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ส่วนประกอบของรายงานสหกิจศึกษา 

ส่วนประกอบของรายงานแบ่งเป็น 3 ส่วนคอื 

1. ส่วนนํา ประกอบด้วย 

 ปกนอก ให ้Print สี (ปกสีขาวเคลือบพลาสติกดงัตวัอยา่งหนา้ 13)  

 ปกในพิมพข์อ้ความเหมือนกบัปกนอกแต่พิมพล์งบนกระดาษ A4 สีขาว 

 ใบเซ็นชือคณะกรรมการสอบโครงงาน(ดงัตวัอยา่งหนา้ 14) 

 จดหมายนาํส่งรายงาน(ดงัตวัอยา่งหนา้ 15) 

 กิตติกรรมประกาศในส่วนนีเป็นการเขียนเพือขอบคุณบุคคลทีมีส่วนช่วยให้โครงงาน

นีสาํเร็จลงไดไ้ม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการพนักงานทีปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาเป็น

ตน้(ดงัตวัอยา่งหนา้ 16) 

 บทคดัยอ่ 

เป็นการนาํเสนอเนือหาสรุปใจความสาํคญัทีนาํเสนอภาพรวมของโครงงานหรือ

งานวิจยั บทคดัยอ่ควรเขียนใหส้นัและกระชบั ความยาวของบทคดัยอ่ประมาณ 100-300คาํ

แต่ถ้ายาวกว่านีไม่ควรเขียนเกิน 1 หน้ากระดาษ โดยประเด็นทีสรุปในบทคัดย่อ

ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาหรือปัญหานาํวิจัย (Problem of study/ Rationale) (2) 

วตัถุประสงค ์(3) วิธีการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจยั (Methodology) (4) ผลการศึกษาทีสาํคญั 

(The main results) และ(5) สรุปความสาํคญัของงานวิจยั (Main conclusion) ทา้ยบทคดัย่อ

ใหใ้ส่คาํสาํคญั (Keywords) ทีเกียวขอ้งกบังานไวเ้ป็นดชันีไม่ตาํกว่า 3 คาํ 

บทคดัย่อช่วยอธิบายเนือหาของโครงงานในเนือทีกระดาษเพียงหน้าเดียวอีกนัย

หนึงการอ่านบทคัดย่อต้องทําให้ผูอ่้านรู้ว่าโครงงานนีเกียวกับอะไรมีวตัถุประสงค ์

วิธีดาํเนินการและไดผ้ลลพัธ์อะไรและบทคัดย่อจะต้องมีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยบทคดัย่อภาษาองักฤษให้ขึนหน้าใหม่ ใชห้ลกัการเขียนเช่นเดียวกบัภาษาไทย (ดัง

ตวัอยา่งหนา้ 17 - 18) 

 สารบญัเรือง (ดงัตวัอยา่งหนา้ 19) 

 สารบญัตาราง (ดงัตวัอยา่งหนา้ 20) 

 สารบญัรูปภาพ (ดงัตวัอยา่งหนา้ 21) 

ตอ้งแยกสารบญัออกเป็น 3 สารบญัทงันีตวัเลขทีใชเ้พือกาํกบัตารางหรือกาํกบัรูปภาพนันมี

หลกัเกณฑด์งันี 
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1. ใหใ้ส่คาํว่าตารางที ... ไวเ้หนือตาราง(ดงัตวัอย่างหน้า 10)และใส่คาํว่ารูปที ... 

ไวใ้ตรู้ป (ดงัตวัอยา่งหนา้ 9) 

2. ชือรูปและชือตารางจะอยูใ่นลกัษณะตวัเลขดงันี 

บทที.ลาํดับทีของรูปหรือตารางในบทนัน 

เช่นรูปที 1.1 ........... หมายถึงรูปนีเป็นรูปแรกในบทที 1  

รูปที 2.3 ............ หมายถึงรูปนีเป็นรูปที 3 ในบทที 2  

ตารางที 3.2 ....... หมายถึงตารางนีเป็นตารางที 2 ในบทที 3  

3. ตารางทียาวมากๆ กินเนือทีหลายหน้ากระดาษหรือภาพทีเป็นเนือหาต่อเนือง

หลายๆ ภาพควรยกยอดไปไวใ้นภาคผนวกจะทาํใหเ้นือหาของบทน่าอ่านมาก

ขึน 

2. ส่วนเนือเรือง แบ่งเป็น 5บท ได้แก่ 

บทที 1 บทนํา 

เนือหาในบทนีประกอบดว้ย 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

เป็นการกล่าวถึงทีมาของการริเริมทาํโครงงานนีซึงทีมานีอาจจะเกิดมาจากการที

เกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึงในการดาํเนินงานขององค์กรทาํให้นักศึกษามีความคิด

ริเริมทีจะจดัทาํโครงงานนีขึนมาเพือแกปั้ญหาการบรรยายในหวัขอ้นีมกัจะมีความยาว

ประมาณ 2 ยอ่หนา้โดย ยอ่หนา้แรกเป็นการกล่าวใหเ้ห็นภาพรวมของปัญหาทีเกิดและ

ดึงประเด็นเขา้สู่ทีมาของการทาํโครงงานในยอ่หนา้ทีสอง 

1.2  วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

แสดงเป็นข้อๆโดยแต่ละข้อจะบอกถึงความสามารถของโครงงานว่ า มี

ความสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในขอบเขตทีเรากาํหนดเช่นสามารถสืบคน้ขอ้มูลของ

ลูกคา้ทีมาใชบ้ริการได้หรือสรุปขอ้มูลของลูกค้าทีมาใชบ้ริการของห้องอาหารโดย

แยกตามอายเุพศและประเทศได ้

1.4  ประโยชน์ทีไดรั้บ 

เมือโครงงานของเราสาํเร็จลงแลว้จะใหป้ระโยชน์ใดต่อองค์กรบา้งโดยเขียนระบุ

มาเป็นขอ้ๆเช่นช่วยลดความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีในการตรวจสอบขอ้มูลได,้ช่วยลด

ขนัตอนการทาํงานของเจา้หนา้ทีหรือ เพิมรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายใหก้บัองคก์รเป็นตน้

โดยประโยชน์ทีไดรั้บนีจะสัมพนัธ์กบัเนือหาในบทที 5 ในส่วนของการสรุปผลดว้ย

ดงัจะกล่าวต่อไป 
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บทท ี2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

  เนือหาในบทนีเป็นการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หรือแนวคิด ทีเกียวขอ้งเพิมเติมเพือใชใ้น

การปฎิบัติงานหรือช่วยให้โครงงานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตัวอย่างเช่นการค้นหา

รายละเอียดเกียวกบัโปรแกรมหรือเครืองมือทีใชใ้นการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

 บทท ี3 รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

เนือหาในบทนีประกอบดว้ย 

3.1 ชือและทีตงัของสถานประกอบการ 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 

