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ส่ วนประกอบของรายงานสหกิจศึกษา
ส่ วนประกอบของรายงานแบ่ งเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ส่ วนนํา ประกอบด้ วย
 ปกนอก ให้ Print สี (ปกสีขาวเคลือบพลาสติกดังตัวอย่างหน้า 13)
 ปกในพิมพ์ขอ้ ความเหมือนกับปกนอกแต่พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 สีขาว
 ใบเซ็นชือคณะกรรมการสอบโครงงาน(ดังตัวอย่างหน้า 14)
 จดหมายนําส่งรายงาน(ดังตัวอย่างหน้า 15)
 กิตติกรรมประกาศในส่วนนีเป็ นการเขียนเพือขอบคุณบุคคลทีมีส่วนช่วยให้โครงงาน
นีสําเร็ จลงได้ไม่ว่าจะเป็ นสถานประกอบการพนักงานทีปรึ กษาอาจารย์ทีปรึ กษาเป็ น
ต้น(ดังตัวอย่างหน้า 16)
 บทคัดย่อ
เป็ นการนําเสนอเนือหาสรุ ปใจความสําคัญทีนําเสนอภาพรวมของโครงงานหรื อ
งานวิจยั บทคัดย่อควรเขียนให้สนและกระชั
ั
บ ความยาวของบทคัดย่อประมาณ 100-300คํา
แต่ ถ ้า ยาวกว่ า นี ไม่ ค วรเขี ย นเกิ น 1 หน้า กระดาษ โดยประเด็ น ที สรุ ปในบทคัด ย่ อ
ประกอบด้วย (1) ความเป็ นมาหรื อปั ญหานําวิจ ัย (Problem of study/ Rationale) (2)
วัตถุประสงค์ (3) วิธีการศึกษาหรื อระเบียบวิธีวิจยั (Methodology) (4) ผลการศึกษาทีสําคัญ
(The main results) และ(5) สรุ ปความสําคัญของงานวิจยั (Main conclusion) ท้ายบทคัดย่อ
ให้ใส่คาํ สําคัญ (Keywords) ทีเกียวข้องกับงานไว้เป็ นดัชนีไม่ตากว่
ํ า 3 คํา
บทคัดย่อช่วยอธิบายเนื อหาของโครงงานในเนื อทีกระดาษเพียงหน้าเดียวอีกนัย
หนึ งการอ่ า นบทคัด ย่อ ต้องทํา ให้ผูอ้ ่ านรู้ ว่ า โครงงานนี เกี ยวกับ อะไรมี ว ตั ถุ ป ระสงค์
วิธีดาํ เนิ นการและได้ผลลัพธ์อะไรและบทคัดย่ อ จะต้ องมีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยบทคัด ย่อภาษาอังกฤษให้ขึ นหน้าใหม่ ใช้หลัก การเขียนเช่น เดี ยวกับภาษาไทย (ดัง
ตัวอย่างหน้า 17 - 18)
 สารบัญเรื อง (ดังตัวอย่างหน้า 19)
 สารบัญตาราง (ดังตัวอย่างหน้า 20)
 สารบัญรู ปภาพ (ดังตัวอย่างหน้า 21)
ต้องแยกสารบัญออกเป็ น 3 สารบัญทังนีตัวเลขทีใช้เพือกํากับตารางหรื อกํากับรู ปภาพนันมี
หลักเกณฑ์ดงั นี
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1. ให้ใส่คาํ ว่าตารางที ... ไว้เหนือตาราง(ดังตัวอย่างหน้า 10)และใส่ คาํ ว่ารู ปที ...
ไว้ใต้รูป (ดังตัวอย่างหน้า 9)
2. ชือรู ปและชือตารางจะอยูใ่ นลักษณะตัวเลขดังนี
บทที.ลําดับทีของรู ปหรือตารางในบทนัน
เช่นรู ปที 1.1 ........... หมายถึงรู ปนีเป็ นรู ปแรกในบทที 1
รู ปที 2.3 ............ หมายถึงรู ปนีเป็ นรู ปที 3 ในบทที 2
ตารางที 3.2 ....... หมายถึงตารางนีเป็ นตารางที 2 ในบทที 3
3. ตารางทียาวมากๆ กินเนื อทีหลายหน้ากระดาษหรื อภาพที เป็ นเนื อหาต่ อเนื อง
หลายๆ ภาพควรยกยอดไปไว้ในภาคผนวกจะทําให้เนือหาของบทน่าอ่านมาก
ขึน
2. ส่ วนเนือเรือง แบ่ งเป็ น 5บท ได้ แก่
บทที 1 บทนํา
เนือหาในบทนีประกอบด้วย
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
เป็ นการกล่าวถึงทีมาของการริ เริ มทําโครงงานนี ซึงทีมานี อาจจะเกิดมาจากการที
เกิดปั ญหาอย่างใดอย่างหนึ งในการดําเนิ นงานขององค์กรทํา ให้นักศึกษามีค วามคิ ด
ริ เริ มทีจะจัดทําโครงงานนีขึนมาเพือแก้ปัญหาการบรรยายในหัวข้อนีมักจะมีความยาว
ประมาณ 2 ย่อหน้าโดย ย่อหน้าแรกเป็ นการกล่าวให้เห็นภาพรวมของปัญหาทีเกิดและ
ดึงประเด็นเข้าสู่ทีมาของการทําโครงงานในย่อหน้าทีสอง
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
แสดงเป็ นข้ อ ๆโดยแต่ ล ะข้ อ จะบอกถึ ง ความสามารถของโครงงานว่ า มี
ความสามารถทําอะไรได้บา้ งในขอบเขตทีเรากําหนดเช่นสามารถสื บค้นข้อมูลของ
ลูกค้าทีมาใช้บริ ก ารได้หรื อสรุ ปข้อมูลของลูกค้าทีมาใช้บริ การของห้องอาหารโดย
แยกตามอายุเพศและประเทศได้
1.4 ประโยชน์ทีได้รับ
เมือโครงงานของเราสําเร็ จลงแล้วจะให้ประโยชน์ใดต่อองค์กรบ้างโดยเขียนระบุ
มาเป็ นข้อๆเช่นช่วยลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลได้,ช่วยลด
ขันตอนการทํางานของเจ้าหน้าทีหรื อ เพิ มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กบั องค์กรเป็ นต้น
โดยประโยชน์ทีได้รับนี จะสัมพันธ์กบั เนื อหาในบทที 5 ในส่ วนของการสรุ ปผลด้วย
ดังจะกล่าวต่อไป
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บทที 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
เนือหาในบทนี เป็ นการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หรื อแนวคิด ทีเกียวข้องเพิ มเติมเพือใช้ใน
การปฎิ บัติ งานหรื อช่ ว ยให้ โ ครงงานสํา เร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ต ัว อย่า งเช่ น การค้น หา
รายละเอียดเกียวกับโปรแกรมหรื อเครื องมือทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
บทที 3 รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
เนือหาในบทนีประกอบด้วย
3.1 ชือและทีตังของสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานทีนักศึกษาได้รับมอบหมาย
โดยให้นาํ เสนองานทีได้รับมอบหมายอืนๆ ทีนอกเหนือจากโครงงาน เพือแสดงให้
เห็นว่านักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานใดบ้างให้กบั สถานประกอบการตลอดระยะเวลา 4 เดือน
โดยอธิบายแบบสรุ ป
3.5 ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทีปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงาน
3.7 ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
(** รายละเอียดของหัวข้ อนีนักศึกษาสามารถปรั บเปลียนได้ ตามสาขาวิชาทีเรี ยน**)
เขียนมาเป็ นข้อๆ ให้เห็นถึงขันตอนทีนักศึกษาใช้ในการดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น
. .1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
. .2 วิเคราะห์ระบบงาน
. .3 ออกแบบระบบงาน
. .4 จัดทําหรื อพัฒนาระบบ
. .5 ทดสอบและสรุ ปผล
. . จัดทําเอกสาร
. . ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ในแต่ละข้อให้อธิ บายรายละเอียดด้ว ย เช่ น ข้อ . . รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
นักศึกษาจะต้องอธิบายว่าเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใดเช่นโดยการใช้แบบสอบถาม
หรื อโดยการสัมภาษณ์ใครอย่างไรซึงอาจจะมีการใช้แผนภาพในการนําเสนอ เช่น Use
Case Diagram, Class Diagram เป็ นต้น
นอกจากนี นักศึกษาอาจจะใช้ Gantt Chart หรื อ ตารางแสดงระยะเวลาในการดําเนิ น
โครงงานในหัวข้อนีด้วยเช่น
รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขันตอนการดําเนินงาน
รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบ
จัดทําเอกสาร

