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 เลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ช้ันปท่ี 4 (โครงงานเลมจบ) 
 ศูนยฝกปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ 

ในระหวางการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  นักศึกษาจะไดเรียนรู

ทักษะการทํางาน  การอยูรวมกันกับเพ่ือนรวมงาน นําความรูท่ีไดเรียนมาประยุกตใชกับการทํางานจริง และจะ

ไดประสบการณจริงจากการทํางาน ในภาคการศึกษาสุดทายของชั้นปท่ี 4 เม่ือเสร็จสิ้นการทํางานจะตองมีการ

สรุปผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือใหผลงานท่ีไดเปนประโยชนตอสถานประกอบการ สถาบัน และตัวนักศึกษาเอง

นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตองจัดทําโครงงานคนละ 1 โครงงาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานแกสถานประกอบการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพตอไป 

เลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  เปนรายงานทางวิชาการภาคบังคับ ท่ีนักศึกษาฝก

ปฏิบัติงานตองจัดทําในระหวางปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และนําสงอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานภายหลัง

การปฏิบัติงานสิ้นสุด  

วัตถุประสงคการจัดทําเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  

1. เพ่ือจัดทําโครงงานท่ีมีประโยชนสําหรับสถานประกอบการ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

การทํางาน   

2. เพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสม ทันตอสภาพ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

3. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะดานตาง ๆ เชน การสื่อสาร การเขียนรายงานโครงงานในเชิง

วิชาการ 

ข้ันตอนการจัดทําเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  

1. นักศึกษากําหนดหัวขอโครงงาน โดยปรึกษารวมกันระหวางนักศึกษา  หัวหนางาน และอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงงาน 

2. นักศึกษานําเสนอเคาโครงหัวขอรายงาน กับอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน คณะบริหารธุรกิจ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงงานและเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถขอรับคําปรึกษาไดจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานหลังจากอาจารยท่ีปรึกษา

โครงงานและหัวหนางานพิจารณารายงานแลววาถูกตอง เขาปกรายงานแบบสันกาว (ปกสีฟา) โดยเขียน
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 รายละเอียดชื่อโครงงาน ชื่อ-สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อสถานประกอบการ กลุมเรียน ไดแก กลุมทํางาน

กอน กลุมเรียนกอน กลุมพนักงาน  พรอมกับใหบันทึกขอมูลในรูปแบบไฟลเวิรด (Word) ลงแผนซีดี (CD)  

จํานวน 1 แผน 

4. นักศึกษานําเสนอเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) เพ่ือใหหัวหนางานเปนผูอนุมัติ

รายงาน  

5. นักศึกษานําเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ท่ีผานการอนุมัติจากหัวหนางานแลว 

สงใหกับอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานตามระยะเวลาท่ีศูนยฝกปฏิบัติงานกําหนด เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษา

โครงงานทําการประเมินคะแนนในสวนของเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ตอไป 

6. อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานทําการประเมินคะแนน ลงในแบบประเมิน และสงเลมรายงานโครงงาน

การฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  ไปใหแกศูนยฝกปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 7. ศูนยฝกปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ  นําเสนอเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) 

ตอหัวหนาสาขาวิชาเพ่ือลงนาม    

8. ศูนยฝกปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ นําใบประเมิน มาบันทึกลงระบบ 

http://reg.pim.ac.th/registrar/home.asp 

9. ศูนยฝกปฏิบัติงาน เก็บเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ไวท่ีศูนยฝกปฏิบัติงาน 

คณะบริหารธุรกิจ  

หัวขอเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  

นักศึกษาตองจัดทําเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ  หรือหนวยงานท่ีนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาสุดทายของ

ระดับชั้นปการศึกษาท่ี 4 ตัวอยางโครงงาน เชน 

1. สินคา 
2. บริการ 
3. กระบวนการ 

3.1. เครื่องมือและอุปกรณ 
3.2. เทคโนโลย ี

4. รูปแบบธุรกิจใหม 

http://reg.pim.ac.th/registrar/home.asp
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 รูปแบบเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  

1. การจัดพิมพเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)   

 เพ่ือใหการจัดทําเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)   เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดพิมพรายงาน ดังตอไปนี้ 

1. การพิมพ 

1.1 กระดาษ  ใหใชกระดาษสีขาว ไมมีลายเสนบรรทัด  ขนาดกระดาษ A4 มีความหนา 80  

แกรม ยกเวนตารางหรือภาพประกอบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชกระดาษขนาดตางไปจากนี้  และพิมพหนาเดียว 

1.2 ปกรายงาน  ใหใชกระดาษสีฟาไมมีลาย ขนาดกระดาษ A4 มีความหนา 170 แกรมข้ึน

ไป (สามารถดูตัวอยางไดท่ีคณะบริหารธุรกิจ)  

1.3 ตัวพิมพ  ใหใชตัวพิมพเปนตัวอักษรสีดํา โดยมีแบบเดียวกันตลอดเลม ขนาดและลักษณะ

ของตัวพิมพใหอยูในเกณฑมาตรฐานของเครื่องพิมพ  

1.4 การทําสําเนา  โดยวิธีการถายเอกสาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีคุณภาพเทียบเคียง 

2. ตัวอักษร และขนาดตัวอักษร 

 เลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ใหพิมพไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช

รูปแบบตัวอักษร  TH SarabunPSK ตลอดท้ังเลม โดยมีระยะหางระหวางบรรทัด (Line spacing) เปนแบบ 

Single ขนาด (Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้ 

 - ชื่อบท และคําวา “ บทท่ี…..”   ขนาด 20 points. ตัวพิมพหนา (Bold) 

 - หัวขอและหมายเลขประจําหัวขอ   ขนาด 18 points. ตัวพิมพหนา (Bold) 

 - หัวขอยอยและหมายเลขประจําหัวขอยอย  ขนาด 16 points. ตัวพิมพหนา (Bold) 

 - สวนเนื้อเรื่อง และรายละเอียดสวนตางๆ  ขนาด 16 points. ตัวพิมพธรรมดา (Normal) 
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 3. การเวนระยะในการพิมพ 

  3.1 การเวนท่ีวางริมขอบกระดาษ  

   3.1.1  ขอบดานบน 1.5  นิ้ว 

   3.1.2  ขอบดานลาง 1  นิ้ว 

   3.1.3  ขอบดานซาย 1.5  นิ้ว 

   3.1.4  ขอบดานขวา 1  นิ้ว 

  3.2 การยอหนาใหเวนระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพท่ีตัวอักษรท่ี 9 

  3.3 การเวนท่ีวางระหวางบรรทัด  ใหเวนท่ีวางระหวางบรรทัดเพียง 1 บรรทัด ตลอดรายงาน

ไมวาจะเวนชองวางระหวางชื่อบท และหัวขอท่ีสําคัญ หรือหัวขอยอย 

  3.4 การข้ึนหนาใหม  

   3.4.1 ถาจะตองข้ึนยอหนาใหม แตมีเนื้อหาท่ีเหลือเพียง 1 บรรทัดในหนาเดิมนั้น ให

ยกขอความนั้นไปตั้งตนพิมพในหนาถัดไป 

   3.4.2 กรณีท่ีพิมพถึงบรรทัดสุดทายของหนา แตมีขอความเหลืออีกไมเกิน 1 บรรทัด

ก็จะจบยอหนาเดิม ใหพิมพตอไปจนจบขอความยอหนานั้น จึงข้ึนยอหนาในหนาถัดไป  

4. การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ 

การจัดพิมพรายละเอียดในสวนเนื้อเรื่อง โดยท่ัวไปควรจัดตําแหนงขอความใหชิดขอบ (Distributed) 

