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การเขียนรายงานสหกจิศึกษา 
 
การเขียนรายงานสหกิจศึกษาเป็นกิจกรรมบงัคบัของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกฝนทกัษะการส่ือสารของ

นกัศึกษา เพื่อรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สรุป และวิจารณ์ส่ิงท่ีไดท้ าการศึกษาในขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งเขียน
รายงานผลการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานนกัศึกษาของคณะฯ ดงัน้ี    

ส่วนประกอบของรายงาน 
 1. ส่วนน า (Front Matter) 
 2. เน้ือเร่ือง (Text) 
 3. เอกสารอา้งอิง (Reference) 
 4. ภาคผนวก (Appendix) 
 

1. ส่วนน า (Front Matter) 
 ส่วนน านบัตั้งแตป่กนอกไปจนถึงส่วนเน้ือความ มีส่วนยอ่ย ๆ และรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 ปกนอก (Cover) เป็นปกท่ีมีความกวา้งยาวตามขนาดกระดาษ A4 ตวัอกัษรมีขนาดพอเหมาะ ปกนอกมี 6 ส่วนดงัน้ี 
  1.1.1 ช่ือวชิาและรหสัวชิา โดยช่ือวชิาอยูบ่รรทดับน และรหสัวชิาอยูบ่รรทดัล่าง 
  1.1.2 ช่ือหัวขอ้โครงงานนกัศึกษา ช่ือท่ีปรากฏบนปกมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยให้ภาษาไทยอยูบ่นบรรทดับน 
และภาษาองักฤษอยูบ่รรทดัล่าง ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองยาวใหต้ดัเป็น 2 – 3 บรรทดั โดยบรรทดับนยาวกวา่บรรทดัล่างวางแบบพีรามิดหัว
กลบั 
 1.1.3 ช่ือผูเ้ขียนมีเฉพาะช่ือและช่ือสกลุเท่านั้น โดยมีค าวา่ “โดย” อยูบ่รรทดับนและช่ือ-นามสกลุอยูบ่รรทดัล่าง 
  1.1.4 ช่ือสถาบนัการศึกษาวางอยูส่่วนล่างก่อนภาคการศึกษาและปีการศึกษา 
 1.1.5 ภาคการศึกษาและปีการศึกษาท่ีลงทะเบียน วางอยูส่่วนล่างสุดของปกนอกห่างจากขอบล่าง    3 – 4 ซม. 
 

 1.2 ปกใน (Title Page) ก่อนหนา้ปกในให้ใส่ใบรองปกไว ้1 แผ่น ใชก้ระดาษปอนด์อยา่งหนาในหนา้ปกในใหพิ้มพข์อ้ความ
เช่นเดียวกบัปกนอก การวางต าแหน่งขอ้ความเหมือนกบัปกนอก 
 

 1.3 บทคดัย่อ (Abstract) บทคดัยอ่ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและและภาษาองักฤษ แยกไวแ้ต่ละชุด ชุดแรกเป็นภาษาไทยชุดหลงัเป็น
ภาษาองักฤษ แต่ละชุดมีความยาวไม่เกิน 500 ค า บทคดัยอ่ควรสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเพ่ือให้คนอ่านสามารถอ่านแลว้ไดใ้จความว่า
เน้ือหาโดยยอ่คืออะไร ท าอะไร ไดผ้ลอยา่งไร 
 

 1.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) เป็นส่วนท่ีผูท้  ารายงานกล่าวค าขอบคุณผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการท าการทดลอง 
หรือการท ารายงาน 
 

 1.5 สารบัญ  (Contents)  เป็นรายการของกลุ่มขอ้ความทุกชนิด ในรายงานท่ีอยูใ่นส่วนถดัจากหนา้   สารบาญน้ีเป็นตน้ไป 
 