3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

โดยใหน้าํเสนองานทีไดรั้บมอบหมายอืนๆ ทีนอกเหนือจากโครงงาน เพือแสดงให้

เห็นว่านกัศึกษาไดป้ฏิบติังานใดบา้งใหก้บัสถานประกอบการตลอดระยะเวลา 4 เดือน 

โดยอธิบายแบบสรุป 

3.5 ชือและตาํแหน่งงานของพนกังานทีปรึกษา 

3.6 ระยะเวลาทีปฏิบติังาน 

3.7 ขนัตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

(** รายละเอียดของหัวข้อนีนักศึกษาสามารถปรับเปลียนได้ตามสาขาวิชาทีเรียน**) 

เขียนมาเป็นขอ้ๆ ใหเ้ห็นถึงขนัตอนทีนกัศึกษาใชใ้นการดาเนินงาน ตวัอยา่งเช่น 

. .1  รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มลูของโครงงาน 

. .2  วิเคราะห์ระบบงาน 

. .3  ออกแบบระบบงาน 

. .4  จดัทาํหรือพฒันาระบบ 

. .5  ทดสอบและสรุปผล 

. .   จดัทาํเอกสาร 

. .   ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ในแต่ละข้อให้อธิบายรายละเอียดดว้ย เช่น ข้อ . . รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน

นกัศึกษาจะตอ้งอธิบายว่าเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีใดเช่นโดยการใชแ้บบสอบถาม

หรือโดยการสมัภาษณ์ใครอยา่งไรซึงอาจจะมีการใชแ้ผนภาพในการนาํเสนอ เช่น Use 

Case Diagram, Class Diagram เป็นตน้  

นอกจากนี นกัศึกษาอาจจะใช ้Gantt Chart หรือ ตารางแสดงระยะเวลาในการดาํเนิน

โครงงานในหวัขอ้นีดว้ยเช่น 
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ขนัตอนการดาํเนินงาน มิ.ย.55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย.55 

1. รวบรวมความตอ้งการ 

2. วิเคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบ 

6. จดัทาํเอกสาร 

    

 

.   อุปกรณ์และเครืองมือทีใช ้

รายละเอียดของอุปกรณ์และเครืองมือทีใชใ้นการจดัทาํโครงงานของนกัศึกษา ซึงแต่

ละสาขาวิชาอาจจะใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์ทีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะงานของแต่

ละสาขาวิชา (ปรับเปลียนตามแต่ละสาขาวิชาใหเ้หมาะสม) 

ตวัอยา่งเช่น กรณีทีเป็นโครงงานดา้นคอมพิวเตอร์ อาจจะแบ่งเป็นเครืองมือดา้น

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เครืองคอมพิวเตอร์ (อาจจะระบุ Spec ของเครืองดว้ย)  

2. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word  

2. โปแกรม SPSS  

บทที 4 ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

อธิบายผลของการปฏิบัติงานหรือรายละเอียดของโครงงานทีนักศึกษาไดรั้บใน

หวัขอ้นีจะเป็นหัวขอ้ทีมีเนือหาค่อนขา้งยาวเพราะถือว่าเป็นส่วนประกอบหลกัส่วนหนึง

ของรายงานโดยการบรรยายนีนกัศึกษาอาจมีแผนภาพรูปหรือตารางเป็นส่วนประกอบดว้ย 

(ในบางสาขาวิชาอาจตอ้งเพิมหวัขอ้ยอ่ยบางอยา่งทีเกียวกบัสาขาวิชานนัๆลงไปดว้ยทงันีให้

นกัศึกษาปรึกษากบัอาจารยที์ปรึกษาและพนกังานทีปรึกษาเพิมเติมดว้ย) 

บทท ี5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

เนือหาในบทนีประกอบดว้ย 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

5.1.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์และ

ขอบเขตทีตงัไวใ้นบทที 1 ว่าหลงัจากทีดาํเนินโครงงานเสร็จสินลงแลว้นนั

ผลทีไดรั้บเป็นอย่างไรตรงตามวตัถุประสงค์และขอบเขตทีตงัไวห้รือไม่

เกิดประโยชน์ต่อองคก์รนนัอยา่งไร 

5.1.2  ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.3  ขอ้เสนอแนะนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเพือเป็นแนวทางใหก้บัผูอื้นใน

การดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

5.2  สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2  ปัญหาทีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 

 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย 

 บรรณานุกรม 

บรรณานุกรม คือ รายชือหนงัสือหรือเอกสาร สือสิงพิมพ ์รวมถึงสืออิเลก็ทรอนิกส์ ที

นาํมาเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการเขียนรายงาน โดยเรียงลาํดบัตวัอกัษรไวด้า้นทา้ยรายงาน 

o รูปแบบบรรณานุกรมหนงัสือ 

ชือผู้แต่ง.ชือหนังสือหรือชือเรือง.ครังทีพมิพ์.สถานทีพมิพ์.สานักพมิพ์.ปีทีพมิพ์ 

- ในส่วนของผูแ้ต่งถา้มี2 คน ใหใ้ส่ “และ” คนัระหว่างคนที 1 และคนที 2 และถา้มี 

3 คน ใหใ้ชจุ้ลภาค ( , ) คนัระหว่างคนที 1 กบั 2 และใส่คาํว่า“และ”ระหว่างคนที 2 

และ 3แต่ถา้มีมากกว่า 3 คนใหเ้ขียนชือผูแ้ต่งคนแรกแลว้ตามดว้ย “และคณะ”  

- ในส่วนของชือเรืองใหใ้ชต้วัหนาหรือตวัเอนหรือขีดเสน้ใต ้

- ในส่วนของครังทีพิมพใ์หเ้ขียนเฉพาะในกรณีทีพิมพม์ากกว่า 1 ครัง 

- ในส่วนของสถานทีพิมพใ์หเ้ขียนชือเมืองทีพิมพเ์ช่นกรุงเทพ ขอนแก่น London  

- ในส่วนของสาํนกัพิมพห์ากไม่มีใหใ้ส่โรงพิมพแ์ทน 

- ในส่วนของปีทีพิมพใ์หใ้ส่เฉพาะตวัเลขไม่ตอ้งใส่คาํว่าพ.ศ. หรือค.ศ.  

ตวัอยา่งเช่น 

โอภาส เอียมสิริวงศ.์ระบบฐานขอ้มลู.กรุงเทพฯ.บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั(มหาชน).2551 
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

o รูปบบบรรณานุกรมแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ชือผู้แต่ง.  ชือบทความ  [ประเภทของสือทีเข้าถงึ]<เข้าถงึได้จาก> (วนัทีค้นข้อมูล) 

   

ตวัอยา่งเช่น 

สุกรี เจริญสุข. ในหลวงกบัพระอจัฉริยภาพดา้นการดนตรี

[ออนไลน]์. http://kanchanapisek.or.th/articles/music.th.html (สืบคน้เมือวนัที 1 กรกฎาคม 

2551) 

 ภาคผนวก 

เป็นการอธิบายบางส่วนของเนือหาเพิมเติมเช่นนักศึกษาอาจจะมีตารางข้อมูล, 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั, แบบสอบถาม, สาํเนาเอกสารหายาก, รูปประกอบเพิมเติมหรือ