มิ.ย.55

ก.ค. 55

ส.ค. 55

ก.ย.55

. อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ในการจัดทําโครงงานของนักศึกษา ซึงแต่
ละสาขาวิชาอาจจะใช้เครื องมือหรื ออุปกรณ์ทีแตกต่างกันไปตามลักษณะงานของแต่
ละสาขาวิชา (ปรับเปลียนตามแต่ละสาขาวิชาให้เหมาะสม)
ตัวอย่างเช่น กรณี ทีเป็ นโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ อาจจะแบ่งเป็ นเครื องมือด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื องคอมพิวเตอร์ (อาจจะระบุ Spec ของเครื องด้วย)
2. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปแกรม SPSS
บทที 4 ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
อธิบายผลของการปฏิบัติงานหรื อรายละเอียดของโครงงานทีนักศึก ษาได้รับใน
หัวข้อนีจะเป็ นหัวข้อทีมีเนื อหาค่อนข้างยาวเพราะถือว่าเป็ นส่ วนประกอบหลักส่ วนหนึ ง
ของรายงานโดยการบรรยายนีนักศึกษาอาจมีแผนภาพรู ปหรื อตารางเป็ นส่ วนประกอบด้วย
(ในบางสาขาวิชาอาจต้องเพิ มหัวข้อย่อยบางอย่างทีเกียวกับสาขาวิชานันๆลงไปด้วยทังนีให้
นักศึกษาปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาและพนักงานทีปรึ กษาเพิมเติมด้วย)
บทที 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
เนือหาในบทนีประกอบด้วย
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจยั
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5.1.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจ ัย โดยเปรี ยบเที ยบกับวัต ถุประสงค์และ
ขอบเขตทีตังไว้ในบทที 1 ว่าหลังจากทีดําเนินโครงงานเสร็ จสิ นลงแล้วนัน
ผลทีได้รับเป็ นอย่างไรตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตทีตังไว้หรื อไม่
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรนันอย่างไร
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.3 ข้อเสนอแนะนักศึกษามีขอ้ เสนอแนะอย่างไรเพือเป็ นแนวทางให้กบั ผูอ้ ืนใน
การดําเนินการแก้ไขต่อไป
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2 ปัญหาทีพบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
3. ส่ วนประกอบตอนท้ าย ประกอบด้ วย
 บรรณานุกรม
บรรณานุกรม คือ รายชือหนังสือหรื อเอกสาร สือสิ งพิมพ์ รวมถึงสืออิเล็กทรอนิกส์ ที
นํามาเป็ นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน โดยเรี ยงลําดับตัวอักษรไว้ดา้ นท้ายรายงาน
o รู ปแบบบรรณานุกรมหนังสือ
ชือผู้แต่ง.ชือหนังสือหรือชือเรือง.ครังทีพิมพ์.สถานทีพิมพ์.สานักพิมพ์.ปี ทีพิมพ์
- ในส่ วนของผูแ้ ต่งถ้ามี2 คน ให้ใส่ “และ” คันระหว่างคนที 1 และคนที 2 และถ้ามี
3 คน ให้ใช้จุลภาค ( , ) คันระหว่างคนที 1 กับ 2 และใส่คาํ ว่า“และ”ระหว่างคนที 2
และ 3แต่ถา้ มีมากกว่า 3 คนให้เขียนชือผูแ้ ต่งคนแรกแล้วตามด้วย “และคณะ”
- ในส่ วนของชือเรื องให้ใช้ตวั หนาหรื อตัวเอนหรื อขีดเส้นใต้
- ในส่ วนของครังทีพิมพ์ให้เขียนเฉพาะในกรณี ทีพิมพ์มากกว่า 1 ครัง
- ในส่ วนของสถานทีพิมพ์ให้เขียนชือเมืองทีพิมพ์เช่นกรุ งเทพ ขอนแก่น London
- ในส่ วนของสํานักพิมพ์หากไม่มีให้ใส่ โรงพิมพ์แทน
- ในส่ วนของปี ทีพิมพ์ให้ใส่ เฉพาะตัวเลขไม่ตอ้ งใส่ คาํ ว่าพ.ศ. หรื อค.ศ.
ตัวอย่างเช่น
โอภาส เอียมสิริวงศ์.ระบบฐานข้อมูล.กรุ งเทพฯ.บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด(มหาชน).2551
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o รู ปบบบรรณานุกรมแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชือผู้แต่ง. ชือบทความ [ประเภทของสือทีเข้ าถึง]<เข้ าถึงได้จาก> (วันทีค้นข้ อมูล)
ตัวอย่างเช่น
สุกรี เจริ ญสุข. ในหลวงกับพระอัจฉริ ยภาพด้านการดนตรี
[ออนไลน์]. http://kanchanapisek.or.th/articles/music.th.html (สืบค้นเมือวันที 1 กรกฎาคม
2551)
 ภาคผนวก
เป็ นการอธิ บ ายบางส่ ว นของเนื อหาเพิ มเติ ม เช่ น นัก ศึ ก ษาอาจจะมี ต ารางข้อ มูล ,
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั , แบบสอบถาม, สําเนาเอกสารหายาก, รู ปประกอบเพิ มเติมหรื อ
เป็ นการอธิบายศัพท์เพิ มเติมเป็ นต้นโดยในทีนี ให้ นักศึ กษาใส่ รูประหว่ างการปฏิบัติงาน
ประมาณ 5 รู ป โดยในรู ปดังกล่าวจะต้องมีรูปทีมีนักศึกษากําลังปฏิบัตงิ านอยู่ด้วย
 ประวัติผ้ จู ัดทํา
โดยประกอบด้วยรู ปภาพ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกุล ทีอยู่ เบอร์ ติดต่อ และผลงาน
เป็ นต้น (ดังตัวอย่างหน้า 28)
-