 1.6 สารบัญตาราง  (Contents of Tables) ใชส้ าหรับรายงานท่ีมีตารางประกอบเพ่ือแสดงรายการของตารางทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น
รายงาน 
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 1.7 สารบัญภาพ  (Contents of Illustrations) ใชส้ าหรับรายงานท่ีมีภาพประกอบ เช่น ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ แผนผงั และ
แผนภาพต่าง ๆ ฯลฯ เพ่ือแสดงรายการของภาพประกอบทั้งหมดของรายงาน 
 

2. เน้ือเร่ือง  (Text) 

 ประกอบดว้ย 5 บท ดงัน้ี 

  2.1 บทน า (Introduction) บทน าเป็นการเร่ิมเร่ืองท่ีแสดงใหผู้อ่ื้นทราบถึงท่ีมาของแนวคิดและความส าคญัของการท าวจิยั

ท่ีน าเสนอ โดยอาจแสดงไดด้ว้ยประโยคท่ีเป็นเหตุผลรองรับเพ่ือบอกถึงปัญหาในขณะน้ี และ/หรือ ส่ิงท่ีผูอ่ื้นท าไวมี้ช่องว่างทาง

วิชาการอะไรบา้งท่ียงัไม่ให้ค  าตอบท่ีตรง และ/หรือ ถา้ไดค้  าตอบจากรายงานเร่ืองน้ีจะเกิดประโยชน์อะไรบา้ง ดงันั้นเร่ืองน้ีจึงมี

ความส าคญัและมีเหตุผลในการท าการทดลอง 

  วตัถุประสงค์  (Objective)   

  2.2 การตรวจเอกสาร (Review of Literatures) เป็นการรวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทนัสมยัและตรงประเด็นปัญหา

ทั้งในรูปทฤษฎี รายงานการทดลอง สิทธิบตัร มาตรฐานขอ้ก าหนด และอ่ืนๆเพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนความส าคญั การออกแบบงาน 

การวิเคราะห์วิจารณ์ผลของงานวิจยัน้ี อาจมีการอา้งอิงถึงผูอ่ื้นท่ีไดท้ดลองเพื่อแกปั้ญหาน้ีมาแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยการ

อา้งถึงขอ้มูลผูอ่ื้นจะตอ้งมีการก ากบัช่ือเจา้ของเอกสารและปีของขอ้มูลนั้นทุกคร้ังท่ีอา้งถึง 

  2.3 วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ (Materials and Methods) จะตอ้งบอกรายละเอียดใหค้รบถว้น โดยยดึหลกัวา่บุคคลอ่ืนสามารถ

ท าการทดลองซ ้ าของเราได ้การเขียนให้ครบถว้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพ่ือเปิดโอกาส ให้ผูอ่ื้นพิสูจน์งานของเรา และเพ่ือยืนยนัว่าผลการ

ทดลองท่ีไดม้าถูกตอ้ง (ภายใตเ้ง่ือนไขของวสัดุและวธีิการน้ี) 

  2.4 ผลการทดลอง (Results) เสนอผลการทดลองโดยละเอียด การเสนออาจเป็นแบบบรรยาย และ/หรือใชต้าราง และ/หรือ

ภาพประกอบ ควรมีการจดัหมวดหมู่ใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์

  วิจารณ์ผลการทดลอง (Discussion) เป็นการอธิบายหรือตีความหมายของผลการทดลองให้เขา้ใจไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน การ

วเิคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ือใหไ้ดค้  าวจิารณ์ท่ีดีนั้นตอ้งยดึหลกัการต่อไปน้ี 

  ก. ใหผู้อ่้านคลอ้ยตามสมมติฐานของการทดลองท่ีแสดงออกโดยผลการทดลอง 

  ข. เปรียบเทียบกบัผลงานของผูอ่ื้น ถา้เหมือนกนัให้น ามาสนับสนุน ถา้ต่างกนัให้หาเหตุผลของความแตกต่าง และถา้ช้ี

ขอ้ผิดพลาดของงานอ่ืนได ้(ในกรณีท่ีไดผ้ลต่างกนั) ก็จะเป็นการเนน้ส่วนส าคญั(highlight) การทดลองของเรามากข้ึน 

