คู่มือ
การจัดทารายงานสหกิจศึกษา
และขั้นตอนการส่ งเล่ มรายงานสหกิจศึกษา

สำนักสหกิจศึกษำ
มหำวิทยำลัยสยำม
ปรับปรุ ง 15 ตุลำคม 2565

1.5 ”

ปกนอก

Height 1.37 ”
Width 1.4 ”

รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ชื่อหัวข้ อ ..............................ภาษาไทย.............................
ชื่อหัวข้ อ .............................ภาษาอังกฤษ.........................
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1”

1.5 ”
โดย
ชื่อ – นามสกุล ......................................... รหัส ............................
ชื่อ – นามสกุล ......................................... รหัส ............................
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รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชา ............................
คณะ .............................. มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา ......... ปี การศึกษา ................

1.5 ”

ปกใน

Height 1.37”
Width 1.4”

รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ชื่อหัวข้ อ ..............................ภาษาไทย.............................
ชื่อหัวข้ อ .............................ภาษาอังกฤษ.........................
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โดย
ชื่อ – นามสกุล ......................................... รหัส ............................
ชื่อ – นามสกุล ......................................... รหัส ............................
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รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา......สหกิจศึกษา
ภาควิชา ............................
คณะ .............................. มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา ......... ปี การศึกษา ..............

หัวข้อโครงงำน
รำยชื่อผูจ้ ดั ทำ
ภำควิชำ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ

......................(ภำษำไทย)...................................................
......................(ภำษำอังกฤษ)..............................................
.......................(1)................................................................
.......................(2)................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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อนุมตั ิให้โครงงำนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ ภำควิชำ ..........................
คณะ ...................... มหำวิทยำลัยสยำม ภำคกำรศึกษำที่ ......... ปี กำรศึกษำ ........................................

คณะกรรมกำรสอบโครงงำน
..........................................................อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
(อำจำรย์................................)
........................................................พนักงำนที่ปรึ กษำ
(นำย/นำง/นำงสำว....................)
.............................................................กรรมกำรกลำง
(อำจำรย์................................)

........................................................... ผูช้ ่วยอธิ กำรบดีและผูอ้ ำนวยกำรสำนักสหกิจศึกษำ
(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำรุ จ ลิมปะวัฒนะ)

จดหมายนาส่ งรายงาน
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เรื่ อง ขอส่ งรำยงำนกำรปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ
เรี ยน อำจำรย์ที่ปรึ กษำสหกิจศึกษำ ภำควิชำ .........................
อำจำรย์.........................................
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ตำมที่ .........(นำย/นำงสำว ชื่อ-นำมสกุล )/คณะผูจ้ ดั ทำ ......... นักศึกษำภำควิชำ .......................................
คณะ ............................... มหำวิทยำลัยสยำม ได้ไปปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำระหว่ำงวันที่ ........................................
ถึง ............................. ในตำแหน่ง ...................................... ณ บริ ษทั .....................................................................
และได้รับมอบหมำยจำกพนักงำนที่ปรึ กษำให้ศึกษำและทำรำยงำนเรื่ อง ...............................................................
บัดนี้กำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำได้สิ้นสุ ดแล้ว ...........(นำย/นำงสำว ชื่อ-นำมสกุล )/คณะผูจ้ ดั ทำ.............
จึงขอส่ งรำยงำนดังกล่ำวมำพร้อมกันนี้จำนวน 1 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น เพื่อขอรับคำปรึ กษำต่อไป
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำย/นำงสำว ชื่อ-นำมสกุล )/คณะผูจ้ ดั ทำ
นักศึกษำสหกิจศึกษำ
ภำควิชำ ..............................................
คณะ ..................................... มหำวิทยำลัยสยำม

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)

กำรที่ (ผูจ้ ดั ทำ/คณะผูจ้ ดั ทำ) ได้มำปฏิ บตั ิ สหกิ จศึกษำ ในตำแหน่ ง .................................. ณ บริ ษทั
....................................... ตั้งแต่ วันที่ ................... ถึง .................... ได้สำเร็ จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ดว้ ยดี ส่ งผล
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รู ปนักศึกษา

ชื่อ – นำมสกุล
รหัสนักศึกษำ
ภำควิชำ
คณะ
ที่อยูป่ ั จจุบนั

:
:
:
:
:

นำงสำว.............................................
60……………………
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..

