
 

รูปแบบของรายงานสหกจิศึกษา  
เน้ือหาของรายงานสหกิจศึกษาในส่วนของเน้ือหาหรือรายละเอียดการปฏิบติังานของนกัศึกษาแต่ละ

คนจะแตกต่างไปตามการปฏิบติังานและปัญหาท่ีพบ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัทาํรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
คณะอญัมณีจึงกาํหนดรูปแบบรายงานสหกิจศึกษาสาํหรับนกัศึกษา ดงัน้ี 
 
รูปแบบของรายงาน ประกอบด้วย 

 ส่วนท่ี 1 ส่วนนาํ 
 ส่วนท่ี 2 ส่วนเน้ือหา 
 ส่วนท่ี 3 เอกสารอา้งอิง 
 ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 
 ส่วนท่ี 5 ประวติัผูเ้ขียน 

 
ส่วนที ่1 ส่วนนํา  ประกอบด้วย 

 ปกหนา้ 
 ปกใน 
 หนา้อนุมติั 
 บทคดัยอ่ภาษาไทยไม่เกิน 1 หนา้ A4 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบญั 
 สารบญัตาราง (ถา้มี) 
 สารบญัภาพ (ถา้มี) 

 
ส่วนที ่2 ส่วนเนือ้หา แบ่งออกเป็น 3 บท คอื 

 บทท่ี 1 บทนาํ  
1.1 รายละเอียดของสถานประกอบการ (เป็นข้อมลูโดยสรุป) 
1.2 ขอ้มูลสถานประกอบการ 
1.3 วิสยัทศันส์ถานประกอบการ 
1.4 ลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบการ 
1.5 รูปแบบการจดัการและการบริหารงานของสถานประกอบการ 
1.6 ตาํแหน่งและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (ให้อธิบายอย่างละเอียด) 
1.7 ช่ือและตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 
1.8 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
1.9 แผนการทาํงาน 



 

 บทท่ี 2  (ใส่ช่ือเร่ืองท่ีศึกษา) 
2.1 ความสาํคญัของปัญหา 
2.2 วตัถุประสงค ์
2.3 วิธีการศึกษา 
2.4 นิยามศพัท ์
2.5 รายละเอียดการศึกษา  
2.6 สรุปผลการศึกษา 

 บทท่ี 3 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
3.1 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา (ภาพรวม) 
3.2 ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

3.2.1 ดา้นสถานประกอบการ 
3.2.2 ดา้นมหาวิทยาลยั 
3.2.3 ดา้นนกัศึกษา 

3.3 ปัญหาและอุปสรรค 
3.4 ขอ้เสนอแนะ 

3.4.1 โครงการสหกิจศึกษา 
3.4.2 หลกัสูตร และ/หรือ สาขาวิชา 

 
ส่วนที ่3 เอกสารอ้างองิ 

การเขยีนเอกสารอ้างองิ  
     1. การพิมพเ์อกสารอา้งอิง ใหเ้รียงเอกสารภาษาไทยก่อนเอกสารภาษาต่างประเทศ  

2. เรียงเอกสารอา้งอิงตามลาํดบัช่ือผูแ้ต่ง จาก ก-ฮ สาํหรับเอกสารอา้งอิงภาษาไทย และจาก A-Z 
สาํหรับเอกสารภาษาองักฤษ  

ตวัอย่างการเขยีนเอกสารอ้างองิ  
1. หนงัสือ หรือตาํรา (Text)  
บุญหงส์ จงคิด, พฤกษศาสตร์ไร่นาเศรษฐกิจและบทปฏิบติัการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 147 น., 2535.  
Cochran, W.G. and Cox, G.M., Experimental Designs., 2 ed., John Wiley and Sons, Inc., New York, 611 

p., 1968.  
2. หนงัสือแปล  
อาถรรพ ์เสมอมา, เคมีธุรกิจ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 200 น., แปลจาก W.A. Rusell, Business 

Chemistry, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2535.  
 