เป็นการอธิบายศพัท์เพิมเติมเป็นต้นโดยในทีนี ให้นักศึกษาใส่รูประหว่างการปฏิบัติงาน

ประมาณ 5 รูป โดยในรูปดังกล่าวจะต้องมรูีปทีมนีักศึกษากาํลงัปฏิบัตงิานอยู่ด้วย 

 ประวัติผู้จัดทาํ 

โดยประกอบดว้ยรูปภาพ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกุล ทีอยู่ เบอร์ติดต่อ และผลงาน 

เป็นตน้ (ดงัตวัอยา่งหนา้ 28) 

หมายเหตุ: 

- ในการเขียนรายงานและบทความวิชาการ ผู้ จัดทําควรใช้ภาษาทีเป็นทางการ จะต้องหลีกเลียงคํา

หรือข้อความทีเป็นภาษาพูด เช่น “การรวบรวมข้อมลูจากการถามพีเลียง …“ ควรบรรยายเป็น “การ

รวบรวมข้อมลูได้จากการสัมภาษณ์พนักงานทีปรึกษาและผู้ใช้ทีเกียวข้อง….” เป็นต้น 

- การจัดย่อหน้าพารากราฟ จะต้องจัดให้สวยงาม โดยบรรทัดแรกของพารากราฟให้ย่อหน้าเข้าไป 

1Tab และถ้ามีหัวข้อย่อยควรใช้สัญลกัษณ์หน้าข้อความให้เหมาะสม   

- การใช้คาํสรรพนามแทนตัวเอง โดยถ้าผู้จัดทาํโครงงานมีเพียงคนเดียวให้ใช้คาํว่า ผู้ จัดทาํ แต่ถ้าทาํ

เป็นหมู่คณะหรือมากกว่า 1 คน ให้ใช้คาํว่า คณะผู้จัดทาํ โดยให้หลีกเลียงคาํว่า ข้าพเจ้า 

- การเน้นข้อความทีสาํคัญให้กาํหนดเป็น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เพือเน้นให้ผู้ อ่านเห็น

ชัดเจน ถ้าข้อความใดเน้นเป็นพิเศษอาจจะกาํหนดให้เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ด้วยกไ็ด้ 

- สําหรับคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้ามีคําแปลในภาษาไทยให้ใช้คําแปลภาษาไทยและวงเล็บ

ภาษาอังกฤษต่อท้าย เช่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network) แต่ถ้าไม่คาํแปลภาษาไทยให้

เขียนทับศัพท์ เช่น แอนดรอยด์(Android) เป็นต้น 
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

การจัดทํารูปเล่ม 

1. พิมพบ์นกระดาษ A4 สีขาวสุภาพโดยพิมพห์นา้เดียว 

2. รูปแบบตวัอกัษรใหใ้ชA้ngsanaNewโดยกาํหนดขนาดของตวัอกัษรดงันี 

 ขอ้ความหรือเนือหาทวัไป ใหก้าํหนดขนาดเป็น 16 แบบปกติ ยกเวน้ตอ้งการเนน้ อาจจะกาํหนดให้

เป็นตวัเอียง ตวัหนา หรือขีดเสน้ใต ้เป็นตน้ 

 ชือบท ใหก้าํหนดขนาดเป็น 18 และตวัหนา 

 หวัขอ้ ใหก้าํหนดขนาดเป็น 16 และตวัหนา  

3. พิมพต์ามแนวตงัยกเวน้รูปภาพบางรูปหรือบางตารางทีมีความกวา้งเกินความกวา้งของกระดาษ ใหป้รับ

เป็นแนวนอนไดต้ามความเหมาะสม 

การเว้นระยะขอบ 

 เวน้ขอบซา้ย 1.5 นิวหรือ 3.81 ซม. 

 เวน้ขอบบนขอบล่าง และขอบขวา 1 นิว หรือ 2.54 ซม. 

 ยกเวน้ปกนอก ใหเ้วน้ระยะขอบดา้นละ 1.5 นิว 

การจัดพารากราฟ 

 บรรทดัแรกของพารากราฟใหย้อ่หนา้เขา้ไป 1Tab หรือประมาณ 1.75 ซ.ม. 

 ระยะห่างระหว่างบรรทดั (Line Spacing) เป็น Single Line หรือ 1 บรรทดั 

การใส่เลขหน้า 

ใหใ้ส่เลขหนา้ไวที้มุมบนดา้นขวาของหนา้กระดาษโดยห่างจากขอบดา้นบน 0.5 นิว และดา้นขวา  1 

นิวและการใส่เลขหนา้ในแต่ละหนา้ เป็นดงันี 

จดหมายนาํส่งรายงาน ใหใ้ส่เลขหนา้เป็น ก 

กิตติกรรมประกาศ ใหใ้ส่เลขหนา้เป็น  ข 

บทคดัยอ่  ใหใ้ส่เลขหนา้เป็น  ค 

Abstract   ใหใ้ส่เลขหนา้เป็น   ง 

โดยจะเริมใส่เลขหนา้ทีเป็นตวัเลขในบทที 1 เป็นตน้ไปแต่ยกเว้นหนา้ทีเป็นหนา้แรกของแต่ละบท

ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ (เพราะฉะนนัหนา้แรกจริงๆ ทีจะเริมใส่เลขหนา้ทีเป็นตวัเลขคือหนา้ที 2 ของบทที 1 )

ส่วนปกใน ใบเซ็นชือคณะกรรมการสอบ และสารบญัต่างๆ ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ 
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

การใส่เลขหัวข้อ 

หวัขอ้แต่ละหวัขอ้ในแต่ละบทจะมีรูปแบบของเลขกากบัหวัขอ้ดงันี 

บทที . ลาํดับทีของหัวข้อในบทนันเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท ี1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 ........................................................................................................... 

1.2.2 ........................................................................................................... 

             1.2.3.................................................................................................................  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 ........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

.  ประโยชน์ทไีด้รับ 

......................................................................................................................................................................................  
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

การใส่เลขทีและชือรูปภาพ 

 รูปแบบการใส่เลขทีและชือรูปภาพ คือ รูปที บทท.ีลาํดับทขีองรูป ชือรูปภาพโดยจะตอ้งใส่ไวใ้ตรู้ป

ตรงกลาง เช่น 

 

รูปที 2.1 ตวัอยา่งหนา้จอการรับขอ้มลูชือและเบอร์ติดต่อจากผูใ้ชข้องโปรแกรม My Contacts on Android 
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

การใส่เลขทีและชือตาราง 

 รูปแบบการใส่เลขทีและชือตาราง คือ ตารางท ีบทท.ีลาํดบัทีของตารางชือตารางโดยจะตอ้งใส่ไว้

ดา้นบนตรงกลางของตาราง เช่น 

ตารางที 1.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ขนัตอนการดาํเนินงาน มิ.ย.55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย.55 

1. รวบรวมขอ้มลู 

2. วิเคราะห์ขอ้มลู 

3. ออกแบบระบบ 

4. เขียนโปรแกรม 

5. ทดสอบโปรแกรม 

6. จดัทาํเอกสารประกอบ

โปรแกรม 

    

 

