิดหัวกลับ จัดตําแหนงกึ่งกลาง
1.1.3 ชื่อ-สกุล ผูเขียนรายงานสหกิจศึกษา ใหมีคํานําหนาชื่อ เชน นาย นาง นางสาว ใหจัด
ตําแหนงวางไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ
1.1.4 รหัสประจําตัวนักศึกษา ใหพิมพบรรทัดถัดจากชื่อสกุลผูเขียนรายงาน เวนระยะหาง 1
บรรทัด และจัดกึ่งกลาง
1.1.5 ชื่อสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ใหจัดวาง 3 บรรทัด โดยบรรทัดสุดทาย วางอยู
สวนลางสุดของปกนอกหางจากขอบลางกระดาษ 1 นิ้ว แตละบรรทัดเวนระยะหาง 1 บรรทัด
1.2 ใบรองปก เปนกระดาษ A4 สีขาว ไมมขี อความใดๆ คั้นระหวางปกนอกกับปกใน
1.3 ปกใน ใชกระดาษชนิดเดียวกับที่ใชพิมพรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (กระดาษ A4 สีขาว)
โดยพิมพขอความและวางตําแหนงขอความเหมือนกับปกนอก
1.4 จดหมายขอสงรายงาน เปนหนังสือที่นักศึกษาสหกิจศึกษาขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยมีวิธีการพิมพดังตอไปนี้

1.4.1 พิม พ “วัน เดือน ป ” โดยเริ่ม พิม พจ ากกึ่ง กลางกระดาษ ใหร ะบุวัน เดือน ป วัน
สุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4.2 พิมพเรื่อง โดยใชชื่อเรื่อง “ขอสงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” พิมพชิดกั้นหนา
1.4.3 พิมพเรียน โดยเรียน “อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา.............. อาจารย
.........................
1.4.4 พิมพขอความ ขอความจดหมายใหระบุรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อ-สกุล รหัสประจําตัว
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อเรื่องรายงาน และคําขอสงรายงาน โดยขอความมีประมาณ
2-3 ยอหนา
1.4.5 สวนทายจดหมาย ประกอบดวย คําลงทาย ชื่อ-สกุลของนักศึกษา โดยจัดพิมพวาง
กึ่งกลาง
1.4.6 จดหมายขอสงรายงานใหพิมพขนาดตัวอักษร 16 points ตัวพิมพธรรมดา
1.5 หนาอนุมัติรายงาน ใหจัดพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา เปนภาษาไทย มี
รายละเอียดดังนี้
1.5.1 ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยพิมพคําวา “ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา” พิมพชิดกั้นหนา ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา พิมพชื่อรายงานเฉพาะชื่อภาษาไทย
เทานั้น
1.5.2 ชื่อ ผูร ายงาน โดยพิม พคํ าวา “ผูร ายงาน” พิ ม พชิด กั้นหนา ขนาดตัวอั ก ษร16
Points ตัวพิมพหนา ตอจากชื่อรายงาน พิมพชื่อสกุลของนักศึกษา เปนตัวพิมพธรรมดา โดยใสคํานําหนาชื่อ
ดวย
1.5.3 คณะ โดยพิมพคําวา “คณะ” ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา ตอจากชื่อ
รายงาน ใหพิมพคณะที่นักศึกษาศึกษาอยู เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ เปนตัวพิมพธรรมดา
1.5.4 สาขาวิชา โดยพิม พคําวา “สาขาวิชา” ขนาดตัวอัก ษร16 Points ตัวพิม พห นา
โดยใสชื่อสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู เชน สาขาวิชาเคมีประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
ชีววิทยาประยกต เปนตัวพิมพธรรมดา
1.5.5 เสนทึบ โดยขีดเสนทึบจากกั้นหนาจนสุดกั้นหลังของกระดาษ
1.5.6 ลายมือชื่อผูอนุมัติรายงานสหกิจศึกษา ประกอบดวยบุคคล 2 คน คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
2) พนักงานที่ปรึกษา
โดยการจัดพิมพ เวนชองวางสําหรับลายมือชื่อและในวงเล็บใหพิมพชื่อ-สกุลของ
ผูอนุมัตริ ายงาน และการนําเสนอการลงนามเพื่อขออนุมัติรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองเปนไป
ตามลําดับ และพิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.5.7 สวนการลงนามรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย

1) ประโยค “คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ฯ อนุ มั ติ ใ ห นั บ รายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............(เชน ตามหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต , ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ) สาขาวิชา..................... (เชน สาขาวิชาเคมีป ระยุก ต ,