  ค. เพ่ือสรุปสาระส าคญัและลู่ทางการน าไปประโยชน์ ในกรณีท่ีการทดลองมีหลายประเด็นต่อเน่ืองกนั มกัจะรวมผลและ

วจิารณ์ผลไวด้ว้ยกนั โดยใหใ้ชห้วัขอ้วา่ “ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง (Results and Discussion)” 

  2.5 สรุป (Conclusion) เป็นการอธิบายสั้นๆวา่ ในการทดลองหรือการศึกษาไดพ้บอะไรบา้งท่ีเป็นจุดเด่นท่ีส าคญั และควร

เป็นค าตอบท่ีตรงกบัวตัถุประสงค ์ประเด็นค าถามหรือการแกปั้ญหาท่ีเขียนไวใ้นบทน า 

3. เอกสารอ้างองิ (Reference) ใหย้ดึตามหลกัเกณฑก์ารเขียนเอกสารอา้งอิงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งในส่วนของการ

อา้งอิงเน้ือหา และการเขียนรายการเอกสารอา้งอิง  
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4. ภาคผนวก (Appendix) 

  รายงานอาจมีหรือไม่มีภาคผนวกก็ได ้ ภาคผนวกเป็นส่วนท่ีแยกออกจากเน้ือเร่ืองของรายงานเป็นท่ีรวมของขอ้ความ ภาพ ตาราง 

ฯลฯ ท่ีเป็นส่วนเสริมเน้ือเร่ืองของรายงาน เช่น วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์ทางสถิติ เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ส่วนของเน้ือเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษา อาจแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการปฏิบติังานของนักศึกษาแต่ละคน 

เพ่ือให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษามีรูปแบบและเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั จึงก าหนดการจดัท ารูปเล่มรายงานสหกิจ

ศึกษาใหน้กัศึกษาใชรู้ปแบบดงัต่อไปน้ี 

- จดัพิมพบ์นกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาวสุภาพ  โดยจดัพิมพห์นา้เดียว 
- จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษรสุภาพ ขนาดเหมาะสม สามารถอ่านได้ง่าย (แนะน าให้ใช้รูปแบบอักษรเป็น TH 

SarabunPSK) 
- จดัพิมพใ์นแนวตั้งเป็นหลกั โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนไดต้ามความจ าเป็น 
- จดัพิมพเ์ลขหนา้ของรายงาน โดยอาจเรียงหมายเลขตามล าดบัต่อเน่ืองกนัไปจนหมด หรือจะจดัเรียงแยกกนัแต่ละบทก็

ได ้
- การเวน้ขอบกระดาษก าหนดให ้  ขอบบน  1.2  น้ิว 

 ขอบล่าง 1.0  น้ิว 
 ขอบซา้ย 1.5  น้ิว (ส าหรับการเขา้เล่มรายงาน) 
 ขอบขวา 1.0  น้ิว 
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ตัวอย่าง 

   
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานสหกจิศึกษา 

 
การลดการสูญเสียกระดาษคราฟท์และกระดาษลูกฟูก 

Reduction of Damaged Kraft Paper and Corrugated Board 
 
 
 

   
นางสาวจริงใจ  ใฝ่รู้ 

 
 
 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา 2556 
 
 

  
 

โครงงานสหกิจศึกษา เลขที่ : P 2556 / FST / 01 
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บทความวิชาการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 11 เมษายน 2557 
 

รูปแบบของบทความวิชาการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
Manuscript Preparation Guidelines for the Cooperative Education 

 

ชื่อนักศึกษา1  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา2*  ชือ่พนักงานที่ปรึกษา3 

1,2 ภาควิชา................................  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
3 ฝ่าย/แผนก ชื่อโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน ของพนักงานที่ปรึกษา 

*E-mail: อาจารย์ทีป่รึกษา@psu.ac.th 
 

Student1  Advicer2*  Advicer3 

1,2 Department of ………………………………, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112 
3 Sector/Department ……………………. Factory name ……………………Address ………………………… 