เพ่ือความสวยงาม ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความถูกตองของขอความ และความเหมาะสมดานภาษาไมควรแยกพิมพ

ขอความ เชน คําวา “พิจารณา” แยกกัน เชน “พิ” อยูบรรทัดหนึ่ง และ “จารณา” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง  และไม

ควรเวนชองวางระยะหางของขอความใหหางกันเกินไป เชน “วิเคราะห  (Analysis)” เปนตน 

5. การพิมพเลขลําดับหนา 

  5.1   สวนนําเรื่อง ในการลําดับหนาสวนนําเรื่องคือตั้งแตจดหมายขอสงรายงาน ไปจนถึง

หนาสุดทายกอนถึงสวนเนื้อเรื่อง ใหใชตัวเลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บกลม เชน (1) (2)..... 

  5.2   สวนเนื้อเรื่อง การลําดับหนาสวนเนื้อเรื่องเปนตนไป ใหใชตัวเลขอารบิค 1,2,3.... 

ตามลําดับ  โดยในหนาแรกของเนื้อเรื่องแตละบท ไมตองพิมพเลขหนา แตใหนับจํานวนหนาดวย 
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   5.3  การจัดวางเลขหนาท้ังสวนนํา และสวนเนื้อเรื่อง ใหพิมพไวท่ีมุมบนขวาขอ ง

หนากระดาษ หางจากขอบบน 0.5 นิ้ว และขอบกระดาษขวา 1 นิ้ว 

 6. การแบงบท และหัวขอในบท 

  6.1 บท  เม่ือข้ึนบทใหมตองข้ึนหนาใหมเสมอ ใหพิมพคําวา “บทท่ี...” แลวใหพิมพชื่อบทใน

บรรทัดถัดมา และจัดตรงกลางหนากระดาษ 

  6.2 หัวขอในบท ใหพิมพชิดขอบดานซายของกระดาษ กรณีมีหัวขอยอยใหพิมพเวนระยะเขา

ไปจากหัวขอจัดตามความสวยงาม 

7. การพิมพตัวเลข  ไมวาจะเปนตัวเลขในเนื้อเรื่องหรือตัวเลขลําดับหนา  บท   และหัวขอก็ตาม ให

ใชตัวเลขอารบิคเปนอยางเดียวกันโดยตลอด  

8. การพิมพ และการนําเสนอภาพประกอบตางๆ 

  8.1 ภาพประกอบไดแก แผนผัง แผนภูมิ กราฟ ภาพถาย ภาพเขียน ฯลฯ ใหพิมพไวใตภาพ

นั้นๆ โดยพิมพคําวา “ภาพท่ี...” แลวระบุลําดับท่ีของภาพโดยใชตัวเลขอารบิค เชน ภาพท่ี 1.1 และกําหนด

รูปแบบ ตัวอักษรแบบตัวหนา จากนั้น เวน 3 ชวงตัวอักษรแลวพิมพชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพโดยใชตัวพิมพ

ธรรมดา จัดใหอยูกลางหนากระดาษ 

  8.2 หากคําอธิบายภาพยาวกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดย

ใหอักษรตัวแรกของขอความในบรรทัดท่ี 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ หรือคําอธิบายภาพใน

บรรทัดแรก 

9. การพิมพ และการนําเสนอตาราง 

  9.1 ขนาดของตาราง ไมควรเกินกรอบของหนากระดาษ ตารางท่ีมีความกวางจนไมสามารถ

บรรจุลงในกระดาษหนาเดียวได ใหพิมพตามขวางโดยมีเลขท่ีตารางและคําวา ตอ ในเครื่องหมายวงเล็บกลม 

เชน ตาราง 1 (ตอ) 

  9.2 การพิมพลําดับท่ี และชื่อของตาราง ใหพิมพคําวา “ตารางท่ี...” ชิดริมซายมือใหตรงกับ

ขอบซายของตัวตาราง แลวระบุลําดับท่ีของตารางโดยใชตัวเลขอารบิค เชน “ตารางท่ี 1.1” และกําหนด

