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รูปแบบจะเป็นไปดงัต่อไปน้ี: ช่ือผูเ้ขียน, ก. ก. (ปี, เดือน, วนั). หวัเร่ืองของเวบ็เพจ/เอกสำร. สืบคน้จำก 
http://URL ตำมหนำ้ท่ีอำ้งอิง 
ตัวอย่าง : ควอร์ร่ี, อำร์. อำร์. (พฤกษำคม 23, 2010). ฟ้ำสะพรึง. สืบคน้จำก http://wildskies.com 
หมายเหตุ  ถำ้หำกไม่ปรำกฏช่ือผูเ้ขียน ให้เร่ิมดว้ยช่ือเร่ือง หำกไม่มีวนัท่ีบอกไว ้ใหเ้ขียนค ำวำ่ “ม.ป.ป.” หรือ "n.d." 
 
 
 
 

http://wildskies.com/


 
 

การบันทึกไฟล์รูปเล่มรายงาน  
สำมำรถจดัท ำได ้2 รูปแบบ คือ 1) บนัทึกลงแผน่ CD และ 2) น ำส่งผำ่น Google Drive ประกอบดว้ยไฟลเ์อกสำร
รูปเล่ม ใหบ้นัทึกไฟลส์กุลเป็น .docx และ .pdf โดยแยกเป็นโฟลเดอร์ Word และ PDF จำกนั้นบนัทึกไฟลล์งใน
โฟลเดอร์ตำมนำมสกุลของไฟลใ์หถู้กตอ้ง โดยใหต้ั้งช่ือไฟลต่์ำง ๆ ดงัน้ี  

ล ำดับที ่ เนื้อหำ ไฟล์ (Word) ไฟล์ (PDF) 

1 ปก  01_cov.docx 01_cov.pdf 

2 ใบอนุมัติลำยเซ็นต์คณะกรรมกำรสอบ 02_com. docx 02_com.pdf 

3 บทคัดย่อภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (ภำยในไฟล์เดียวกัน)  03_abs. docx 03_abs.pdf 

4 กิตติกรรมประกำศ (และค ำอุทิศ-ถ้ำมี) 04_ack. docx 04_ack.pdf 

5 สำรบัญ (สำรบัญเนื้อหำ สำรบัญตำรำง สำรบัญภำพ) 05_tbc. docx 05_tbc.pdf 

6 บทท่ี 1 06_ch1. docx 06_ch1.pdf 

7 บทท่ี 2 07_ch2. docx 07_ch2.pdf 

8 บทท่ี 3 08_ch3. docx 08_ch3.pdf 

9 บทท่ี 4  09_ch4. docx 09_ch4.pdf 

10 บทท่ี 5 10_ch5. docx 10_ch5.pdf 

11 บรรณำนุกรม (หรือเอกสำรอ้ำงอิง) 11_ref. docx 11_ref.pdf 

12 ภำคผนวก 12_app. docx 12_app.pdf 

13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ำม)ี 13_vit. docx 13_vit.pdf 

Folder อืน่ๆ   
-    ไฟลน์ ำเสนอ PowerPoint โดยใหแ้ปลงไฟลเ์ป็นสกุล .pdf 
-   คลิปกำรสัมภำษณ์พนกังำนปรึกษำกล่ำวถึงประโยชน์ของโครงกำรสหกิจศึกษำท่ีมีต่อสถำนประกอบกำร    
 ควำมยำวไม่เกิน 2 นำที 
-   ไฟลรู์ปขณะปฏิบติังำนของนกัศึกษำ จ ำนวน 5 รูป 
 

การส่งไฟล์รูปเล่ม   
รูปแบบท่ี 1 กำรบนัทึกไฟลล์งแผน่ CD นกัศึกษำตอ้งติดแผน่ CD ไวท่ี้ปกหลงัดำ้นในของรูปเล่ม พร้อมทั้งพิมพ์
ปก CD ใหเ้รียบร้อยสมบูรณ์  
รูปแบบท่ี 2 กำรบันทึกไฟล์ผ่ำน Google Drive โดยนักศึกษำต้องจัดท ำ QR Code ของ Drive ท่ีบันทึกไฟล์
ดงักล่ำวไว ้พร้อมทั้งตั้งค่ำกำรเขำ้ถึง Drive ให้ก ำหนดตวัเลือกแบบ “ทุกคนท่ีมีลิงค์” จะสำมำรถเปิดดูไฟล์ท่ี
บนัทึกไวไ้ด ้เม่ือสแกน QR Code  

http://www.research-system.siam.edu/images/coop/Marketing/3_2558/monthira/The_practice_of_sales_staff._Seang_Ngarm_Group_2535_co.ltd/01_aov.pdf
http://www.research-system.siam.edu/images/coop/Marketing/3_2558/monthira/The_practice_of_sales_staff._Seang_Ngarm_Group_2535_co.ltd/01_aov.pdf


 
 

วธีิการใส่ลายน า้ 

กำรเพิ่มลำยน ้ำ ใหก้บัเอกสำร เพื่อแจง้เตือนถึงควำมเป็นเจำ้ของผลงำนอนัมีลิขสิทธ์ิ โดยท่ีนกัคน้ควำ้
สำมำรถคดัลอก ขอ้ควำมในเอกสำรน ำไปใชป้ระโยชน ์สำมำรถอำ้งอิงไดว้ำ่เอกสำรช้ินนั้นๆ มีท่ีมำ
จำกแหล่งใด กำรท ำลำยน ้ ำบนเอกสำรดว้ยโปรแกรม Microsoft office Word สำมำรถแทรกรูปภำพ 
หรือตวัอกัษรไดอ้ยำ่งง่ำยดำย ไม่มีขั้นตอนซบัซอ้น 
 
ขั้นตอนที ่1   
 

 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนที ่3 
 

 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนที ่4 
 

 