การนําเสนอโครงงาน 

 การนาํเสนอโครงงานหลงัจากปฏิบติังานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาจะตอ้งจดัทาํ 

Presentation ในรูปแบบของ PowerPoint ไม่ควรมีจาํนวนสไลดม์ากเกินไป เนืองจากนกัศึกษามีเวลาในการ

นาํเสนอรวมถึงการถาม-ตอบดว้ย 30 นาที โดยเนือหาในการนาํเสนอควรจะประกอบดว้ย (นกัศึกษาสามารถ

ปรับเปลียนไดต้ามความเหมาะสมของเนือหาโครงงานหรือวิจยัทีจดัทาํ) 

 ชือโครงงานและรายชือผูจ้ดัทาํ  

 ชือและทีตงัสถานประกอบการ  

 ลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบการ  

 ชือตาํแหน่งงานและรายละเอียดงานทีไดรั้บมอบหมาย  

 ชือและตาํแหน่งของพนกังานทีปรึกษา  

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาในการจดัทาํโครงงานหรือวิจยั  

 วตัถุประสงคข์องโครงงานหรือวิจยั  

 ขอบเขตของโครงงานหรือวจิยั  

 ขนัตอนและวิธีดาํเนินงาน 

 อุปกรณ์และเครืองมือทีใช ้ 
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รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

 ประโยชน์ทีคาดไดรั้บ  

 ผลการปฏิบติังานตามโครงงาน  

 สรุปผลและขอ้เสนอแนะของโครงงาน  

 สรุปผลและขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

 

บทความทางวิชาการ 

 บทความทางวิชาการ เป็นบทความทีมุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือผลทีไดจ้ากการคน้ควา้วิจยั  

ลกัษณะการนาํเสนอเนือหาในบทความทางวิชาการจะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน มีทงัการ

นาํเสนอความคิดเห็นทวัไป แนวความคิดใหม่ๆการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การศึกษาคน้ควา้หรือการคน้พบ

สิงใหม่ๆ ทีไดจ้ากการศึกษา และการเสนอวิธีแกปั้ญหา โดยบทความวิชาการไม่ควรเกิน 10 หนา้กระดาษ 

(แต่ในทีนีไม่ควรเกิน 5 หนา้กระดาษ) และบทความวิชาการมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนนาํ ส่วนเนือหา 

และส่วนทา้ย (สามารถดูตัวอย่างบทความวิชาการได้ในหน้า 24) 

ส่วนนาํ (จดัไวก้ลางหนา้กระดาษ) 

 ชือเรือง ควรชดัเจน ทาํใหเ้ขา้ใจขอบข่ายแนวคิดของเนือหา และความสาํคญัต่อการตดัสินใจอ่าน

บทความนีต่อในทีนีกคื็อ ชือโครงงานให้ใช้ฟอนต์ AngsanaNewขนาด 16 และเป็นตัวหนา 

 ขอ้ความเกียวกบัผูเ้ขียน เช่น ชือ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง สถานทีทาํงาน สถานทีติดต่อ เป็นตน้ ใน

ทีนีใหใ้ส่ชือนกัศึกษา คณะ สาขาทีเรียน สถานทีติดต่อ และอีเมลใ์ห้ใช้ขนาดฟอนต์ 14 ตัวธรรมดา 

 บทคดัยอ่ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพือใหผู้อ่้านทราบขอบเขตเนือหา ให้ใช้ขนาดฟอนต์ 14 

ตัวธรรมดา ยกเว้นหัวข้อให้เป็นตัวหนา และจัดเป็นคอลมัน์ดังตัวอย่างหน้า 

ส่วนเนือหา 

 ใหแ้สดงเป็น 2 คอลมัน์ โดยระยะห่างระหว่างคอลมัน์ เท่ากบั 7.5 มม. 

 หวัขอ้ใหใ้ช ้ขนาดฟอนต ์14 และเป็นตวัหนา  

 เนือหารายละเอียดอืนๆ ใหใ้ชข้นาดฟอนต ์14 ตวัธรรมดา 

 การจดัพารากราฟ บรรทดัแรกของพารากราฟใหย้อ่หนา้เขา้ไปเป็นระยะ 7.5 มม. และระยะห่าง

ระหว่างบรรทดั (Line Spacing) ใหก้าํหนดเป็น Single 

 ความนาํหรือเกรินนาํ อาจบอกถึงทีมาของเรือง ความเป็นมาของปัญหา จุดมุ่งหมายของการเขียน 

ควรเขียนใหเ้ร้าความสนใจหรือปูพืนฐานความรู้ความเขา้ใจของเรืองทีจะนาํเสนอต่อไป 

 เนือหา แบ่งเป็นตอนหรือหวัขอ้ตามความเหมาะสม ลาํดบัเนือหาเป็นระบบ เชือมโยงสมัพนัธก์นั 

 บทสรุป ควรเขียนใหก้ระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย โดยการเขียนก็มีหลากหลายวิธี เช่น สรุปสาระ

เนือหา การใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้สงัเกต การอา้งคาํคม สาํนวน เป็นตน้ 
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ส่วนทา้ย 

 กิตติกรรมประกาศ 

 บรรณานุกรม เพือนาํเสนอถึงแหล่งทีมาของสือทีนาํมาอา้งอิงถึง 

โปสเตอร์ (ไวนีล) 

- เป็นโปสเตอร์สาํหรับนาํเสนอโครงงานหรืองานวิจยัทีไดป้ฏิบติัหรือจดัทาํจากการไปปฏิบติังานสห

กิจศึกษา โดยสรุปเนือหาจาก 5 บท 

- สามารถใชโ้ปรแกรม Word, Powerpoint, Photoshop หรือ Adobe illustrator  ในการจดัทาํได ้ 

- มีขนาด 65 x 80 ซม. โดยอาจจะแบ่งคอลมัน์ๆ ได ้

- มีการตกแต่งใหดู้น่าสนใจ สามารถใชสี้เป็นพืนหลงั รูปภาพประกอบ รูปภาพผลงานได ้

- ในโปสเตอร์ควรประกอบไปด้วยเนือหา 

 Logo ของมหาวทิยาลยัสยาม 

 ชือโครงงาน :  (ภาษาไทย) 

          (ภาษาองักฤษ) 

 ภาควิชา และคณะ 

 ชือนกัศึกษา 

 ชืออาจารยที์ปรึกษา 

 ชือพนกังานทีปรึกษา 

 ชือสถานประกอบการ 

 บทคดัยอ่ (สรุปอยา่งสนั) 

 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

 ลกัษณะงานทีปฏิบติัหรือจดัทาํ 

 กระบวนการ/ขนัตอนการดาํเนินงาน 

 ประโยชน์/ผลทีไดรั้บ 

o ต่อนกัศึกษา 

o ต่อมหาวิทยาลยั         

o ต่อสถานประกอบการ      

 สรุปผล   
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สิงทีจะต้องนําส่งหลังจากสอบโครงงานสหกิจเรียบร้อยแล้ว 