รูปแบบตัวอักษรเปนตัวหนา จากนั้นใหเวน 3 ชวงตัวอักษร แลวพิมพชื่อตารางโดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา 

กรณีท่ีชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพตัวอักษรตัวแรก

ของบรรทัดท่ีสองหรือสามตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก  
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   9.3 การระบุท่ีมาของขอมูลในตาราง ถาเปนตารางแสดงขอมูลปฐมภูมิ ไมตองระบุท่ีมา แต

ถาเปนขอมูลทุติยภูมิ คือ คัดลอก อางถึงกันตอมาตองระบุท่ีมา โดยพิมพคําวา ท่ีมาไวทายตารางในระยะพิมพ

ตรงกับขอความหมายเลขตารางและใสเครื่องหมายทวิภาค (:) แลวเวน 1 ระยะพิมพ บอกแหลงท่ีมา 

 

2. สวนประกอบของเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  

 เลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนประกอบตอนตน  

สวนเนื้อเรื่อง และสวนประกอบตอนทาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย 

 1.1  ปกนอก 

 1.2  ใบรองปก 

 1.3  ปกใน 

 1.4  ใบนําสงรายงาน 

 1.5  ใบอนุมัติรายงาน 

 1.6  บทสรุปโครงงานโดยยอ 

 1.7  กิตติกรรมประกาศ 

 1.8  สารบัญ  

 1.9  รายการตาราง   

 1.10 รายการภาพ  

2.  สวนเนื้อเรื่อง บทท่ี 1 – บทท่ี 4 

3.  สวนประกอบตอนทาย 

  3.1  บรรณานุกรม 

 3.2  ภาคผนวก 
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 1.  สวนประกอบตอนตน 

 สวนนํานับตั้งแตปกนอกไปจนถึงสารบัญ ภาพ มีสวนประกอบยอยๆ และรายละเอียดดังนี้  

 1.1 ปกนอก   เปนปกสี โดยเปนสีฟาความกวางยาวตามขนาดกระดาษ A4 รูปแบบตัวอักษร  

TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา (Bold)  ปกนอกมีสวนประกอบดังนี้ 

  1.1.1 พิมพ “เลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ” วางหางจากขอบกระดาษ

ดานบน 1.5 นิ้ว  จัดก่ึงกลาง  

  1.1.2 ชื่อเรื่องเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ท้ังภาษาไทย วางหางจาก

เลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) โดยเวนระยะหางบรรทัด 2 ระยะบรรทัด กําหนดใหขอความ

ภาษาไทยอยูบรรทัดบน และภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง กรณีท่ีชื่อเรื่องยาวใหตัดเปน 2-3 บรรทัด โดยบรรทัด

บนยาวกวาบรรทัดลาง วางแบบปรามิดหัวกลับ จัดตําแหนงก่ึงกลาง 

  1.1.3 ชื่อ-สกุล ผูเขียนเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  ใหมีคํานําหนาชื่อ 

เชน นาย นาง นางสาว  ใหจัดตําแหนงวางไวตรงก่ึงกลางหนากระดาษ 

  1.1.4 รหัสประจําตัวนักศึกษา  ใหพิมพบรรทัดถัดจากชื่อสกุลผูเขียนรายงาน เวนระยะหาง 1 

บรรทัด และจัดก่ึงกลาง 

  1.1.5  ชื่อสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ ใหจัดวาง 3 บรรทัด โดยบรรทัดสุดทาย วางอยู

สวนลางสุดของปกนอกหางจากขอบลางกระดาษ 1 นิ้ว  แตละบรรทัดเวนระยะหาง 1 บรรทัด 

 1.2  ใบรองปก  เปนกระดาษ A4 สีขาว ไมมีขอความใดๆ ค่ันระหวางปกนอกกับปกใน 

   1.3  ปกใน  ใชกระดาษชนิดเดียวกับท่ีใชพิมพเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  โดย