-

หมายเหตุ:
ในการเขียนรายงานและบทความวิชาการ ผู้จัดทําควรใช้ ภาษาที เป็ นทางการ จะต้ องหลีกเลียงคํา
หรื อข้ อความทีเป็ นภาษาพูด เช่ น “การรวบรวมข้ อมูลจากการถามพีเลียง …“ ควรบรรยายเป็ น “การ
รวบรวมข้ อมูลได้ จากการสัมภาษณ์ พนักงานทีปรึ กษาและผู้ใช้ ทีเกียวข้ อง….” เป็ นต้ น
การจัดย่อหน้ าพารากราฟ จะต้ องจัดให้ สวยงาม โดยบรรทัดแรกของพารากราฟให้ ย่อหน้ าเข้ าไป
1Tab และถ้ามีหัวข้ อย่อยควรใช้ สัญลักษณ์ หน้ าข้ อความให้ เหมาะสม
การใช้ คาํ สรรพนามแทนตัวเอง โดยถ้าผู้จัดทําโครงงานมีเพียงคนเดียวให้ ใช้ คาํ ว่ า ผู้จัดทํา แต่ ถ้าทํา
เป็ นหมู่คณะหรื อมากกว่ า 1 คน ให้ ใช้ คาํ ว่ า คณะผู้จัดทํา โดยให้ หลีกเลียงคําว่ า ข้ าพเจ้ า
การเน้ น ข้ อความที สําคั ญให้ กําหนดเป็ น ตัวหนา ตัว เอี ยง หรื อขี ด เส้ น ใต้ เพื อเน้ น ให้ ผ้ ูอ่านเห็ น
ชัดเจน ถ้าข้ อความใดเน้ นเป็ นพิเศษอาจจะกําหนดให้ เป็ นตัวหนาและขีดเส้ นใต้ ด้วยก็ได้
สํา หรั บคํา ศั พ ท์ ภาษาอั ง กฤษ ถ้ า มี ค ํา แปลในภาษาไทยให้ ใช้ คํา แปลภาษาไทยและวงเล็บ
ภาษาอังกฤษต่ อท้ าย เช่ นเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) แต่ ถ้าไม่ คาํ แปลภาษาไทยให้
เขียนทับศัพท์ เช่ น แอนดรอยด์ (Android) เป็ นต้ น
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การจัดทํารู ปเล่ ม
1. พิมพ์บนกระดาษ A4 สีขาวสุภาพโดยพิมพ์หน้าเดียว
2. รู ปแบบตัวอักษรให้ใช้AngsanaNewโดยกําหนดขนาดของตัวอักษรดังนี
 ข้อความหรื อเนือหาทัวไป ให้กาํ หนดขนาดเป็ น 16 แบบปกติ ยกเว้นต้องการเน้น อาจจะกําหนดให้
เป็ นตัวเอียง ตัวหนา หรื อขีดเส้นใต้ เป็ นต้น
 ชือบท ให้กาํ หนดขนาดเป็ น 18 และตัวหนา
 หัวข้อ ให้กาํ หนดขนาดเป็ น 16 และตัวหนา
3. พิมพ์ตามแนวตังยกเว้นรู ปภาพบางรู ปหรื อบางตารางทีมีความกว้างเกินความกว้างของกระดาษ ให้ปรับ
เป็ นแนวนอนได้ตามความเหมาะสม

การเว้ นระยะขอบ
 เว้นขอบซ้าย 1.5 นิ วหรื อ 3.81 ซม.
 เว้นขอบบนขอบล่าง และขอบขวา 1 นิ ว หรื อ 2.54 ซม.
 ยกเว้นปกนอก ให้เว้นระยะขอบด้านละ 1.5 นิ ว

การจัดพารากราฟ
 บรรทัดแรกของพารากราฟให้ยอ่ หน้าเข้าไป 1Tab หรื อประมาณ 1.75 ซ.ม.
 ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing) เป็ น Single Line หรื อ 1 บรรทัด