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต) พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
2) ลายมื อชื่อ ผูล งนาม ชื่อผู ล งนามในรายงานการปฏิ บัติง านสหกิจ ศึก ษาคื อ
คณบดี โดยใหเวนที่สําหรับลายมือชื่อ ในวงเล็บใหพิมพชื่อ -สกุลของผูลงนาม และตําแหนงของผูล งนาม
พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
หมายเหตุ การลงนามของผูอนุมัติรายงานและผูลงนาม ใหลงนามดวยปากกาเพียง 2 สี คือสีน้ําเงิน
และสีดํา
1.6 บทคัดยอ คือ ขอความสรุปเนื้อเรื่องบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 ของรายงานใหสั้นกะทัดรัด ชัดเจน ทํา
ใหทราบถึงเนื้อเรื่องคราวๆ โดยไมจําเปนตองอานเนื้อหาในรายงาน
บทคัดยอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีเฉพาะภาษาไทย โดยมีความยาวไมเกิน 500
คํา ประกอบดวย 2 สวนคือ
1.6.1 อธิบายถึงชื่อรายงาน ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา สาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา และปการศึกษา โดยพิมพชิดกั้นหนา พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.6.2 บทคัดยอ ที่เปนรายละเอียดโดยยอของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยพิมพ
คําวา “บทคัดยอ (Abstract)” พิมพเวนหางจากปการศึกษา 2 ระยะบรรทัด จัดวางกึ่งกลาง ขนาดตัวอักษร
20 Points ตัวพิมพหนา สําหรับเนื้อหารายละเอียดพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.7 กิตติกรรมประกาศ คือ ขอความกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและใหความรวมมือในการคนคว า
เพื่อเขียนรายงาน เปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ควรถือปฏิบัติ
การพิมพ พิมพคําวา “กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)” จัดวางกึ่งกลาง ขนาดตัวอักษร 20
Points ตัวพิมพหนา สําหรับขอความพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา สวนสุดทาย พิมพ
ชื่อ-สกุล ของผูจัดทํารายงาน และวันเดือนปใหล งวันที่สุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจ ศึก ษา โดยชื่อสกุล
ผูจัดทํารายงาน วันเดือนป ใหจัดกึ่งกลางซึ่งกันและกัน อยูริมกั้นหลังของกระดาษ
1.8 สารบัญ เปนสวนที่ใหรายละเอียดของสวนตางๆ ที่ปรากฏในรายงานพรอมบอกเลขหนา โดย
เริ่มตั้งแตสารบาญเปนตนไป
การพิมพ ใหพิมพคําวา “สารบัญ” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา
สําหรับหัวขอเนื้อหาพิมพชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิมพชิดกั้นหลังกระดาษขนาดตัวอักษร 16 Points
ตัวพิม พธรรมดา โดยจัดเรีย งหัวขอเนื้อหาตามลําดับ คือ จดหมายนําสง หนาอนุมัติร ายงาน บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บรรณานุกรม
และภาคผนวก การระบุเลขหนา ใหระบุเลขหนาแรกของแตละหัวขอ

1.9 รายการตาราง เปนการแจงตําแหนงหนาของตารางที่ปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา
กํากับ
การพิม พ ใหพิม พคํ าวา “รายการตาราง” ไว กึ่ง กลางหน ากระดาษ ขนาดตัวอั ก ษร 20 Points
ตัวพิม พห นา สําหรับ รายการตารางพิม พชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิม พชิดกั้นหลัง กระดาษ ขนาด
ตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
1.10 รายการภาพ เปนการแจงตําแหนงหนาของภาพที่ปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา
กํากับ
การพิมพ ใหพิมพคําวา “รายการภาพ” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพ
หนา สําหรับรายการภาพพิมพชิดกั้นหนากระดาษ เลขหนาพิมพชิดกั้นหลั งกระดาษ ขนาดตัวอักษร 16
Points ตัวพิมพธรรมดา
2. สวนเนื้อเรื่อง
เปนสวนที่นําเสนอรายงานทั้งเลม โดยแบงเนื้อหาออกเปนบท 4 บท ดังนี้
2.1 บทที่ 1 บทนํา
2.2 บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
2.3 บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
2.4 บทที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ
2.1 บทที่ 1 บทนํา เปนสวนของเนื้อเรื่อง ประกอบดวย วัตถุประสงคการปฏิบัติง าน ประวัติ