1. รูปเล่มทีประกอบดว้ยเนือหาสาระตามทีกล่าวไวข้า้งตน้โดยปกเคลือบพลาสติกใส่  

2. CD จาํนวน 1 แผน่ โดยใน CD จะตอ้งประกอบดว้ย 

 ไฟลเ์อกสารรูปเล่ม ใหบ้นัทึกไฟลส์กุลเป็น .docx และ .pdf  โดยใหแ้ยกเป็น

โฟลเดรอ ์Word และ PDF จากนนัใหบ้นัทึกไฟลล์งในโฟลเดอร์ตามนามสกุลของ

ไฟลใ์หถ้กูตอ้ และใหต้งัชือไฟลต่์างๆ ดงันี 

รายการ Word File PDF File 

ปก 01_cov.docx 01_cov.pdf 

ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.docx 02_com.pdf 

จดหมายนาํส่งรายงาน 03_let.docx 03_let.pdf 

กิตติกรรมประกาศ 04_ack.docx 04_ack.pdf 

บทคดัยอ่ 05_absth.docx 05_absth.pdf 

Abstract 05_absen.docx 05_absen.pdf 

สารบญั (สารบญัเนือเรือง+สารบญัตาราง+สารบญัรูปภาพ) 06_tbc.docx 06_tbc.pdf 

บทที 1 07_ch1.docx 07_ch1.pdf 

บทที 2 07_ch2.docx 07_ch2.pdf 

บทที 3 07_ch3.docx 07_ch3.pdf 

บทที 4 07_ch4.docx 07_ch4.pdf 

บทที 5 07_ch5.docx 07_ch5.pdf 

บรรณานุกรม 08_ref.docx 08_ref.pdf 

ภาคผนวก 09_app.docx 09_app.pdf 

ประวติัผูเ้ขียน 10_pro.docx 10_pro.pdf 

 ไฟลบ์ทความวิชาการ ไฟลส์กุล .docx และ .pdf 

 ไฟลน์าํเสนอ PowerPoint โดยใหแ้ปลงเป็น PDF 

 คลิปวีดีโอทีพนกังานทีปรึกษากล่าวถึงประโยชนข์องโครงงานนีทีมีต่อสถานประกอบการ 

ขนาดความยาวไม่เกิน 2 นาที 

3. ไฟลโ์ปสเตอร์สาํหรับใชติ้ดบอร์ดเพือนาํเสนอผลงาน ใหท้าํการ Write ลง CD ทีนาํส่งโดยไม่ตอ้ง 

Print  
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รายงานการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 

 

.......................ชือหัวข้อภาษาไทย............... 

.................ชือหัวข้อภาษาอังกฤษ................ 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาว........................................51......................... 

 

 

 

 

 

 

รายงานนีเป็นส่วนหนึงของวชิา .................................... 

ภาควชิา................................. 

คณะ...................... มหาวทิยาลัยสยาม 

ภาคการศึกษา … ปีการศึกษา ….. 

 

 

ปกสีขาว เคลือบพลาสติก 

1.5 นิ ว 

1.5นิ ว 

1.5 นิ ว 1.5นิ ว 

Angsana New ขนาด 20 

Angsana New ขนาด 20 

Angsana New ขนาด 18 

Angsana New ขนาด 18 
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หัวข้อโครงงาน  (ภาษาไทย) ..........................................................................  

(ภาษาองักฤษ).....................................................................  

 

รายชือผู้จดัทํา  ............................................................................................  

 

ภาควชิา  .............................................................................................  

 

อาจารย์ทีปรึกษา อาจารย.์.................................................................................  

 

 

อนุมติัใหโ้ครงงานนีเป็นส่วนหนึงของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาภาควิชา..........................  

..............................................................ประจาํภาคการศึกษาที ........ปีการศึกษา 255.....................................  

 

 

 คณะกรรมการการสอบโครงงาน 

 

 

.................................................อาจารยที์ปรึกษา 

  (...........................................)  

 

................................................พนกังานทีปรึกษา 

  (...........................................)  

 

.................................................กรรมการกลาง 

  (...........................................)  

 

 

  ...............................................ผูช่้วยอธิการบดีและผูอ้าํนวยการสาํนกัสหกิจศึกษา 

      (ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวฒันะ) 

 

 

ตวัอยา่งใบเซ็นชือคณะกรรมการสอบ 
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ก 

จดหมายนําส่งรายงาน 

 

วนัที..........เดือน...................พ.ศ..............  

 

เรืองขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

เรียนอาจารยที์ปรึกษาสหกิจศึกษาภาควิชา....................................  

        อาจารย.์..........................................  

 

ตามทีผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํนาย/นางสาว..............................................นกัศึกษาภาควิชา 

...................................... คณะ ...............................................................มหาวิทยาลยัสยามไดไ้ปปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาระหว่างวนัที ............................................... ถึงวนัที ........................................ในตาํแหน่ง

.................................................. ณบริษทั............................................................ และไดรั้บมอบหมายจาก

พนกังานทีปรึกษาใหศึ้กษาและทาํรายงานเรือง

“.................................................................................................................................................”  

 

บดันีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดสิ้นสุดแลว้ ผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํจึงขอส่งรายงานดงักล่าวมา

พร้อมกนันีจาํนวน 1 เล่มเพือขอรับคาํปรึกษาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นาย..........................................  

นกัศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชา..................................... 

 

 

 

 

ตวัอยา่งจดหมายนาํส่งรายงาน 

เลขหนา้จดหมายนาํส่งรายงาน 
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ข 

กติตกิรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

 

การทีผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษาณบริษทั ................................... 

ตงัแต่วนัที .........................ถึงวนัที.............................. ส่งผลใหผู้จ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆทีมีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและ

สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงันี 

1. คุณ........................................................ หวัหนา้ ......................................  

2. คุณ........................................................ พนกังาน ....................................  

3. .................................................................................................................. 

4. ..................................................................................................................  

5. .................................................................................................................. 

และบุคคลท่านอืนๆทีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านทีไดใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน 

ผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูที้มีส่วนเกียวขอ้งทุกท่านทีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มลูและเป็น

ทีปรึกษาในการทาํรายงานฉบบันีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของการ

ทาํงานจริงซึงผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไวณ้ทีนีดว้ย 

 

 

 

 

         ผูจ้ดัทาํ/คณะผุจ้ดัทาํ 

 

นาย.........................................  