การใส่ เลขหน้ า
ให้ใส่เลขหน้าไว้ทีมุมบนด้านขวาของหน้ากระดาษโดยห่างจากขอบด้านบน 0.5 นิ ว และด้านขวา 1
นิ วและการใส่เลขหน้าในแต่ละหน้า เป็ นดังนี
จดหมายนําส่งรายงาน ให้ใส่เลขหน้าเป็ น ก
กิตติกรรมประกาศ
ให้ใส่เลขหน้าเป็ น ข
บทคัดย่อ
ให้ใส่เลขหน้าเป็ น ค
Abstract
ให้ใส่เลขหน้าเป็ น ง
โดยจะเริ มใส่เลขหน้าทีเป็ นตัวเลขในบทที 1 เป็ นต้นไปแต่ยกเว้นหน้าทีเป็ นหน้าแรกของแต่ละบท
ไม่ตอ้ งใส่เลขหน้า (เพราะฉะนันหน้าแรกจริ งๆ ทีจะเริ มใส่เลขหน้าทีเป็ นตัวเลขคือหน้าที 2 ของบทที 1 )
ส่วนปกใน ใบเซ็นชือคณะกรรมการสอบ และสารบัญต่างๆ ไม่ตอ้ งใส่เลขหน้า
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การใส่ เลขหัวข้ อ
หัวข้อแต่ละหัวข้อในแต่ละบทจะมีรูปแบบของเลขกากับหัวข้อดังนี
บทที . ลําดับทีของหัวข้ อในบทนันเช่น

บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 ...........................................................................................................
1.2.2 ...........................................................................................................
1.2.3.................................................................................................................
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
. ประโยชน์ ทได้
ี รับ
......................................................................................................................................................................................
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การใส่ เลขทีและชือรู ปภาพ
รู ปแบบการใส่เลขทีและชือรู ปภาพ คือ รู ปที บทที.ลําดับทีของรู ป ชือรู ปภาพโดยจะต้องใส่ไว้ใต้รูป
ตรงกลาง เช่น

รู ปที 2.1 ตัวอย่างหน้าจอการรับข้อมูลชือและเบอร์ติดต่อจากผูใ้ ช้ของโปรแกรม My Contacts on Android
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การใส่ เลขทีและชือตาราง
รู ปแบบการใส่เลขทีและชือตาราง คือ ตารางที บทที.ลําดับทีของตารางชือตารางโดยจะต้องใส่ไว้
ด้านบนตรงกลางของตาราง เช่น
ตารางที 1.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ขันตอนการดําเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ออกแบบระบบ
4. เขียนโปรแกรม
5. ทดสอบโปรแกรม
6. จัดทําเอกสารประกอบ
โปรแกรม

มิ.ย.55

ก.ค. 55

ส.ค. 55

ก.ย.55

การนําเสนอโครงงาน
การนําเสนอโครงงานหลังจากปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทํา
Presentation ในรู ปแบบของ PowerPoint ไม่ควรมีจาํ นวนสไลด์มากเกินไป เนืองจากนักศึกษามีเวลาในการ
นําเสนอรวมถึงการถาม-ตอบด้วย 30 นาที โดยเนือหาในการนําเสนอควรจะประกอบด้วย (นักศึกษาสามารถ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสมของเนือหาโครงงานหรื อวิจยั ทีจัดทํา)
 ชือโครงงานและรายชือผูจ้ ดั ทํา
 ชือและทีตังสถานประกอบการ
 ลักษณะการประกอบการของสถานประกอบการ
 ชือตําแหน่งงานและรายละเอียดงานทีได้รับมอบหมาย
 ชือและตําแหน่งของพนักงานทีปรึ กษา
 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหาในการจัดทําโครงงานหรื อวิจยั
 วัตถุประสงค์ของโครงงานหรื อวิจยั
 ขอบเขตของโครงงานหรื อวิจยั
 ขันตอนและวิธีดาํ เนินงาน
 อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้
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ประโยชน์ทีคาดได้รับ
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
สรุ ปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน
สรุ ปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ เป็ นบทความทีมุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรื อผลทีได้จากการค้นคว้าวิจยั
ลักษณะการนําเสนอเนือหาในบทความทางวิชาการจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน มีทงการ
ั
นําเสนอความคิดเห็นทัวไป แนวความคิดใหม่ๆการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ การศึกษาค้นคว้าหรื อการค้นพบ
สิ งใหม่ๆ ทีได้จากการศึกษา และการเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยบทความวิชาการไม่ควรเกิน 10 หน้ากระดาษ
(แต่ในทีนีไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ) และบทความวิชาการมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนนํา ส่วนเนือหา
และส่วนท้าย (สามารถดูตัวอย่างบทความวิชาการได้ ในหน้ า 24)
ส่วนนํา (จัดไว้กลางหน้ากระดาษ)
 ชือเรื อง ควรชัดเจน ทําให้เข้าใจขอบข่ายแนวคิดของเนือหา และความสําคัญต่อการตัดสินใจอ่าน
บทความนีต่อในทีนี ก็คือ ชือโครงงานให้ ใช้ ฟอนต์ AngsanaNewขนาด 16 และเป็ นตัวหนา
 ข้อความเกียวกับผูเ้ ขียน เช่น ชือ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง สถานทีทํางาน สถานทีติดต่อ เป็ นต้น ใน
ทีนีให้ใส่ชือนักศึกษา คณะ สาขาทีเรี ยน สถานทีติดต่อ และอีเมล์ให้ ใช้ ขนาดฟอนต์ 14 ตัวธรรมดา
 บทคัดย่อทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพือให้ผอู้ ่านทราบขอบเขตเนือหา ให้ ใช้ ขนาดฟอนต์ 14
ตัวธรรมดา ยกเว้ นหัวข้ อให้ เป็ นตัวหนา และจัดเป็ นคอลัมน์ ดังตัวอย่างหน้ า
ส่วนเนือหา
 ให้แสดงเป็ น 2 คอลัมน์ โดยระยะห่างระหว่างคอลัมน์ เท่ากับ 7.5 มม.
 หัวข้อให้ใช้ ขนาดฟอนต์ 14 และเป็ นตัวหนา
 เนือหารายละเอียดอืนๆ ให้ใช้ขนาดฟอนต์ 14 ตัวธรรมดา
 การจัดพารากราฟ บรรทัดแรกของพารากราฟให้ยอ่ หน้าเข้าไปเป็ นระยะ 7.5 มม. และระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด (Line Spacing) ให้กาํ หนดเป็ น Single
 ความนําหรื อเกริ นนํา อาจบอกถึงทีมาของเรื อง ความเป็ นมาของปัญหา จุดมุ่งหมายของการเขียน
ควรเขียนให้เร้าความสนใจหรื อปูพืนฐานความรู้ความเข้าใจของเรื องทีจะนําเสนอต่อไป
 เนือหา แบ่งเป็ นตอนหรื อหัวข้อตามความเหมาะสม ลําดับเนือหาเป็ นระบบ เชือมโยงสัมพันธ์กนั
 บทสรุ ป ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยการเขียนก็มีหลากหลายวิธี เช่น สรุ ปสาระ
เนือหา การให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อสังเกต การอ้างคําคม สํานวน เป็ นต้น
รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา
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ส่วนท้าย
 กิตติกรรมประกาศ
 บรรณานุกรม เพือนําเสนอถึงแหล่งทีมาของสือทีนํามาอ้างอิงถึง