*E-mail: Advicer@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

     ตัวอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ ขอให้ท่านกรุณาปฏิบัติโดย

เคร่งครัดเท่าที่จะท าได้ เอกสารต้นฉบับนี้จะใช้ถ่ายท าส าเนา เพื่อใช้รวม

เล่มเป็นเอกสารของการประชุม ไม่มีการพิมพ์ใหม่ทั้งสิ้น ในกรณีบทความ

ภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อแต่ละ

ภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียวไม่ควรเกิน 25 บรรทัด และควรจะกล่าวถึง

วัตถุประสงค์ รวมถึงสรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนั้น ๆ 

ค าหลัก  จ านวน 3-5 ค า ตัวอักษรขนาด 12 
 

Abstract 

     This is an instruction for manuscript preparation for the 

PSU Engineering Conference.   Please follow this guideline 

strictly as it would appear in the proceeding without 

retouching.   For Thai article, an abstract in English must 

accompany the Thai version.   It should contain a single 

paragraph and its length should not exceed 25 lines.  It should 

include a concise statement of objectives and a summary of 

important results. 

Keywords:  3-5 words, 12 point size 
 

1. บทน า 

 บทความนี้แสดงตัวอย่างรูปแบบในการจัดหน้าของเอกสารเพื่อ

ช่วยในการเตรียมบทความให้มีรูปแบบที่ถูกต้อง  กรุณายึดเป็นแบบอย่าง

ในการเตรียมบทความ 

2. รูปแบบ 

 บทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง  ที่ท างาน  และ email ของผู้เขียน

หลัก (corresponding author) บทคัดย่อ เนื้อหาของบทความ  และ

เอกสารอ้างอิง ซ่ึงทั้งหมดรวมกันแล้วจะต้องมีความยาว 4-6 หน้า 
2.1 ขนาดกระดาษและการจัดหน้า 

 กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 (21.0 ซม x 29.7 ซม) ให้จัดหน้าเป็น

แบบ 2 คอลัมน์ ให้ความกว้างแต่ละคอลัมน์เป็น  77 มม. ระยะห่าง

ระหว่างคอลัมน์เป็น 6 มม. ระยะห่างจากขอบซ้ายและขวาเป็น 25 มม. 

ขอบบนและล่างเป็น 25 มม. ตั้งย่อหน้าไว้ที่ 7.5 มม. พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์

เลเซอร์ ควรใช้เครื่องที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า  600 dpi  ให้เว้น 1 

บรรทัดระหว่างหัวเร่ือง(section heading) ทุกครั้ง ส่วนระหว่างหัวเรื่อง

ย่อย (subsection heading) ไม่ต้องเว้นบรรทัด 

2.2 ชนิดตัวอักษร 

 ในบทความให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ทั้งหมด โดยชื่อ

บทความใช้ตัวหนาขนาด 18 ชื่อผู้แต่ง สถาบัน และข้อมูลติดต่อของผู้

แต่งใช้ตัวธรรมดาขนาด 12 

หัวเรื่อง (section heading) ใช้ตัวหนาขนาด 14 และหัวเร่ืองย่อย 

(subsection heading) ใช้ตัวหนาขนาด 12 และการบรรยายเนื้อหาใช้

ตัวอักษรธรรมดาขนาด 12 

3. การล าดับเลข 

 การล าดับเลขเพื่ออ้างถึง  รูป  ตาราง  และสมการจะต้องเป็นเลข

อาราบิค  ทุกสมการจะต้องมีล าดับหมายเลขก ากับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บ

วางไว้ชิดขอบขวา ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(1) 

โดยที่   คือค่าความหนืด p  คือความดัน k  คือค่าคงที่โบลทซ์มาน 

T  คืออุณหภูมิ และ m  คือมวลของแกส 

 ตั ว อั กษร ในสมกา ร ให้ ใ ช้  Times New Roman ขนาด  10 

สัญลั กษณ์ ให้ ใช้  Symbol ขนาด 10 และ ให้ ใช้  MathType หรือ 

Equation Editor ในการเขียนสมการ 

 การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงก าหนดให้ใช้ระบบนาม-ปี ดังแสดงใน