        3 กุมภาพนัธ ์2554 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งกิตติกรรมประกาศ 

เลขหนา้กิตติกรรมประกาศ 
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ค 

บทคดัย่อ 

 

บริษทัอมัรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิงจากดั(มหาชน) เป็นบริษทัทีผลิตและจดัจาํหน่ายสิงพิมพที์

เป็นทีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายการดาํเนินงานภายในบริษทัมีการสือสารกนัผา่นระบบเครือข่ายทอ้งถิน (Local 

Area Network) ซึงควบคุมและใหบ้ริการโดยแผนก IT ของบริษทัดงันนัทางแผนก IT จึงตอ้งมีการสาํรวจ

ความพึงพอใจของพนกังานอืนๆต่อการใหบ้ริการของแผนก IT ซึงเดิมมีการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามใน

รูปแบบของกระดาษแลว้รวบรวมนาํมาสรุปและวิเคราะห์ผลซึงก่อใหเ้กิดปัญหาในการรวบรวม

แบบสอบถามและอาจเกิดความผดิพลาดในการสรุปผลไดจึ้งไดด้าเนินการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการพฒันา

แบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ซึงพนกังานทุกคนจะไดรั้บสิทธิเขา้มาตอบแบบสอบถามและ

ระบบจะสามารถสรุปผลการประเมินออกมาในรูปแบบของรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํและรวดเร็วไดซึ้ง

สามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึนได ้

 

คาํสาํคญั : แบบสาํรวจความพึงพอใจ/ระบบประเมินออนไลน/์ การประเมินการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งบทคดัยอ่ 

ความเป็นมา 

บอก

ถึง

วตัถุป

ระสง

คแ์ละ

แนว

ทางก

าร

แกปั้

ญหา 

เลขหนา้บทคดัยอ่ 
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ง 

Abstract 

 

Amarin Printing & Publishing Public Company Limited is widely known as the publisher of 

many magazines and books. Internal communications are conducted by the company’s local area network 

area network controlled by its IT Department. To evaluate employee’s satisfaction toward the IT 

Department’s services, paper questionnaires have been used as a tool. However, a paper questionnaire is 

prone to errors in data collection and analysis, which may lead to distorted/false outcome. An online 

satisfaction assessment is developed. The respondents will be authorizes to take the survey online and then 

the data will be automatically processed and online reports created. As a result, the online assessment 

form helps solve the above mentioned problems and enable the IT Department to work in a more accurate 

and faster manner. 

 

Key words : Satisfaction Surveys / Online Evaluation System/ Assessment Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง Abstract 
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สารบัญ 

หน้า 

จดหมายนําส่งรายงาน          ก 

กติตกิรรมประกาศ          ข 

บทคดัย่อ           ค 

Abstract            ง 

บทท ี1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา…………………………………….…………………… 1 

1.2 วตัถุประสงค.์................................................................................................................................. 3 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน.................................................................................................................... 7 

.  ผลทีคาดว่าจะไดรั้บ........................................................................................................................  

 

บทท ี2 ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

2.1 ..............................................................…………………………………….................................. 25 

2.2 ........................................................................................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งสารบญั 



21 
 

รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตารางที .1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน...........................................................................................8  

ตารางที .2 แสดงรายละเอียดของ Use Case Register.....................................................................11  

ตารางที .3 แสดงรายละเอียดของ Use Case Reserve Golf Court...................................................12  

ตารางที .4 แสดงรายละเอียดของ Use Case Search Golf Court.....................................................13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งสารบญัตาราง 



22 
 

รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

สารบัญรูปภาพ 

หนา้ 

รูปที 1.1 แผนทีตงับริษทั....................................................................................................................1  

รูปที 1.2 ตวัอยา่งหน่วยงานทีบริษทัซอฟทเ์ดบูจาํกดัใหบ้ริการ..........................................................2  

รูปที .1 ตวัอยา่งการออกแบบหนา้เวบ็บน Microsoft Visual Web Developer 2010.........................7  

รูปที .2 ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Web Developer ดว้ยภาษา ASP.NET(C#)...8  

รูปที .3 Use Case Diagram ระบบจองสนามกอลฟ์ออนไลน.์........................................................10  

รูปที .4 Class Diagram ระบบจองสนามกอลฟ์ออนไลน.์..............................................................20  

รูปที .5 Sequence Diagram สมคัรสมาชิก.....................................................................................21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งสารบญัรูปภาพ 



23 
 

รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

บทท ี1 

บทนํา 

 

1.1   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

1.2   วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

1.3    ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ........................................................................................................... 

1.3.2 ........................................................................................................... 

1.3.2.1 ..................................................... 

1.3.2.2 ..................................................... 

1.3.3.................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งรูปแบบ บทที 1 

Font size = 18 และเป็นตวัหนา 

Font size = 16 และเป็น

ตวัหนา



 24 
 

เทคนิคการเขียนรายงาน เทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ และการเยียนบทความทางวิชาการ 
 

การพฒันาแบบประเมนิออนไลน์เพอืสํารวจความพงึพอใจในการให้บริการของแผนก IT 

ของบริษัทอมัรินทร์พรินตงิแอนด์พบัลชิชิงจากดั(มหาชน) 

The Development of Online Satisfaction Assessment Form to Evaluate IT Service Department’s 

Performance,Amarin Printing & Publishing Public Company Limited 

กรรณิกา ธรรมมานอก1, ศจีพตั สายทอง2 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกทม. 10160 

E-mail :kannika.tam@siam.edu1 , sajeepat.sai@siam.edu2 

 

บทคดัย่อ 

บ ริ ษัท อัม ริ น ท ร์ พ ริ น ติ งแ อ น ด์พับ ลิ ช ชิ งจ า กัด

(มหาชน) เป็นบริษทัทีผลิตและจดัจาํหน่ายสิงพิมพ์ทีเป็นที

รู้จักกนัอย่างแพร่หลายการดาํเนินงานภายในบริษทัมีการ

สือสารกันผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ น (Local Area 

Network) ซึงควบคุมและให้บริการโดยแผนก IT ของ

บริษัทดงันันทางแผนก IT จึงต้องมีการสํารวจความพึง

พอใจของพนกังานอืนๆต่อการให้บริการของแผนก IT ซึง

เดิมมีการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบของ

กระดาษแล้วรวบรวมนํามาสรุปและวิเคราะห์ผลซึง

ก่อใหเ้กิดปัญหาในการรวบรวมแบบสอบถามและอาจเกิด

ความผิดพลาดในการสรุปผลไดจึ้งไดด้าเนินการแกปั้ญหา

ดงักล่าวโดยการพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจแบบ

ออนไลน์ ซึงพนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิเข้ามาตอบ

แบบสอบถามและระบบจะสามารถสรุปผลการประเมิน

ออกมาในรูปแบบของรายงานไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาและ

รวดเร็วไดซึ้งสามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึนได ้

 

Abstract  

Amarin Printing & Publishing Public Company 

Limited is widely known as the publisher of many 

magazines and books. Internal communications are 

conducted by the company’s local area network area 

network controlled by its IT Department. To evaluate 

employee’s satisfaction toward the IT Department’s 

services, paper questionnaires have been used as a tool. 

However, a paper questionnaire is prone to errors in data 

collection and analysis, which may lead to distorted/false 

outcome. An online satisfaction assessment is developed. 

The respondents will be authorizes to take the survey 

online and then the data will be automatically processed 

and online reports created. As a result, the online 

assessment form helps solve the above mentioned 

problems and enable the IT Department to work in a more 

accurate and faster manner.  