 



 

3. วารสาร (Journals)  
บุญหงส์ จงคิด, วชัระ ภูรีวโิรจนก์ลุ และบุรินทร์ สุคม, ความดีเด่นของขา้วลูกผสมช่วงท่ี 1 ในความ ตา้นทาน

เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 (2) ; น. 87-96, 2536.  
Scott, S.E., Simon, J.P. and Steward, P.S., Genetics of Yellow Orange Leaf Virus Reststance in Rice, Crop 

Sci. Vol. 15 ; pp. 204-220, 1980.  
4. รายงาน (Reports and Proceedings)  
สมเกียรติ รักชาติไทย, การป้องกนัโรคระบาดในหมู่บา้น. รายงานความกา้วหนา้, โครงการวิจยัโรค ระบาดใน

หมู่ชนบท, กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ, 38 น., 2534.  
Schwart, S.E., Biological Control of Insect Pests. Ann. Meeting Abstr. Amer. Soc. Agr. Sci., p.37, 1980.  
กองควบคุมโรคติดต่อ, หลกัการควบคุมแมลงพาหนะนาํโรค, เอกสารวิชาการ เล่มท่ี 305, กรมอนามยั, 

กรุงเทพฯ, 20 น., 2530.  
นิรนาม, กรรมวิธีการผลิตไส้กรอก, น.20-24, ในกลุ่มแม่บา้นผูแ้ปรรูปอาหาร อาํเภอเมือง จงัหวดั เชียงใหม่ (ผู ้

รวบรวม), อุตสาหกรรมเกษตร, โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, กรุงเทพฯ, 2536. 7  
5. วิทยานิพนธ์  
ปราโมทย ์รักตวัเอง, อิทธิพลของออกซิเจนต่อการบาํบดันํ้าเสีย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัมหิดล, 

กรุงเทพฯ, 2532.  
Susan, S.B., Sunflower Pollination, Ph.D. Thesis, North Carolina State Univ., Releigh, North Carolina, 

1973.  
6. เวบ็ไซด ์ 
6.1 ทราบผูแ้ต่ง/ผูเ้ขียน  
สถานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, กสิกรรม จงัหวดัเชียงใหม่, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://e.chiangmai.go.th/echiangmai/info/info_5_2.php, สืบคน้เม่ือ 16 สิงหาคม 2549.  
6.2 ไม่ทราบผูแ้ต่ง/ผูเ้ขียน  
New child vaccine gets funding boost, from http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp, Retrieved 

March 21, 2001. 
 
ส่วนที ่4 ภาคผนวก 

อาจเป็นเอกสาร รูปภาพ หรือตารางประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 
ส่วนที ่5 ประวตัผู้ิเขยีน 

แสดงประวติัของผูเ้ขียน ไม่เกิน 2 หนา้ A4 
 
 
 



 

รูปแบบการพมิพ์รายงาน 
ปกหน้า : กระดาษ A4 80 แกรม สีขาว พิมพด์ว้ยตวัอกัษรสีดาํ (เคลือบพลาสติก UV) ประกอบดว้ย 

1. ตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั (สีแสด-ม่วง) 
2. รายงานสหกิจศึกษา (20 pt) 
3. ช่ือเร่ืองภาษาไทย (องักฤษ-ถา้มี) (18 pt) 
4. ช่ือนามสกลุของผูศึ้กษาโดยระบุนาย/นางสาว และรหสัประจาํตวันกัศึกษา(16 pt) 
5. ช่ือหลกัสูตร (16 pt) 
6. ช่ือสาํนกัวิชา / ช่ือมหาวิทยาลยั (16 pt) 
7. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา (16 pt) 
8. ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ (ใส่ช่ือสถานประกอบการ และท่ีอยูข่องสถานประกอบการ) (16 pt) 
 

 
ใบรองปก : กระดาษขาวไม่มีขอ้ความใด ๆ 

 
ปกใน : กระดาษขาวมีรูปแบบการพิมพเ์หมือนปกหนา้ทุกประการ 
 
สันปก : ใหพ้ิมพต์ามแนวยาวของปก (16 pt) 

1. ช่ือนามสกลุ 
2. ช่ือเร่ืองท่ีศึกษา 
3. ช่ือปริญญา 
4. ปีการศึกษา 

 
ปกหลงั : ไม่มีขอ้ความใด ๆ 

 
ตวัอกัษรและรูปแบบทีใ่ช้ในการพมิพ์ : 

 กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม 
 พิมพด์ว้ย Font Angsana New สีดาํ 
 ทัว่ไปขนาด 16 pt 
 ช่ือบทขนาด 18 pt แบบเนน้ขอ้ความ 
 ทุกหนา้แรกของบทจะไม่ใส่เลขหนา้ และเวน้ระยะจากขอบบนท่ีกาํหนดไว ้1 บรรทดั 
 เลขหนา้ใชข้นาดตวัอกัษร 16 pt 
 หวัขอ้หลกั/หวัขอ้รอง/หวัขอ้ยอ่ย ขนาด 16 pt แบบเนน้ขอ้ความ 
 การยอ่หนา้ใหเ้ร่ิมพิมพท่ี์ตาํแหน่งตวัอกัษรท่ี 11 



 

 การเวน้ขอบกระดาษ  
ขอบบน 1.5 น้ิว (3.5 ซม.) 
ขอบล่าง 1.0 น้ิว (2.5 ซม.) 
ขอบซา้ย 1.5 น้ิว (3.5 ซม.) 
ขอบขวา 1.0 น้ิว (2.5 ซม.) 