พิมพขอความและวางตําแหนงขอความเหมือนกับปกนอก  

    1.4  ใบนําสงรายงาน   เปนหนังสือท่ีเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ขอสงเลม

รายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  โดยมีวิธีการพิมพดังตอไปนี้ 

   1.4.1 พิมพ “วัน เดือน ป” โดยเริ่มพิมพจากก่ึงกลางกระดาษ ใหระบุวัน เดือน ป วันสุดทาย

ของการปฏิบัติงาน  

   1.4.2  พิมพเรื่อง โดยใชชื่อเรื่อง “ขอสงรายงานการฝกปฏิบัติงาน  ” พิมพชิดก้ันหนา 

   1.4.3  พิมพเรียน โดยเรียน “อาจารย.....................................” (อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน) 
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    1.4.4  พิมพขอความ  ขอความจดหมายใหระบุรายละเอียด เก่ียวกับชื่อ-สกุล รหัสประจําตัว  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  สถานท่ีปฏิบัติงาน  ชื่อเรื่องรายงาน และคําขอสงรายงาน โดยขอความมีประมาณ 

2-3 ยอหนา 

   1.4.5  สวนทายจดหมาย  ประกอบดวย คําลงทาย  ชื่อ-สกุลของนักศึกษา โดยจัดพิมพวาง

ก่ึงกลาง 

   1.4.6  จดหมายขอสงรายงานใหพิมพขนาดตัวอักษร 16 points ตัวพิมพธรรมดา 

1.5  หนาอนุมัติรายงาน  ใหจัดพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา  เปนภาษาไทย มี

รายละเอียดดังนี้ 

  1.5.1  ชื่อรายงานการฝกปฏิบัติงาน  โดยพิมพคําวา “ชื่อรายงานการฝกปฏิบัติงาน” พิมพ

ชิดก้ันหนา ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา  พิมพชื่อรายงานเฉพาะชื่อภาษาไทยเทานั้น 

  1.5.2  ชื่อผูรายงาน   โดยพิมพคําวา “ผูรายงาน” พิมพชิดก้ันหนา ขนาดตัวอักษร16 

Points ตัวพิมพหนา  ตอจากชื่อรายงาน พิมพชื่อสกุลของนักศึกษา เปนตัวพิมพธรรมดา โดยใสคํานําหนาชื่อ

ดวย 

  1.5.3  คณะ  โดยพิมพคําวา “คณะ” ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา  ตอจากชื่อ

รายงาน ใหพิมพคณะท่ีนักศึกษาศึกษาอยู เชน คณะบริหารธุรกิจ  เปนตัวพิมพธรรมดา 

  1.5.4  สาขาวิชา  โดยพิมพคําวา “สาขาวิชา” ขนาดตัวอักษร16 Points ตัวพิมพหนา    

โดยใสชื่อสาขาวิชาท่ีนักศึกษาศึกษาอยู เชน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกส  เปนตัวพิมพธรรมดา 

  1.5.5  เสนทึบ  โดยขีดเสนทึบจากก้ันหนาจนสุดก้ันหลังของกระดาษ  

  1.5.6  ลายมือชื่อผูอนุมัติเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  ประกอบดวย

บุคคล 2 คน คือ 

   1)  หัวหนางาน  

   2)  อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน  

   โดยการจัดพิมพ เวนชองวางสําหรับลายมือชื่อและในวงเล็บใหพิมพชื่อ-สกุลของ

ผูอนุมัติรายงาน และการนําเสนอการลงนามเพ่ือขออนุมัติเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) 

ตองเปนไปตามลําดับ  และพิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา 
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   1.5.7  สวนการลงนามเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  ประกอบดวย  

   1)  ประโยค “สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  อนุมัติใหนับรายงานการฝก

ปฏิบัติงาน ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............(เชน ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, 

ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชา......................................... พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพ

ธรรมดา 

2)  ลายมือชื่อผูลงนาม  ชื่อผูลงนามในเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสี

ฟา) คือ หัวหนาสาขาวิชา  โดยใหเวนท่ีสําหรับลายมือชื่อ  ในวงเล็บใหพิมพชื่อ- สกุลของผูลงนาม และ

ตําแหนงของผูลงนาม  พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา 

 หมายเหตุ  การลงนามของผูอนุมัติรายงานและผูลงนาม ใหลงนามดวยปากกาเพียง 2 สี คือสีน้ําเงิน 

และสีดํา 

 1.6  บทสรุปโครงงานโดยยอ  คือ ขอความสรุปเนื้อเรื่องบทท่ี 1 ถึงบทท่ี 4 ของรายงานใหสั้น

กะทัดรัด ชัดเจน ทําใหทราบถึงเนื้อเรื่องคราว ๆ โดยไมจําเปนตองอานเนื้อหาในรายงาน 

  บทสรุปโครงงานโดยยอ  เลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) มีเฉพาะภาษาไทย 

โดยมีความยาวไมเกิน 500 คํา ประกอบดวย 2 สวนคือ 

  1.6.1 อธิบายถึงชื่อรายงาน  ชื่อนักศึกษา  รหัสนักศึกษา  สาขาวิชา  อาจารยท่ีปรึกษา

โครงงาน และปการศึกษา โดยพิมพชิดก้ันหนา พิมพตัวอักษรขนาด 16 Points ตัวพิมพธรรมดา  

  1.6.2  บทสรุปโครงงานโดยยอ ท่ีเปนรายละเอียดโดยยอของเลมรายงานโครงงานการฝก

ปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  โดยพิมพ คําวา “บทสรุปโครงงานโดยยอ” พิมพเวนหางจากปการศึกษา 2 ระยะ

บรรทัด  จัดวางก่ึงกลาง  ขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา  สําหรับเนื้อหารายละเอียดพิมพขนาด

ตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา 

 1.7  กิตติกรรมประกาศ  คือ ขอความกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและใหความรวมมือในการคนควา 

เพ่ือเขียนรายงาน เปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีควรถือปฏิบัติ  

การพิมพ พิมพคําวา “กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)” จัดวางก่ึงกลาง ขนาดตัวอักษร 20 

Points  ตัวพิมพหนา  สําหรับขอความพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา  สวนสุดทาย พิมพ

ชื่อ-สกุลของผูจัดทํารายงาน และวันเดือนปใหลงวันท่ีสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยชื่อสกุล 

ผูจัดทํารายงาน  วันเดือนป ใหจัดก่ึงกลางซ่ึงกันและกัน อยูริมก้ันหลังของกระดาษ  
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  1.8  สารบัญ   เปนสวนท่ีใหรายละเอียดของสวนตางๆ ท่ีปรากฏในรายงานพรอมบอกเลขหนา โดย

เริ่มตั้งแตสารบัญ เปนตนไป   

การพิมพ ใหพิมพคําวา “สารบัญ ” ไวก่ึงกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points   ตัวพิมพ

หนา  สําหรับหัวขอเนื้อหาพิมพชิดก้ันหนากระดาษ   เลขหนาพิมพชิดก้ันหลังกระดาษขนาดตัวอักษร 16 

Points ตัวพิมพธรรมดา  โดยจัดเรียงหัวขอเนื้อหาตามลําดับคือ ใบนําสงรายงาน  ใบอนุมัติรายงาน  บทสรุป

โครงงานโดยยอ  กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  รายการตาราง  รายการภาพ  บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3  บทท่ี 4  

บรรณานุกรม และภาคผนวก  การระบุเลขหนา ใหระบุเลขหนาแรกของแตละหัวขอ 

 1.9  รายการตาราง  เปนการแจงตําแหนงหนาของตารางท่ีปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา

กํากับ   

การพิมพ ใหพิมพคําวา “รายการตาราง” ไวก่ึงกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points   