 

วัตถุประสงค์ 

เพือพฒันาแบบประเมินออนไลน์เพือสํารวจความพึง

พอใจในการให้บริการของแผนก IT ของบริษทัอมัรินทร์

พรินติ งแอนดพ์บัลิชชิงจากดั (มหาชน)  

 

ขอบเขต 

แบบประเมินออนไลน์นีแบ่งการทางานเป็น 2 ส่วน

ไดแ้ก่ส่วนของผูใ้ชร้ะบบและส่วนของผูดู้แลระบบซึงแต่

ละส่วนมีรายละเอียดดงันี 

1. ส่วนของผูใ้ชร้ะบบ (user) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

ผูใ้ชร้ะบบทวัไป 

- ผูใ้ชร้ะบบจะไดรั้บรหสัผ่านเพือลอ็คอินเขา้สู่

ระบบ 

- ผูใ้ชร้ะบบไดรั้บสิทธิในการกรอกขอ้มูลสาํหรับ

การประเมินแบบสอบถามออนไลน์ 

ชือนกัศึกษา, ชือสาขาวิชา 

และอีเมล ์

ขนาดฟอนต ์14 ตวัธรรมดา 

ตัวอย่างบทความทางวิชาการ 
ชือโครงงานภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ขนาดฟอนต ์16ตวัหนา 

หวัขอ้ 

ขนาดฟอนต ์14 ตวัหนา 

ส่วนของเนือหา 

ขนาดฟอนต ์14  ตวัธรรมดา 
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เจา้หนา้ทีฝ่าย IT  

- บนัทึกและตรวจสอบการเขา้ทาํแบบประเมินของ

ผูใ้ชร้ะบบทวัไป 

- ออกรายงานสรุปผลขอ้มูลจากแบบประเมิน 

2. ส่วนของผูดู้แลระบบ (Administrator)  

- กาํหนดสิทธิในการใชง้านสาหรับพนกังานแต่ละ

ระดบั 

- ปรับปรุงฐานขอ้มูลในแต่ละส่วนได ้

 

ประโยชน์ทีได้รับ 

1. เป็นการปรับปรุงรูปแบบการประเมินใหส้ามารถใชง้าน

ในระบบเครือข่ายได ้

2. ลดปริมาณการใชก้ระดาษในการทาแบบประเมิน 

3. ทาํใหก้ารรวบรวมผลการประเมินสะดวกรวดเร็วมาก

ยงิขึน 

4. สามารถสรุปผลเพือนาํมาออกรายงานในรูปแบบต่างๆ

ไดง่้ายขึน 

5. ประหยดัเวลาและประหยดัแรงงานในการแจกและเกบ็

รวบรวมแบบประเมิน 

 

ขันตอนและวิธีการดาเนินงาน 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผูพ้ฒันาระบบตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นในการ

พฒันาระบบไดแ้ก่ขอ้มูลพนกังานในแต่ละแผนกของ

บริษทัเพือนาํมาจดัทาํฐานขอ้มูลพนกังานทีใชบ้ริการจาก

แผนก IT และสาํรวจความตอ้งการในการใชง้านระบบของ

แผนก IT เพือนาํมาออกแบบระบบทีตรงตามความตอ้งการ 

2. การวิเคราะห์ระบบ 

หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นไดแ้ลว้ผูพ้ฒันา

นาํขอ้มูลเหล่านนัมาวิเคราะห์การไหลขอ้มูลโดยใช้

เครืองมือคือ Data Flow Diagram และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดว้ย Entity Relationship Diagram  

3. การออกแบบระบบ 

เป็นการออกแบบระบบในส่วนของหนา้จอโดยตอ้ง

ออกแบบใหง่้ายต่อการใชง้านและตอบสนองวตัถุประสงค์

ของแผนก IT มากทีสุดและมีการออกแบบฐานขอ้มูลใน

ลกัษณะความสัมพนัธ์กนัของตาราง (table)  

4. การเขียนโปรแกรม 

เป็นการนาํภาษาโปรแกรมมาเรียงลาดบัเป็นขนัตอน

การทางานเพือสร้างโปรแกรมใหส้ามารถใชง้านได ้

5. การทดสอบโปรแกรม 

หลงัจากพฒันาโปรแกรมจนสามารถใชง้านไดใ้น

ลกัษณะของระบบตน้แบบ (prototype) แลว้ตอ้งมีการ

ทดสอบโปรแกรมโดยการนาํระบบตน้แบบดงักล่าวให้

พนกังานในแผนก IT และแผนกอืนๆไดท้ดลองใชจ้ากนนั

จึงสอบถามความพึงพอใจจากการทดลองใชง้านระบบมา

ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

ถูกตอ้งมากทีสุดซึงการทดสอบโปรแกรมนีจาํเป็นตอ้งทาํ

หลายๆครังจนกว่าจะไดร้ะบบทีทางานไดถู้กตอ้งและตรง

ตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากทีสุด 

6. การจดัทาํเอกสารประกอบการใชง้านโปรแกรม 

การทาํเอกสารประกอบแบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

- System Manual  

เป็นเอกสารอธิบายโครงสร้างและการออกแบบ

การทาํงานของโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกบัระบบการทาํงาน

และเพือใชอ้า้งอิงในการนาํไปพฒันาต่อไป 

- User Manual  

เป็นเอกสารอธิบายขนัตอนและวิธีการใชง้านของ

โปรแกรม 

 

ซอฟต์แวร์ทีใช้ในการพัฒนาระบบ 

- PHP  

- PHP MyAdmin 

- MYSQL  

- Appserv 

- Apache  

- Macromedia Dream Weaver  

- Adobe Photoshop CS3  

 

ลักษณะการทํางานของระบบ 
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ตวัอยา่งหนา้จอของโปรแกรมเสดงลกัษณะการ

ทาํงานของระบบ 

 
รูปที 1 แสดงหนา้จอหลกัของระบบ 

 ผูใ้ชง้านระบบจะเขา้ใชง้านตามสิทธิทีตนเองไดรั้บซึง

แบ่งเป็นผูใ้ชท้วัไปและผูดู้แลระบบ 

 

รูปที 2 แสดงแบบประเมินออนไลน์ 

 เป็นหน้าจอทีให้ผู ้ใช้ระบบจะเขา้มากรอกขอ้มูลใน

แบบประเมินออนไลน์ 

 

รูปที 3 แสดงผลการประเมิน 

 สรุปผลการประเมินโดยมีการหาค่าเฉลียและค่า S.D. 

 

รูปที 4 แสดงผลการประเมินในรูปแบบกราฟ 

 สรุปผลการประเมินโดยแสดงออกมาในรูปแบบกราฟ

แท่งเพือใหง่้ายต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

สรุปผล 

หลงัจากพฒันาระบบเสร็จสิ นและนาํไปใชง้าน

จริงแลว้สามารถสรุปผลไดคื้อระบบใหม่ทีพฒันาสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานในแผนก IT ไดดี้คือ

ช่วยใหส้ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลการสาํรวจความพึง

พอใจของพนกังานแผนกอืนทีมีต่อการทางานของแผนก 

IT ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วมากยงิขึนตรงตามวตัถุประสงค์

ทีไดต้งัไวแ้ละระบบใหม่ทีพฒันาขึนนีช่วยลดภาระงาน

ของพนกังานในแผนก IT อีกทงัทาํใหส้รุปผลจากแบบ

ประเมินไดอ้ยา่งรวดเร็วซึงเป็นผลดีอยา่งยงิต่อการนาํมา

ปรับปรุงการทางานดา้นการใหบ้ริการของแผนก IT  

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษทัอมัรินทร์พรินติ งแอนด์พบัลิชชิงจา

กดั(มหาชน) ทีไดใ้ห้โอกาสในการพัฒนาแบบประเมิน

ออนไลน์และให้การสนับสนุนด้านต่างๆดว้ยดีในการดา

เนินงานพฒันาระบบนีและขอขอบคุณนางสาวกรรณิกา

ธรรมมานอกและนางสาวศจีพตัสายทองนักศึกษาภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม

ในการพฒันาระบบนี 

เอกสารอ้างอิง 

โอภาสเอียมสิริวงศ.์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.