 
ส่ิงทีต้่องส่งให้โครงการสหกจิฯ หลงัจากกลบัจากสหกจิศึกษา 
**  CD-R รายงานสหกิจศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (รูปแบบเช่นเดียวกนักบัรายงานท่ีเป็นรูปเล่มสาํหรับส่งอาจารย์
และสถานประกอบการ) พร้อมสรุปขอ้มูลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 รูปถ่ายขณะปฏิบติังานในสถานประกอบการสหกิจศึกษา (ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (ตวัอยา่งส่วนนาํ) 
 

 
 

รายงานสหกจิศึกษา 
 

ช่ือภาษาไทย XXXXXXXXXXXXXXXX 
ช่ือภาษาองักฤษ XXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 

นางสาวXXXXXXXXXXXX        รหสัประจาํตวันกัศึกษา XXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
คณะอญัมณี มหาวิทยาลยับูรพา 
ปีการศึกษา xxxxxxxxxxx 

 
 
 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ณ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

เลขท่ี XX ถนนXXXXXXXX แขวงXXXXXXX เขตXXXXXXX จงัหวดัXXXXXX  
  



 

หน้าอนุมัต ิ
ช่ือรายงาน  ไทย 
    (องักฤษ) 
ผูเ้ขียน   นางสาวXXXXXXXXXXXXX         
หลกัสูตร  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
 

………………………… 
        (.....................................) 
                  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทคดัย่อ 

 
ช่ือรายงาน   : xxxxxxxxxx (English) 
ช่ือสถานประกอบการ  : xxxxxxxxxxxxxxxx 
ผูเ้ขียน    : นางสาวXXXXXXXXXXXXXXX         
หลกัสูตร   : XXXXXXXXXXX 
สาขา    : XXXXXXXXX 
อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา  :  xxxxxxxxxxxxxxxx 
ภาคการศึกษา   : 1 
ปีการศึกษา   : XXXXXXXXX 

 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

กติตกิรรมประกาศ 
 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
       นางสาวXXXXXXXXXXXX         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 หนา้ 
หนา้อนุมติั ก 
บทคดัยอ่  ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบญั ง 
สารบญัตาราง จ 
สารบญัภาพ ฉ 
 
บทท่ี 1 บทนาํ 
 1.1 รายละเอียดของสถานประกอบการ       1 

1.2 ขอ้มูลสถานประกอบการ              2 
1.3 วิสยัทศัน์สถานประกอบการ             3 
1.4 ลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบการ       4 
1.5 รูปแบบการจดัการและการบริหารงานของสถานประกอบการ     5 
1.6 ตาํแหน่งและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย          6 
1.7 ช่ือและตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา           7 
1.8 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน          8 
1.9 แผนการทาํงาน           9 

บทท่ี 2 เร่ืองท่ีศึกษา 
 2.1 ความสาํคญัของปัญหา         10 
 2.2 วตัถุประสงค ์          11 
 2.3 วิธีการศึกษา          12 
 2.4 นิยามศพัท ์          13 
 2.5 รายละเอียดการศึกษา         14 
 2.6 สรุปผลการศึกษา         15 
บทท่ี 3 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 3.1 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา                     16 
 3.2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา      17 
 3.3 ปัญหาและอุปสรรค            18 



 

 3.4 ขอ้เสนอแนะ                      19 
 
 
เอกสารอา้งอิง 30 
ภาคผนวก 31 

ภาคผนวก ก   XXXXXXXXXXX                                                                                     33 
ภาคผนวก ข   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    35 
ภาคผนวก ค  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         39  

ประวติัผูเ้ขียน                                           45 
 
 
 
 
 
 
  



 

สารบัญตาราง 
 

    ตารางท่ี                     หนา้ 
       1.1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX       13 
       3.1   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  32 
       3.2   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญภาพ 
 

 ภาพท่ี                   หนา้ 
1.1  XXXXXXXXXXXXXX          3 
ข.1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                   10 
ข.2   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                  17 

 
 