โปสเตอร์ (ไวนีล)
- เป็ นโปสเตอร์สาํ หรับนําเสนอโครงงานหรื องานวิจยั ทีได้ปฏิบตั ิหรื อจัดทําจากการไปปฏิบตั ิงานสห
กิจศึกษา โดยสรุ ปเนือหาจาก 5 บท
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Powerpoint, Photoshop หรื อ Adobe illustrator ในการจัดทําได้
- มีขนาด 65 x 80 ซม. โดยอาจจะแบ่งคอลัมน์ๆ ได้
- มีการตกแต่งให้ดูน่าสนใจ สามารถใช้สีเป็ นพืนหลัง รู ปภาพประกอบ รู ปภาพผลงานได้
- ในโปสเตอร์ ควรประกอบไปด้ วยเนือหา
 Logo ของมหาวิทยาลัยสยาม
 ชือโครงงาน : (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
 ภาควิชา และคณะ
 ชือนักศึกษา
 ชืออาจารย์ทีปรึ กษา
 ชือพนักงานทีปรึ กษา
 ชือสถานประกอบการ
 บทคัดย่อ (สรุ ปอย่างสัน)
 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
 ลักษณะงานทีปฏิบตั ิหรื อจัดทํา
 กระบวนการ/ขันตอนการดําเนินงาน
 ประโยชน์/ผลทีได้รับ
o ต่อนักศึกษา
o ต่อมหาวิทยาลัย
o ต่อสถานประกอบการ
 สรุ ปผล
รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา
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สิ งทีจะต้ องนําส่ งหลังจากสอบโครงงานสหกิจเรียบร้ อยแล้ ว
1. รู ปเล่มทีประกอบด้วยเนือหาสาระตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้นโดยปกเคลือบพลาสติกใส่
2. CD จํานวน 1 แผ่น โดยใน CD จะต้องประกอบด้วย
 ไฟล์เอกสารรู ปเล่ม ให้บนั ทึกไฟล์สกุลเป็ น .docx และ .pdf โดยให้แยกเป็ น
โฟลเดรอ์ Word และ PDF จากนันให้บนั ทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ตามนามสกุลของ
ไฟล์ให้ถกู ต้อ และให้ตงชื
ั อไฟล์ต่างๆ ดังนี
รายการ
Word File
PDF File
ปก
01_cov.docx
01_cov.pdf
ใบลายเซ็นคณะกรรมการ
02_com.docx
02_com.pdf
จดหมายนําส่งรายงาน
03_let.docx
03_let.pdf
กิตติกรรมประกาศ
04_ack.docx
04_ack.pdf
บทคัดย่อ
05_absth.docx
05_absth.pdf
Abstract
05_absen.docx
05_absen.pdf
สารบัญ (สารบัญเนือเรื อง+สารบัญตาราง+สารบัญรู ปภาพ) 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
ประวัติผเู้ ขียน
10_pro.docx
10_pro.pdf
 ไฟล์บทความวิชาการ ไฟล์สกุล .docx และ .pdf
 ไฟล์นาํ เสนอ PowerPoint โดยให้แปลงเป็ น PDF
 คลิปวีดีโอทีพนักงานทีปรึ กษากล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานนีทีมีต่อสถานประกอบการ
ขนาดความยาวไม่เกิน 2 นาที
3. ไฟล์โปสเตอร์สาํ หรับใช้ติดบอร์ดเพือนําเสนอผลงาน ให้ทาํ การ Write ลง CD ทีนําส่งโดยไม่ตอ้ ง
Print

รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา
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ปกสี ขาว เคลือบพลาสติก

Angsana New ขนาด 20

รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
Angsana New ขนาด 20

.......................ชือหัวข้ อภาษาไทย...............
.................ชือหัวข้ อภาษาอังกฤษ................

Angsana New ขนาด 18
1.5 นิ ว

โดย
นางสาว........................................51.........................

1.5นิ ว

Angsana New ขนาด 18

รายงานนีเป็ นส่ วนหนึงของวิชา ....................................
ภาควิชา.................................
คณะ...................... มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา … ปี การศึกษา …..
1.5นิ ว
รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา

ตัวอย่างใบเซ็นชือคณะกรรมการสอบ
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หัวข้ อโครงงาน
(ภาษาไทย) ..........................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................
รายชือผู้จดั ทํา
ภาควิชา

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

อาจารย์ทีปรึกษา อาจารย์..................................................................................

อนุมตั ิให้โครงงานนีเป็ นส่วนหนึงของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาภาควิชา..........................
..............................................................ประจําภาคการศึกษาที ........ปี การศึกษา 255.....................................

คณะกรรมการการสอบโครงงาน

.................................................อาจารย์ทีปรึ กษา
(...........................................)
................................................พนักงานทีปรึ กษา
(...........................................)
.................................................กรรมการกลาง
(...........................................)