รู ปนักศึกษา

ชื่อ – นำมสกุล
รหัสนักศึกษำ
ภำควิชำ
คณะ
ที่อยูป่ ั จจุบนั

:
:
:
:
:

นำย...................................................
60……………………
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..

รู ปนักศึกษา

ชื่อ – นำมสกุล
รหัสนักศึกษำ
ภำควิชำ
คณะ
ที่อยูป่ ั จจุบนั

:
:
:
:
:

นำงสำว.............................................
60……………………
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
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เทคนิคการเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Reference)
บรรณำนุกรม คือ รำยชื่ อหนังสื อหรื อเอกสำร สื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมถึงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมำเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิง
ในกำรเขียนรำยงำน โดยเรี ยงลำดับตัวอักษรไว้ดำ้ นท้ำยรำยงำน
อ้างอิงหนังสื อ
- เริ่ มจำกชื่อผูเ้ ขียน ตำมด้วยปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อหนังสื อ ที่อยูข่ องสำนักพิมพ์ และปิ ดท้ำยด้วยชื่อสำนักพิมพ์
รู ปแบบจะเป็ นไปดังต่อไปนี้ : ชื่อผูเ้ ขียน, ก. ก. (ปี ). ชื่อหนังสื อ. สถำนที่: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง : เวอร์ เดน บี. แอล. (1999). เสี ยงสะท้อนจำกอีเดน. นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: วันทูเพรส.
อ้างอิงบทความ
- บทควำมจะถูกอ้ำงอิงด้วยชื่อผูเ้ ขียน ตำมด้วยปี ที่เผยแพร่ จำกนั้นเป็ นชื่อบทควำม ชื่ อผูพ้ ิมพ์ เลขที่เล่มและฉบับ
และจำนวนหน้ำที่ถูกอ้ำงอิง
รู ปแบบจะเป็ นไปตำมนี้ : ชื่อผูเ้ ขียน, ก. ก., และ ชื่อผูเ้ ขียน, ข. ข. (ปี ) "ชื่อบทควำม" ชื่อของจุลสำร, เลขที่เล่ม
(เลขที่ฉบับ), หน้ำที่อำ้ งอิง.
ตัวอย่าง : เจนเซ่น, โอ. อี. (2012). "ช้ำงแอฟริ กนั " จุลสำรซำวันนำห์, 2(1), 88.
อ้างอิงเว็บไซต์
- ใส่ ชื่อผูเ้ ขียน. ปี /เดือน/วัน. หัวเรื่ องของเว็บเพจ. และคำว่ำ “สื บค้นจำก” ตำมด้วยที่อยูเ่ ว็บไซต์
รู ปแบบจะเป็ นไปดังต่อไปนี้: ชื่อผูเ้ ขียน, ก. ก. (ปี , เดือน, วัน). หัวเรื่ องของเว็บเพจ/เอกสำร. สื บค้นจำก
http://URL ตำมหน้ำที่อำ้ งอิง
ตัวอย่าง : ควอร์ รี่, อำร์. อำร์. (พฤกษำคม 23, 2010). ฟ้ ำสะพรึ ง. สื บค้นจำก http://wildskies.com
หมายเหตุ ถ้ำหำกไม่ปรำกฏชื่อผูเ้ ขียน ให้เริ่ มด้วยชื่อเรื่ อง หำกไม่มีวนั ที่บอกไว้ ให้เขียนคำว่ำ “ม.ป.ป.” หรื อ "n.d."