กรุงเทพ:บริษทัเอชเอน็กรุ๊ปจาํกดั,2550  

ตวัอยา่งบทความวิชาการ 
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พนัจนัทร์ธนวฒันเสถียรและทีมบรรณาธิการ.การออกแบบ

และสร้างเวบ็สวยดว้ย Dreamweaver 8 ฉบบัสมบูรณ์.

กรุงเทพ:บริษทัซัคเซสมีเดียจาํกดั,2548  

ประชาพฤกษป์ระเสริฐ,สร้างเวบ็และเพิมลูกเล่นดว้ย 

HTML & XHTML.กรุเทพ:บริษทัซัคเซสมีเดียจาํกดั,2550  

กิตติภกัดีวฒันะกุล.SQL พืนฐาน.กรุงเทพ:บริษทัเคทีพีคอม

แอนดค์อนซัลทจ์าํกดั,2550  

กิตติภกัดีวฒันะกุล.คมัภีร์ PHP.กรุงเทพ:บริษทัเคทีพีคอม

แอนดค์อนซัลทจ์าํกดั,2550  

อดิศกัดิจนัทร์มิน.สร้าง Web Application อยา่งมืออาชีพ

ดว้ย PHP ฉบบั Workshop.กรุงเทพ:บริษทัวีพรินท ์(1991) 

จาํกดั,2549  

อดิศกัดิจันทร์มิน.สร้าง Web Application อย่างมืออาชีพ

ดว้ย PHP ฉบบั Workshop เล่ม2.กรุงเทพ:บริษทัวีพริ นท ์

(1991) จาํกดั,2549 
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เทคนิคการเขียนรายงาน เทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ และการเยียนบทความทางวิชาการ 
 

ประวตัผิู้จดัทํา/คณะผู้จดัทํา 

 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา  : 5404809999 

ชือ – นามสกุล  : นายสมชาย   นะยะ 

คณะ  : วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ทีอยู ่  : 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษี 

   เจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ผลงาน  : -      พฒันาเวบ็ไซตใ์หก้บับริษทั … 

- ออกแบบฐานขอ้มลูระบบสมาชิก 

 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา  : 5404801111 

ชือ – นามสกุล  : นางสาวสมหญิง   จริงๆ นะ 

คณะ  : วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ทีอยู ่  : 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษี 

   เจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ผลงาน  : -      พฒันาเวบ็ไซตใ์หก้บับริษทั … 

- ออกแบบฐานขอ้มลูระบบสมาชิก 

 

  

ตัวอย่างหน้าประวัติผู้จัดทํา 
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เทคนิคการเขียนรายงาน เทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ และการเยียนบทความทางวิชาการ 
 

ลดไฟล์ word ด้วยการลดขนาดไฟล์รูปภาพ 

 ในการจดัทาํรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา จะตอ้งมีการแทรกรูปภาพลงในเอกสาร ซึงปัญหาที

พบบ่อยๆ คือไฟลที์มีรูปภาพจะมีขนาดไฟลที์ใหญ่ ทาํใหสิ้นเปลืองเนือทีในการจดัเก็บ และใชเ้วลาในการ

อพัโหลดขึนเซิร์ฟเวอร์นาน จนถึงขนัไม่สามารถทาํการอพัโหลดได ้ ดงันนัเราสามารถทาํการลดความ

ละเอียดของรูปภาพโดยใชก้ารบีบอดั โดยทีคุณภาพของรูปภาพไม่เสียไปและยงัสามารถเอาส่วนทีไม่

ตอ้งการออก เช่น ส่วนขอบตดัของรูปภาพ โดยในโปรแกรม Microsoft Word มีฟังกช์นัการทาํงานทีช่วยใน

การบีบอดัรูปภาพเพือลดขนาดไฟลไ์ด ้ 

 ขันตอนการลดขนาดไฟล์ใน Microsoft Word ด้วยการบีบอดัรูปภาพ (Compress Pictures) 

1. คลิกเลือกรูปภาพทีตอ้งการแกไ้ข 

2. ทีแถบ Tool bar จะปรากฏเครืองมือรูป (Picture Tools) ดงัรูปที 1 

 

รูปที 1 

3. ใหเ้ลือกเมนูบีบอดัรูปภาพ (Compress Pictures) ตามทีลกูศรชี จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปที 2 

 

รูปที 2 

 

 

1 

2 

3 
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เทคนิคการเขียนรายงาน เทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ และการเยียนบทความทางวิชาการ 
 

4. จากรูปที 2 กาํหนดค่าต่างๆ ดงันี 

Apply only to this picture กาํหนดใหแ้กไ้ขเฉพาะรูปภาพทีถกูเลือกเท่านนั แต่ถา้ตอ้งการ

ใหท้าํการแกไ้ขรูปภาพทุกรูปในไฟลใ์หค้ลิกทีกล่องสีเหลียมดา้นหนา้ ใหเ้ครืองหมายถกู

หายไป รูปภาพทุกรูปจะถกูแกไ้ขตามค่าทีกาํหนด 

Delete cropped areas of pictures ลบพืนทีตดัขอบของรูปภาพ เพือลบส่วนทีไม่ตอ้งการ

ออกไป 

Target outputs สาํหรับปรับความละเอียดของรูปภาพ มีใหเ้ลือก 4 ออปชนั (แนะนาํให้

เลือกออปชนั Screen 150 ppi) 

5. จากนนัคลิกปุ่ม OK เท่านีรูปภาพจากทีมีขนาดใหญ่เกินความจาํเป็นกจ็ะลดลงทาํใหเ้อกสารของเรามี

ขนาดไฟลที์เลก็ตามไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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เทคนิคการเขียนรายงาน เทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ และการเยียนบทความทางวิชาการ 
 

แหล่งข้อมูลค้นคว้าเพมิเติม 

• สํานักสหกจิศึกษา   http://www.coop.siam.edu/ 

• เอกสารการเขียนรายงานสหกิจศึกษา http://goo.gl/2D6wqe 

• ฐานข้อมูลวจิยัของมหาวทิยาลยัสยาม http://www.research-system.siam.edu/ 

• คลปิวดิีโอแนะนําการตงัค่าหน้ากระดาษ http://www.youtube.com/watch?v=pYd-fobZN2A 

 

 