รายละเอียดบริษัท (ชื่อสถานประกอบการ, สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ, ลักษณะการประกอบการ เชน
ผลิตภัณฑ หรือบริการของสถานประกอบการ, รูปแบบการจัดการองคกรและการบริหารงาน, ตําแหนง
ลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย, ชื่อ ตําแหนงของพนักงานที่ปรึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน)
2.2 บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย รายละเอียดของโครงงานโดยใหเขียน
ลักษณะขั้นตอนในการปฏิบัติงานโครงงาน, แสดงภาพหรือแผนภูมิหรือตารางที่จําเปนประกอบดวย, แสดงการ
คํานวณหรือที่มาของสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการ, หากเปนการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการทดลอง ตองอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการไดอยางชัดเจน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.3 บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวยสิ่งที่คาดหวัง, ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนประโยชนตอตนเอง ประโยชนตอสถานประกอบการ ประโยชนตอมหาวิทยาลัย ,
การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา, ประสบการณที่ประทับใจหรือ
ประสบการณพิเศษ

2.4 บทที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ประกอบดวยปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเขารวมโครงการสหกิจ
ศึก ษา ซึ่ง อาจแยกเปนปญ หาดานสถานประกอบการ ปญ หาดานมหาวิท ยาลัย ปญ หาดานตัวนักศึก ษา
พรอมบอกขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไข
วิธีการพิมพสวนเนื้อหา สวนของชื่อบทของแตละบทใหจัดพิมพ 2 บรรทัด บรรทัดแรกบทที่... บรรทัด
ที่ส องชื่ อบท เชน บทนํ า รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน ปญ หาและ
ขอเสนอแนะ โดยจัดพิมพตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา จัดกึ่งกลาง สําหรับรายละเอียดเนื้อหา
ของแตละบทพิมพตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
3. สวนประกอบตอนทาย
สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
3.1 บรรณานุกรม เปนแหลงที่อางอิงหรือรวบรวมเอกสารที่กลาวถึงสิ่งอางอิงตางๆ ซึ่งเปนหลักฐาน
คนควาประกอบการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน รายชื่อหนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุ
หลักทั่วไปในการจัดพิมพบรรณานุกรม
1. ชื่อผูแตง
1.1 ผูแตงคนไทยแตงเอกสารเปนภาษาไทยใหใสชื่อ และนามสกุลตามลําดับ โดยไมตองใส
คํานําหนาชื่อ (เชน นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน พ.ต.ท.) ตําแหนง (เชน ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย)
หรือคุณวุฒิ (เชน ดร. นพ.) หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ใหกลับขอความที่ระบุบรรดาศักดิ์ไปไว
ขางทายชื่อ โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) สวนชื่อผูแตงที่เปนสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ
1.2 ผูแตงชาวตางชาติ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหใสชื่อสกุล
คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามดวยอักษรยอของชื่อตน และชื่อกลาง
1.3 ผูแตงที่เปนบรรณาธิการ (Editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds. ไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ สวนผูแตงที่เปนผูรวบรวมใหใสคําวา ผูรวบรวม หรือ Comp. หรือ Comps.
ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ
1.4 ผูแตงที่เปนนิติบุคคล ใหใสชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจากหนวยงาน
ยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ
1.5 ผูแตง 2-6 คน ใสชื่อผูแ ตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่
2 คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 6 คน และกอนหนา
ชื่อผูแตงคนสุดทาย ใหใสคําวา และ หรือ and
1.6 ผูแตงมากกวา 6 คนขึ้นไป ใหใสชอื่ ผูแตงคนที่ 1 ตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al.