...............................................ผูช้ ่วยอธิการบดีและผูอ้ าํ นวยการสํานักสหกิจศึกษา
(ผศ.ดร.มารุ จ ลิมปะวัฒนะ)

รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา
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ก

จดหมายนําส่ งรายงาน

เลขหน้าจดหมายนําส่ งรายงาน

วันที..........เดือน...................พ.ศ..............
เรื องขอส่งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยนอาจารย์ทีปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชา....................................
อาจารย์...........................................
ตามทีผูจ้ ดั ทํา/คณะผูจ้ ดั ทํานาย/นางสาว..............................................นักศึกษาภาควิชา
...................................... คณะ ...............................................................มหาวิทยาลัยสยามได้ไปปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาระหว่างวันที ............................................... ถึงวันที ........................................ในตําแหน่ง
.................................................. ณบริ ษทั ............................................................ และได้รับมอบหมายจาก
พนักงานทีปรึ กษาให้ศึกษาและทํารายงานเรื อง
“.................................................................................................................................................”
บัดนีการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ นสุดแล้ว ผูจ้ ดั ทํา/คณะผูจ้ ดั ทําจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมา
พร้อมกันนีจํานวน 1 เล่มเพือขอรับคําปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นาย..........................................
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชา.....................................

รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ
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ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)

เลขหน้ากิตติกรรมประกาศ

การทีผูจ้ ดั ทํา/คณะผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษาณบริ ษทั ...................................
ตังแต่วนั ที .........................ถึงวันที.............................. ส่งผลให้ผจู้ ดั ทํา/คณะผูจ้ ดั ทําได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆทีมีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนีสําเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี
1. คุณ........................................................ หัวหน้า ......................................
2. คุณ........................................................ พนักงาน ....................................
3. ..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
และบุคคลท่านอืนๆทีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านทีได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงาน
ผูจ้ ดั ทํา/คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องทุกท่านทีมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ น
ทีปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนีจนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการ
ทํางานจริ งซึงผูจ้ ดั ทํา/คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ณทีนีด้วย

ผูจ้ ดั ทํา/คณะผุจ้ ดั ทํา
นาย.........................................
3 กุมภาพันธ์ 2554

รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา
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ความเป็ นมา

บริ ษทั อัมริ นทร์พริ นติ งแอนด์พบั ลิชชิ งจากัด(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ทีผลิตและจัดจําหน่ายสิ งพิมพ์ที
เป็ นทีรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายการดําเนินงานภายในบริ ษทั มีการสือสารกันผ่านระบบเครื อข่ายท้องถิ น (Local
Area Network) ซึงควบคุมและให้บริ การโดยแผนก IT ของบริ ษทั ดังนันทางแผนก IT จึงต้องมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของพนักงานอืนๆต่อการให้บริ การของแผนก IT ซึงเดิมมีการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามใน
รู ปแบบของกระดาษแล้วรวบรวมนํามาสรุ ปและวิเคราะห์ผลซึงก่อให้เกิดปัญหาในการรวบรวม
แบบสอบถามและอาจเกิดความผิดพลาดในการสรุ ปผลได้จึงได้ดาเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ซึงพนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิเข้ามาตอบแบบสอบถามและ
ระบบจะสามารถสรุ ปผลการประเมินออกมาในรู ปแบบของรายงานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วได้ซึง
สามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้

บอก
ถึง
วัตถุป
ระสง
ค์และ
แนว
ทางก
าร
แก้ปั

คําสําคัญ : แบบสํารวจความพึงพอใจ/ระบบประเมินออนไลน์/ การประเมินการให้บริ การ

รู ปแบบการเขียนรายงานสหกิ จศึ กษา
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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
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การพัฒนาแบบประเมินออนไลน์ เพือสํารวจความพึงพอใจในการให้ บริการของแผนก IT
ของบริษัทอัมรินทร์ พรินติงแอนด์ พบั ลิชชิงจากัด(มหาชน)
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ขนาดฟอนต์ 14 ตัวธรรมดา
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ส่ วนของเนือหา
ขนาดฟอนต์ 14 ตัวธรรมดา
However, a paper questionnaire is prone to errors in data
บทคัดย่อ
บริ ษั ท อั ม ริ นทร์ พริ นติ งแอนด์ พ ั บ ลิ ช ชิ งจากั ด collection and analysis, which may lead to distorted/false
(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ทีผลิตและจัดจําหน่ ายสิ งพิมพ์ทีเป็ นที outcome. An online satisfaction assessment is developed.
รู ้ จักกันอย่างแพร่ หลายการดําเนิ นงานภายในบริ ษทั มีการ The respondents will be authorizes to take the survey
สื อสารกัน ผ่ า นระบบเครื อข่ า ยท้อ งถิ น (Local Area online and then the data will be automatically processed
Network) ซึ งควบคุมและให้บริ การโดยแผนก IT ของ and online reports created. As a result, the online
บริ ษ ัทดังนันทางแผนก IT จึ งต้องมี การสํา รวจความพึ ง assessment form helps solve the above mentioned
พอใจของพนักงานอืนๆต่อการให้บริ การของแผนก IT ซึ ง problems and enable the IT Department to work in a more
เดิ ม มี ก ารสํ า รวจโดยใช้แ บบสอบถามในรู ปแบบของ accurate and faster manner.
กระดาษแล้ว รวบรวมนํ า มาสรุ ปและวิ เ คราะห์ ผ ลซึ ง
ก่อให้เกิดปัญหาในการรวบรวมแบบสอบถามและอาจเกิด วัตถุประสงค์
ความผิดพลาดในการสรุ ปผลได้จึงได้ดาเนิ นการแก้ปัญหา
เพือพัฒนาแบบประเมินออนไลน์เพือสํา รวจความพึง
ดังกล่ าวโดยการพัฒนาแบบประเมิน ความพึ งพอใจแบบ พอใจในการให้บริ การของแผนก IT ของบริ ษทั อัมริ นทร์
ออนไลน์ ซึ งพนั ก งานทุ ก คนจะได้รั บ สิ ท ธิ เ ข้ า มาตอบ พริ นติ งแอนด์พบั ลิชชิ งจากัด(มหาชน)
แบบสอบถามและระบบจะสามารถสรุ ป ผลการประเมิ น
ออกมาในรู ปแบบของรายงานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและ ขอบเขต
รวดเร็ วได้ซึงสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้
แบบประเมินออนไลน์นีแบ่งการทางานเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ส่วนของผูใ้ ช้ระบบและส่ วนของผูด้ ู แลระบบซึ งแต่
Abstract
ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี
Amarin Printing & Publishing Public Company
1. ส่ วนของผูใ้ ช้ระบบ (user) แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
Limited is widely known as the publisher of many
ผูใ้ ช้ระบบทัวไป
magazines and books. Internal communications are
- ผูใ้ ช้ระบบจะได้รับรหัสผ่านเพือล็อคอินเข้าสู่
conducted by the company’s local area network area
ระบบ
network controlled by its IT Department. To evaluate
- ผูใ้ ช้ระบบได้รับสิ ทธิในการกรอกข้อมูลสําหรับ
employee’s satisfaction toward the IT Department’s
การประเมินแบบสอบถามออนไลน์
services, paper questionnaires have been used as a tool.