การบันทึกไฟล์ รูปเล่ มรายงาน
สำมำรถจัดทำได้ 2 รู ปแบบ คือ 1) บันทึกลงแผ่น CD และ 2) นำส่ งผ่ำน Google Drive ประกอบด้วยไฟล์เอกสำร
รู ปเล่ม ให้บนั ทึกไฟล์สกุลเป็ น .docx และ .pdf โดยแยกเป็ นโฟลเดอร์ Word และ PDF จำกนั้นบันทึกไฟล์ลงใน
โฟลเดอร์ ตำมนำมสกุลของไฟล์ให้ถูกต้อง โดยให้ต้ งั ชื่อไฟล์ต่ำง ๆ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เนื้อหำ
ปก
ใบอนุมัติลำยเซ็นต์คณะกรรมกำรสอบ
บทคัดย่อภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (ภำยในไฟล์เดียวกัน)
กิตติกรรมประกำศ (และคำอุทิศ-ถ้ำมี)
สำรบัญ (สำรบัญเนื้อหำ สำรบัญตำรำง สำรบัญภำพ)
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณำนุกรม (หรือเอกสำรอ้ำงอิง)
ภำคผนวก
ประวัติผู้เขียน(ถ้ำมี)

ไฟล์ (Word)
01_cov.docx
02_com. docx
03_abs. docx
04_ack. docx
05_tbc. docx
06_ch1. docx
07_ch2. docx
08_ch3. docx
09_ch4. docx
10_ch5. docx
11_ref. docx
12_app. docx
13_vit. docx

ไฟล์ (PDF)
01_cov.pdf
02_com.pdf
03_abs.pdf
04_ack.pdf
05_tbc.pdf
06_ch1.pdf
07_ch2.pdf
08_ch3.pdf
09_ch4.pdf
10_ch5.pdf
11_ref.pdf
12_app.pdf
13_vit.pdf

Folder อืน่ ๆ
- ไฟล์นำเสนอ PowerPoint โดยให้แปลงไฟล์เป็ นสกุล .pdf
- คลิปกำรสัมภำษณ์พนักงำนปรึ กษำกล่ำวถึงประโยชน์ของโครงกำรสหกิจศึกษำที่มีต่อสถำนประกอบกำร
ควำมยำวไม่เกิน 2 นำที
- ไฟล์รูปขณะปฏิบตั ิงำนของนักศึกษำ จำนวน 5 รู ป
การส่ งไฟล์ รูปเล่ ม
รู ปแบบที่ 1 กำรบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD นักศึกษำต้องติดแผ่น CD ไว้ที่ปกหลังด้ำนในของรู ปเล่ม พร้อมทั้งพิมพ์
ปก CD ให้เรี ยบร้อยสมบูรณ์
รู ป แบบที่ 2 กำรบันทึ ก ไฟล์ ผ่ำ น Google Drive โดยนัก ศึ ก ษำต้อ งจัด ท ำ QR Code ของ Drive ที่ บ ันทึ ก ไฟล์
ดังกล่ ำวไว้ พร้ อมทั้งตั้งค่ำกำรเข้ำถึ ง Drive ให้กำหนดตัวเลื อกแบบ “ทุกคนที่มีลิงค์” จะสำมำรถเปิ ดดูไฟล์ที่
บันทึกไว้ได้ เมื่อสแกน QR Code

วิธีการใส่ ลายนา้
กำรเพิ่มลำยน้ ำ ให้กบั เอกสำร เพื่อแจ้งเตือนถึงควำมเป็ นเจ้ำของผลงำนอันมีลิขสิ ทธิ์ โดยที่นกั ค้นคว้ำ
สำมำรถคัดลอก ข้อควำมในเอกสำรนำไปใช้ประโยชน์ สำมำรถอ้ำงอิงได้วำ่ เอกสำรชิ้นนั้นๆ มีที่มำ
จำกแหล่งใด กำรทำลำยน้ ำบนเอกสำรด้วยโปรแกรม Microsoft office Word สำมำรถแทรกรู ปภำพ
หรื อตัวอักษรได้อย่ำงง่ำยดำย ไม่มีข้ นั ตอนซับซ้อน
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