2. ชื่อเรื่อง
2.1 ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ ใหใสชื่อเต็มตามที่
ปรากฏในเอกสาร สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ สวนคํา
อื่นๆ ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ
กรณีที่มีชื่อเรื่องยอย ใหใสเครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น
กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่องยอยเปนตัวพิม พใหญ การพิมพ ชื่อ
หนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได
สวนการพิม พชื่อบทความ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิม พ เชน จุล สาร เอกสารอัดสําเนา) ใหพิมพตัวพิม พ
ธรรมดา (normal)
2.2 ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา ใหใสชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร
สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ การพิมพชื่อวารสาร
ชื่อสารานุกรม ควรเนนโดยการพิมพตัวหนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได สวนการพิมพชื่อ
การประชุม/สัมมนาใหพิมพตัวพิมพธรรมดา (normal) ยกเวนชื่อการประชุมนั้นเปนชื่อของหนังสือดวย ให
พิมพเนนเหมือนชื่อหนังสือ
3. ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของหนังสือ
ครั้งที่พิมพ ใหใสครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีขอความระบุการปรับปรุง
แกไข หรือการแกไขเพิ่มเติม ก็ใหใสไวดวย
สถานที่พิมพ ใหใสชื่อเมือง หรือชื่อจัง หวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพตามที่ป รากฏใน
หนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายชื่อ ใหใสชื่อแรกเทานั้น ในกรณีที่ตองการระบุชื่อรัฐ หรือเขตหรือ
แควนตอจากชื่อเมือง อาจใสเปนชื่อยอหรือชื่อเต็มก็ได โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) กรณีที่ไมปรากฏชื่อ
สถานที่พิมพใหใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)
สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพตามที่ปรากฏในหนั งสือ
หากมีทั้งชื่อสํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพ กรณีที่สํานักพิมพเปนหนวยงานหรือองค กรตางๆ
ใหใสชื่อหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ กรณีที่ไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใส (ม.ป.พ.)
หรือ (n.p.)
ปที่พิมพ ใหใสปที่พิม พตามที่ปรากฏในเอกสาร ดวยเลขอารบิค ระบุ พ.ศ. หรือ
ค.ศ. ไวในเครื่องหมาย ( ) ตอจากชื่อผูแตง กรณีที่ไมปรากฏปที่พิมพ ใหใส (ม.ป.ป.) และ (n.d.)
3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวารสาร
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ปที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหนา ใหใสตามลําดับ เชน 2 (3), 5-21

วารสารยังไมออกเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพใหใส (ระหวางตีพิมพ) หรือ
(in press) ตอทายชื่อผูแตง
3.3 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของสารานุกรม
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ใสขอมูลเลมที่ (volume) และเลขหนา สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ ตามลําดับดังนี้ เลมที่ ,
(หนา), สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ
สารานุกรมเลมเดียวจบ ไมตองระบุเลมที่
3.4 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวิทยานิพนธ
ปที่พิมพ ใหใสตามวิธีการใสปที่พิมพของหนังสือ
ใสขอมูลระบุชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ตามลําดับดังนี้
วิทยานิพนธปริญญา..... สาขาวิชา.... คณะ..... สถาบัน/มหาวิทยาลัย......
วิทยานิพนธของตางประเทศ ใหใสขอมูลระบุชื่อประเทศที่เปนที่ตั้งของสถาบัน
3.5 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของเอกสารที่ไมไดตีพิมพ
ปที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ใหใสตามวิธีการใสขอมูลการพิมพของหนังสือ
และระบุขอความบอกลักษณะของเอกสารไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทาย
3.6 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของเอกสารอินเทอรเน็ต
ใหใสขอมูลระบุวันเดือนปที่คนขอมูล และที่อยู URL หรือ Domain ของเอกสารบน
อินเทอรเน็ต ตอทายรายละเอียดอื่นๆ ของเอกสารประเภทนั้นๆ
4. วิธีการพิมพบรรณานุกรม
4.1 พิมพคําวา บรรณานุกรม ไวบ รรทัดแรก จัดกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอัก ษร 20
Points ตัวพิมพหนา
4.2 ในการจัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนเอกสารภาษาไทยใหเรียงลําดับอักษรแรกของรายการ
บรรณานุ ก รม ตามแบบการลํ า ดั บ ตั ว อั ก ษรของพจนานุ ก รมฉบับ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 ส ว น
บรรณานุกรมเอกสารภาษาตางประเทศใหลําดับอักษรตามแบบการเรียงตัวอักษรใน Webster’s Third New
International Dictionary of the English Language.
4.3 กรณีบ รรณานุก รมมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ใหพิม พเ อกสารภาษาไทยกอน
ภาษาตางประเทศ (เรียงภาษาไทยกอน ก-ฮ ตามดวยภาษาอังกฤษ A-Z)
4.4 ใหเริ่มพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบซาย
(กั้นหนาของกระดาษ) ถาพิมพไมหมดในหนึ่งบรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 6 ตัวอักษร เริ่มพิมพ
ตัวอักษรที่ 7 ถาไมจบใน 2 บรรทัด ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 ใหตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม ก็
ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิม ขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา
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