
เค้าโครงการท ารายงาน (สหกิจศึกษา) 
เรียงล ำดบักำรจดัหนำ้ในรูปเล่มรำยงำน ดงัน้ี  
1. ปกหนำ้  
2. ปกรอง  
3. ใบอนุมติักำรผำ่นสหกิจศึกษำ  (1.ช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำ 2. ช่ือรองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร) 
4. กิตติกรรมประกำศ  
5. บทคดัยอ่  
6. สำรบญั  
7. สำรบญัตำรำง  
8. สำรบญัภำพ  

9. บทที ่1 บทน า 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
1.2 วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำ 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎแีละการทบทวนเอกสารที่เกีย่วข้อง 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(* ควรอธิบำยเน้ือหำโดยละเอียด พร้อมทั้งแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งทฤษฎี ท่ีกล่ำวมำกบังำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำย) 

บทที ่3 วธีิการวจัิย 
3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
3.2 วธีิกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง  
3.4 วธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

บทที ่4 ผลการศึกษา 
- รวบรวมและแสดงขอ้มูลท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรวิเครำะห์ 
- เปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บกบัวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำท่ีไดก้ ำหนดไว ้
- แสดงภำพ แผนภูมิ หรือตำรำงท่ีจ ำเป็นประกอบค ำอธิบำย 
- แสดงกำรค ำนวณหรือท่ีมำของสัญลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ท่ีชดัเจนถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำร และ 
ง่ำยต่อควำมเขำ้ใจ 



บทที ่5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
5.2 ขอ้เสนอแนะ 

10. บรรณำนุกรม 
11. ภำคผนวก 
      11.1 ภำคผนวก ก 

 ช่ือและสถำนท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร 
 ลกัษณะกำรประกอบกำร ผลิตภณัฑ/์ผลผลิต หรือกำรใหบ้ริกำรหลกัขององคก์ร  
 รูปแบบกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรงำนขององคก์ร  
 ต ำแหน่งและลกัษณะงำนท่ีนิสิตไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผิดชอบ 
 ระยะเวลำท่ีปฏิบติังำน  

12. ประวติักำรศึกษำ 
13. กระดำษรองปก 
14. ปกหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพมิพ์รูปเล่มโครงงาน 

 1. ใชก้ระดำษขำวไม่มีเส้นบรรทดั ขนำดมำตรฐำน A4  ขนำด 80  แกรม  ใชพ้ิมพเ์พียงหนำ้เดียว 

 2. ตวัพิมพแ์ละระยะบรรทดั ดงัน้ี 

ชนิดและขนาด ตัวอกัษร  เค้าโครงการท ารายงาน  

2.1  ชนิดตวัอกัษร 
 

2.2  ชนิดตวัเลข 

 Angsana  
(รวมทั้งตวัอกัษรภำษำองักฤษดว้ย) 

เลขอำรบิค ทั้งหมด 

 

2.3  ขนำดตวัอกัษรท่ีใชเ้ป็นเน้ือหำ       16  พอยท ์ (Point)  

2.4  ขนำดตวัอกัษรของบทท่ีและช่ือบท    
      จดัก่ึงกลำงหนำ้กระดำษ 

      20  พอยท ์ ตวัหนำ  

2.5  หวัขอ้ส ำคญั จดัชิดซำ้ยกระดำษ  18  พอยท ์ ตวัหนำ  

2.6  หวัขอ้ยอ่ย เวน้ 1 Tab  16  พอยท ์ ตวัหนำ  

2.7  ระยะบรรทดัปกติ  1    เท่ำ  

 

 3. กำรเวน้ท่ีวำ่งริมขอบกระดำษ  

  3.1 ดำ้นบนและดำ้นซำ้ยมือ  เวน้ห่ำงจำกขอบกระดำษ  1.5  น้ิว 

  3.2 ดำ้นล่ำงและดำ้นขวำมือ  เวน้ห่ำงจำกขอบกระดำษ 1 น้ิว 

 4. กำรพิมพค์  ำท่ีไม่จบในบรรทดัเดียวกนั  ใหย้กค ำนั้นทั้งค  ำไปพิมพบ์รรทดัต่อไป ไม่ควรตดัค ำไป

พิมพใ์นบรรทดัใหม่  เช่น  โรงเรียน ไม่ควรแยกเป็น โรง-เรียน   ดุลยพินิจ ไม่ควรพิมพว์ำ่ ดุลยพิ-นิจ  หรือ  

แจค๊สัน ไม่ควรพิมพว์ำ่ แจค๊-สัน  องักฤษ ไม่ควรพิมพว์ำ่ องั-กฤษ  มหำวทิยำลยับูรพำ  ไม่ควรพิมพว์ำ่  มหำ

วทิ-ยำลยับูรพำ  หรือ มหำวทิยำลยับูร-พำ  เป็นตน้  

 5. กำรพิมพต์ำรำง  ตำรำงแต่ละตำรำงตอ้งมีหมำยเลข  และช่ือตำรำงก ำกบั โดยหลงัหมำยเลขใหก้ด  

Space Bar  2  คร้ัง  แลว้จึงพิมพช่ื์อตำรำง  กำรเรียงล ำดบัหมำยเลขตำรำงใหใ้ชค้  ำวำ่ตำรำงท่ี  โดยเร่ิมจำก