หัวข้อเอกสารอ้างอิง 

 

4. รูปและตาราง 

 รูปจะต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะลงในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือใน

กรณีจ าเป็นจริง ๆ เพื่อรักษารายละเอียดในรูปอาจยอมให้มีความกว้างได้

เต็มหน้ากระดาษ ผู้เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบจัดรูปให้อยู่ในขนาด

ที่ก าหนดนี้ โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในรูปได้

ชัดเจน  

 รูปลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีด า วาดด้วยโปรแกรมเช่น Visio, 

Adobe Illustrator, Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอืน่ 

ๆ ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นสีขาวด าที่มีความคมชัดและควรจะมี

รายละเอียดเท่าที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 

 รูปทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายรูปก ากับใต้รูป โดยให้
เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. การเขียนชื่อรูปก าหนดให้อยู่
ตรงกลางเอกสาร  โดยเว้นช่องว่าง 1 บรรทัดก่อนรูป และหลังค า
บรรยายรูป รูปทุกรูป และตารางทุกตารางที่ปรากฏในบทความจะต้องมี
การอ้างอิงในเน้ือหา 
 

รูปที่ 1  การหมุนของวัตถุทรงกระบอกในวัตถุทรงกระบอก         อกีชิ้น
หนึ่ง (TH SarabunPSK 12) 

 
 ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากับตารางไว้เหนือ   
ตารางโดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. ตารางจะต้อง
ก าหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนค า

บรรยายตาราง และหลังตาราง 
 
 
ตารางที่ 1  ตัวอยา่งการเขียนตาราง (TH SarabunPSK 12) 

x  /r ra m  2 r r   
0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 

 

5. สรุป 
 บทความของท่านควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ร่วมเขียนทุกท่าน
ก่อนท าการส่งบทความ เพื่อท าให้บทความของท่านมีคุณภาพสูงที่จะ
ผ่านการพิจารณา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ......... (องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ) 
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 เอกสารอ้างอิงเป็นรายชื่อสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุที่ผู้วิจัยใช้
อ้างอิงในการวิจัยซ่ึงได้ปรากฏในรายการอ้างอิงที่แทรกในส่วนเน้ือหาของ
งานวิจัยนั้น ๆ  ดังนั้นรายการเอกสารอ้างอิงจึงควรมีรายละเอียดมาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 การจัดล าดับการเขียนเอกสารอ้างอิง  ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร
ของผู้แต่ง  โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อนและให้เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมกันเขียน
เอกสาร  โดยภาษาไทยให้เขียนชื่อ – สกุล ทุกคนเรียงกันไป  ค่ันด้วย
เครื่ อ งหมายจุ ลภาค ( , )  คนสุ ดท้ าย เชื่ อมด้ วย  “และ”   ส่ วน
ภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นด้วยนามสกุลของคนแรก, ตามด้วยอักษรย่อของ
ชื่อหน้า ชื่อกลาง (ถ้ามี) คนถัดไปให้เขียนระบบเดียวกับคนแรก และต้อง
เหมือนกันทุกรายการ 
 เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล าดับจากปีเก่า-ปีใหม่ แต่
หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก ากับไว้ที่ปี พ.ศ. เมื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย หรือ a b c ก ากับไว้ที่ปี  ค.ศ. เมื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเรื่องและบทความวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วย
อักษรตัวใหญ่เฉพาะค าแรก ยกเว้นชื่อเฉพาะ ส่วนชื่อวารสารให้เขียนย่อ
ตามที่วารสารนั้น ๆ ก าหนด  ส่วนชื่อหนังสือและขื่อเรื่องในหนังสือให้
ขั้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกค า ยกเว้นค าบุรพบทและค าสันธาน  แสดง
ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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