หัวข้อ
ขนาดฟอนต์ 14 ตัวหนา
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เจ้าหน้าทีฝ่ าย IT
- บันทึกและตรวจสอบการเข้าทําแบบประเมินของ
ผูใ้ ช้ระบบทัวไป
- ออกรายงานสรุ ปผลข้อมูลจากแบบประเมิน
2. ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ (Administrator)
- กําหนดสิ ทธิในการใช้งานสาหรับพนักงานแต่ละ
ระดับ
- ปรับปรุ งฐานข้อมูลในแต่ละส่ วนได้
ประโยชน์ ทีได้ รับ
1. เป็ นการปรับปรุ งรู ปแบบการประเมินให้สามารถใช้งาน
ในระบบเครื อข่ายได้
2. ลดปริ มาณการใช้กระดาษในการทาแบบประเมิน
3. ทําให้การรวบรวมผลการประเมินสะดวกรวดเร็ วมาก
ยิงขึน
4. สามารถสรุ ปผลเพือนํามาออกรายงานในรู ปแบบต่างๆ
ได้ง่ายขึน
5. ประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานในการแจกและเก็บ
รวบรวมแบบประเมิน
ขันตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูพ้ ฒั นาระบบต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทีจําเป็ นในการ
พัฒนาระบบได้แก่ขอ้ มูลพนักงานในแต่ละแผนกของ
บริ ษทั เพือนํามาจัดทําฐานข้อมูลพนักงานทีใช้บริ การจาก
แผนก IT และสํารวจความต้องการในการใช้งานระบบของ
แผนก IT เพือนํามาออกแบบระบบทีตรงตามความต้องการ
2. การวิเคราะห์ระบบ
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทีจําเป็ นได้แล้วผูพ้ ฒั นา
นําข้อมูลเหล่านันมาวิเคราะห์การไหลข้อมูลโดยใช้
เครื องมือคือ Data Flow Diagram และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย Entity Relationship Diagram
3. การออกแบบระบบ
เป็ นการออกแบบระบบในส่ วนของหน้าจอโดยต้อง
ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและตอบสนองวัตถุประสงค์

ของแผนก IT มากทีสุ ดและมีการออกแบบฐานข้อมูลใน
ลักษณะความสัมพันธ์กนั ของตาราง (table)
4. การเขียนโปรแกรม
เป็ นการนําภาษาโปรแกรมมาเรี ยงลาดับเป็ นขันตอน
การทางานเพือสร้างโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้
5. การทดสอบโปรแกรม
หลังจากพัฒนาโปรแกรมจนสามารถใช้งานได้ใน
ลักษณะของระบบต้นแบบ (prototype) แล้วต้องมีการ
ทดสอบโปรแกรมโดยการนําระบบต้นแบบดังกล่าวให้
พนักงานในแผนก IT และแผนกอืนๆได้ทดลองใช้จากนัน
จึงสอบถามความพึงพอใจจากการทดลองใช้งานระบบมา
ปรับปรุ งโปรแกรมใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ถูกต้องมากทีสุ ดซึ งการทดสอบโปรแกรมนีจําเป็ นต้องทํา
หลายๆครังจนกว่าจะได้ระบบทีทางานได้ถูกต้องและตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้มากทีสุ ด
6. การจัดทําเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม
การทําเอกสารประกอบแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่
- System Manual
เป็ นเอกสารอธิบายโครงสร้างและการออกแบบ
การทํางานของโปรแกรมให้สอดคล้องกับระบบการทํางาน
และเพือใช้อา้ งอิงในการนําไปพัฒนาต่อไป
- User Manual
เป็ นเอกสารอธิบายขันตอนและวิธีการใช้งานของ
โปรแกรม
ซอฟต์ แวร์ ทีใช้ ในการพัฒนาระบบ
- PHP
- PHP MyAdmin
- MYSQL
- Appserv
- Apache
- Macromedia Dream Weaver
- Adobe Photoshop CS3
ลักษณะการทํางานของระบบ
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ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมเสดงลักษณะการ
ทํางานของระบบ

รู ปที 1 แสดงหน้าจอหลักของระบบ
ผูใ้ ช้งานระบบจะเข้าใช้งานตามสิ ทธิ ทีตนเองได้รับซึ ง
แบ่งเป็ นผูใ้ ช้ทวไปและผู
ั
ด้ ูแลระบบ

ตัวอย่างบทความวิชาการ
รู ปที 2 แสดงแบบประเมินออนไลน์
เป็ นหน้า จอทีให้ผู ้ใช้ร ะบบจะเข้า มากรอกข้อ มู ล ใน
แบบประเมินออนไลน์

รู ปที 3 แสดงผลการประเมิน

สรุ ปผลการประเมินโดยมีการหาค่าเฉลียและค่า S.D.