เรียงล ำดบัตำรำงตำมบท เช่น   บทท่ี  1  เขียนเป็นตำรำงท่ี  1-1, 1-2, 1-3  และบทท่ี  2  เขียนเป็นตำรำงท่ี  2-

1, 2-2, 2-3  เป็นตน้ ทั้งน้ีถำ้ใชแ้บบใด ขอใหใ้ชเ้หมือนกนัทั้งเล่ม  ช่ือตำรำง   ควรสั้นแต่ชดัเจนและได้



ใจควำม  ไม่มีรำยละเอียดมำกเกินไป  หมำยเลข  และช่ือตำรำงใหพ้ิมพด์ำ้นบนของตำรำง  และพิมพชิ์ดขอบ

ซำ้ยมือของหนำ้กระดำษ    ถำ้ช่ือตำรำงยำวกวำ่ 1 บรรทดั  ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่โดยพิมพใ์หต้รงกบัช่ือตำรำง   

 6. กำรพิมพภ์ำพประกอบเน้ือหำ ภำพประกอบเน้ือหำมีหลำยประเภท  เช่น  ภำพถ่ำย  ภำพวำด  

แผนภูมิ  แปลน  แผนผงั ผงังำน  กรำฟ  แผน่ภำพและแผน่พบัโฆษณำ  ใหใ้ส่หมำยเลขล ำดบัและช่ือหรือ

ค ำอธิบำยก ำกบัเช่นเดียวกบัตำรำง   กำรเรียงล ำดบัหมำยเลขภำพประกอบเน้ือหำใหใ้ชค้  ำวำ่ภำพท่ี  โดย

เรียงล ำดบัภำพตำมบท  เช่น  บทท่ี  1  ไดแ้ก่  ภำพท่ี  1-1, 1-2, 1-3  และบทท่ี  2  เขียนเป็นภำพท่ี  2-1, 2-2, 2-

3  เป็นตน้ ช่ือภำพควรสั้นแต่ชดัเจนและไดใ้จควำม  ไม่มีรำยละเอียดมำกเกินไป  หมำยเลขและช่ือภำพให้

พิมพไ์วใ้ตภ้ำพ  และพิมพชิ์ดขอบซำ้ยมือของหนำ้กระดำษ    ถำ้ช่ือภำพยำวกวำ่ 1  บรรทดั  ใหข้ึ้นบรรทดั

ใหม่โดยพิมพใ์หต้รงกบัช่ือภำพ  เช่นเดียวกบักำรพิมพช่ื์อตำรำง  

 7. กำรอำ้งอิง หมำยถึงกำรบนัทึกท่ีมำของขอ้ควำมท่ียกมำกล่ำวอำ้งหรืออำ้งอิง  เพื่อใหผู้อ่้ำนทรำบ

แหล่งท่ีมำและสำมำรถติดตำมแหล่งวสัดุอำ้งอิงท่ีสมบูรณ์  เป็นกำรให้เกียรติแก่เจำ้ของผลงำนท่ีน ำมำอำ้งอิง  

ใหใ้ชรู้ปแบบกำรอำ้งอิงแบบนำม-ปี (Author-Date) ตลอดทั้งเล่ม และใหน้ ำวสัดุอำ้งอิงทุกรำยกำรท่ีปรำกฏ

ในเน้ือหำ ใส่ไวใ้นส่วนของบรรณำนุกรมหรือรำยกำรอำ้งอิงทำ้ยเล่ม ดงัตวัอยำ่ง ภำวะผูน้ ำท่ีมีประสิทธิผล

จะข้ึนอยูก่บับุคลิกและจิตใจตวัผูบ้ริหำร...(ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, ไชยำ ภำวะบุตร และวำโร เพง็สวสัด์ิ, 2548) 

 8. บรรณำนุกรม เป็นกำรรวบรวมรำยกำรอำ้งอิงทำ้ยเล่ม ใหใ้ชช่ื้อผูแ้ต่งหรือบรรณำธิกำรตำมท่ีระบุ

ในหนำ้ปกในของหนงัสือ  ช่ือผูแ้ต่งไม่ตอ้งลงค ำน ำหนำ้ช่ือ  เช่น  นำย  นำง  นำงสำว   ดร.   ศ.  นำยแพทย์

หรือ  Mr.  Mrs.  Dr.  Prof.  เป็นตน้  ผูแ้ต่งท่ีมีฐำนนัดรศกัด์ิ  บรรดำศกัด์ิ  หรือ ยศ  ใหล้งช่ือตำมดว้ย

เคร่ืองหมำยจุลภำคและฐำนนัดรศกัด์ิ  บรรดำศกัด์ิ  หรือ ยศ พิมพปิ์ดทำ้ยช่ือหนงัสือดว้ยเคร่ืองหมำย

มหพัภำค  “.”  ช่ือหนงัสือถำ้ไม่ปรำกฏคร้ังท่ีพิมพ ์ ใหใ้ส่เคร่ืองหมำยมหพัภำค  “.”  หลงัช่ือหนงัสือ  แต่ถำ้

ปรำกฏคร้ังท่ีพิมพ ์ ใหใ้ส่เคร่ืองหมำยมหพัภำค  “.”  หลงัคร้ังท่ีพิมพ ์ 

ช่ือผู้แต่ง./(ปีทีพ่มิพ์)./ช่ือหนังสือ/(ช่ือผู้แปล, แปล)./สถานทีพ่มิพ์:/ส านักพมิพ์. 
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