รู ปที 4 แสดงผลการประเมินในรู ปแบบกราฟ
สรุ ปผลการประเมินโดยแสดงออกมาในรู ปแบบกราฟ
แท่งเพือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผล
หลังจากพัฒนาระบบเสร็ จสิ นและนําไปใช้งาน
จริ งแล้วสามารถสรุ ปผลได้คือระบบใหม่ทีพัฒนาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานในแผนก IT ได้ดีคือ
ช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการสํารวจความพึง
พอใจของพนักงานแผนกอืนทีมีต่อการทางานของแผนก
IT ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วมากยิงขึนตรงตามวัตถุประสงค์
ทีได้ตงไว้
ั และระบบใหม่ทีพัฒนาขึนนีช่วยลดภาระงาน
ของพนักงานในแผนก IT อีกทังทําให้สรุ ปผลจากแบบ
ประเมินได้อย่างรวดเร็ วซึ งเป็ นผลดีอย่างยิงต่อการนํามา
ปรับปรุ งการทางานด้านการให้บริ การของแผนก IT
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษทั อัมริ นทร์ พริ นติ งแอนด์พบั ลิชชิ งจา
กัด (มหาชน) ทีได้ใ ห้โอกาสในการพัฒนาแบบประเมิ น
ออนไลน์และให้การสนับ สนุ นด้านต่า งๆด้ว ยดีในการดา
เนิ นงานพัฒนาระบบนี และขอขอบคุ ณนางสาวกรรณิ ก า
ธรรมมานอกและนางสาวศจี พตั สายทองนักศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ในการพัฒนาระบบนี
เอกสารอ้ างอิง
โอภาสเอียมสิ ริวงศ์.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.
กรุ งเทพ:บริ ษทั เอชเอ็นกรุ๊ ปจํากัด,2550
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พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียรและทีมบรรณาธิการ.การออกแบบ
และสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์ .
กรุ งเทพ:บริ ษทั ซัคเซสมีเดียจํากัด,2548
ประชาพฤกษ์ประเสริ ฐ,สร้างเว็บและเพิ มลูกเล่นด้วย
HTML & XHTML.กรุ เทพ:บริ ษทั ซัคเซสมีเดียจํากัด,2550
กิตติภกั ดีวฒั นะกุล.SQL พืนฐาน.กรุ งเทพ:บริ ษทั เคทีพีคอม
แอนด์คอนซัลท์จาํ กัด,2550
กิตติภกั ดีวฒั นะกุล.คัมภีร์ PHP.กรุ งเทพ:บริ ษทั เคทีพีคอม
แอนด์คอนซัลท์จาํ กัด,2550
อดิศกั ดิจันทร์ มิน.สร้าง Web Application อย่างมืออาชีพ
ด้วย PHP ฉบับ Workshop.กรุ งเทพ:บริ ษทั วีพริ นท์ (1991)
จํากัด,2549
อดิศกั ดิจันทร์ มิน.สร้ าง Web Application อย่างมืออาชีพ
ด้วย PHP ฉบับ Workshop เล่ม2.กรุ งเทพ:บริ ษทั วีพริ นท์
(1991) จํากัด,2549
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ตัวอย่ างหน้ าประวัติผ้ จู ัดทํา

ประวัตผิ ู้จดั ทํา/คณะผู้จดั ทํา
รหัสนักศึกษา :

5404809999

ชือ – นามสกุล :

นายสมชาย นะยะ

คณะ

:

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา

:

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ทีอยู่

:

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี
เจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

ผลงาน

:

- พัฒนาเว็บไซต์ให้กบั บริ ษทั …
- ออกแบบฐานข้อมูลระบบสมาชิก

รหัสนักศึกษา :

5404801111

ชือ – นามสกุล :

นางสาวสมหญิง จริ งๆ นะ

คณะ

:

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา

:

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ทีอยู่

:

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี
เจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

ผลงาน

:

- พัฒนาเว็บไซต์ให้กบั บริ ษทั …
- ออกแบบฐานข้อมูลระบบสมาชิก
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ลดไฟล์ word ด้ วยการลดขนาดไฟล์ รูปภาพ
ในการจัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา จะต้องมีการแทรกรู ปภาพลงในเอกสาร ซึงปัญหาที
พบบ่อยๆ คือไฟล์ทีมีรูปภาพจะมีขนาดไฟล์ทีใหญ่ ทําให้สิ นเปลืองเนือทีในการจัดเก็บ และใช้เวลาในการ
อัพโหลดขึนเซิร์ฟเวอร์นาน

จนถึงขันไม่สามารถทําการอัพโหลดได้

ดังนันเราสามารถทําการลดความ

ละเอียดของรู ปภาพโดยใช้การบีบอัด โดยทีคุณภาพของรู ปภาพไม่เสียไปและยังสามารถเอาส่วนทีไม่
ต้องการออก เช่น ส่วนขอบตัดของรู ปภาพ โดยในโปรแกรม Microsoft Word มีฟังก์ชนการทํ
ั
างานทีช่วยใน
การบีบอัดรู ปภาพเพือลดขนาดไฟล์ได้
ขันตอนการลดขนาดไฟล์ใน Microsoft Word ด้ วยการบีบอัดรู ปภาพ (Compress Pictures)
1. คลิกเลือกรู ปภาพทีต้องการแก้ไข
2. ทีแถบ Tool bar จะปรากฏเครื องมือรู ป (Picture Tools) ดังรู ปที 1

รู ปที 1
3. ให้เลือกเมนูบีบอัดรู ปภาพ (Compress Pictures) ตามทีลูกศรชี จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที 2

1

2

3

รู ปที 2
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4. จากรู ปที 2 กําหนดค่าต่างๆ ดังนี
1

Apply only to this picture กําหนดให้แก้ไขเฉพาะรู ปภาพทีถูกเลือกเท่านัน แต่ถา้ ต้องการ
ให้ทาํ การแก้ไขรู ปภาพทุกรู ปในไฟล์ให้คลิกทีกล่องสีเหลียมด้านหน้า ให้เครื องหมายถูก
หายไป รู ปภาพทุกรู ปจะถูกแก้ไขตามค่าทีกําหนด

2

Delete cropped areas of pictures ลบพืนทีตัดขอบของรูปภาพ เพือลบส่วนทีไม่ตอ้ งการ
ออกไป

3

Target outputs สําหรับปรับความละเอียดของรู ปภาพ มีให้เลือก 4 ออปชัน (แนะนําให้
เลือกออปชัน Screen 150 ppi)

5. จากนันคลิกปุ่ ม OK เท่านีรู ปภาพจากทีมีขนาดใหญ่เกินความจําเป็ นก็จะลดลงทําให้เอกสารของเรามี
ขนาดไฟล์ทีเล็กตามไปด้วย
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แหล่ งข้ อมูลค้ นคว้ าเพิมเติม
•
•
•
•

สํานักสหกิจศึกษา
เอกสารการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ฐานข้ อมูลวิจยั ของมหาวิทยาลัยสยาม
คลิปวิดีโอแนะนําการตังค่าหน้ากระดาษ

http://www.coop.siam.edu/
http://goo.gl/2D6wqe
http://www.research-system.siam.edu/
http://www.youtube.com/watch?v=pYd-fobZN2A
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