ตัวพิมพหนา  สําหรับรายการตารางพิมพชิดก้ันหนากระดาษ   เลขหนาพิมพชิดก้ันหลังกระดาษ ขนาด

ตัวอักษร 16 Points ตัวพิมพธรรมดา   

 1.10  รายการภาพ  เปนการแจงตําแหนงหนาของภาพท่ีปรากฏในรายงาน และมีการบอกเลขหนา

กํากับ   

การพิมพ ใหพิมพคําวา “รายการภาพ” ไวก่ึงกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 Points   ตัวพิมพ

หนา สําหรับรายการภาพพิมพชิดก้ันหนากระดาษ   เลขหนาพิมพชิดก้ันหลังกระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 

Points ตัวพิมพธรรมดา   

2.  สวนเนื้อเรื่อง 

 เปนสวนท่ีนําเสนอรายงานท้ังเลม โดยแบงเนื้อหาออกเปนบท 4 บท ดังนี้ 

 2.1 บทท่ี 1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  พิมพหัวเรื่องขนาดตัวอักษร 20 Points ตัวพิมพหนา 

                รับขอความพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points 

2.2 บทท่ี 2  แนวคิดหรือวิธีการในการทําโครงงาน พิมพหัวเรื่องขนาดตัวอักษร 20 Pointsพิมพหนา  

      พิมพขนาด 18 พิมพหนาสําหรับหัวขอยอย และพิมพขนาดตัวอักษร 16 Points สําหรับขอความ 

 2.3 บทท่ี 3  ผลท่ีไดรับจากการทําโครงงาน  พิมพหัวเรื่องขนาดตัวอักษร 20 Pointsพิมพหนา 

       พิมพขนาด 18 พิมพหนาสําหรับหัวขอยอย และพิมพขนาดตัวอักษร 16 Pointsสําหรับขอความ 

 2.4 บทท่ี 4  สรุป ผลและขอเสนอแนะ พิมพหัวเรื่องขนาดตัวอักษร 20 Pointsพิมพหนา  

       พิมพขนาด 18 พิมพหนาสําหรับหัวขอยอย และพิมพขนาดตัวอักษร 16 Pointsสําหรับขอความ 
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  2.1 บทท่ี 1   ท่ีมาและความสําคัญของปญหา เปนสวนของเนื้อเรื่อง ประกอบดวย  ความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงทําใหเกิดการจัดทําโครงงาน โดยนําเสนอหลักการ ขอมูลและหลักฐานท่ี

อางอิงได ซ่ึงเปนท่ีมาของโครงงาน เพ่ือใหผูอานเขาใจถึงความเปนมาของปญหาท่ีทํา และความจําเปนท่ีตอง

ทําโครงงานดังกลาว นอกจากนี้ยังตองมีการนิยามศัพทเฉพาะซ่ึงเปนการใหคําจํากัดความของ คําศัพทท่ี

ตองการอธิบายความหมายท่ีใชในโครงงานชิ้นนี้ เพ่ือใหผูอานท่ัวไปไดเขาใจคําศัพทตางๆ ซ่ึงโดยปกติแลวจะ

เปนคําศัพทท่ีใชกลาวถึงในการปฏิบัติงาน เชน เครื่อง EOB(อี-โอ-บี)  หมายถึง  คอมพิวเตอรมือถือท่ีใชภายใน

ราน 7-Eleven  คะแนน QSSI (คิว-เอส-เอส-ไอ)  หมายถึง  คะแนนคุณภาพมาตรฐานการบริการของพนักงาน

และราน 7-Eleven เปนตน 

 2.2 บทท่ี 2 แนวคิดหรือวิธีการในการทําโครงงานท่ีเกิดข้ึนซ่ึงทําใหเกิดการจัดทําโครงงาน โดย

นําเสนอประเภทหรือลักษณะความเก่ียวของของโครงงาน เพ่ือใหผูอานเขาใจถึงแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนา/แกไขปญหาท่ีตองทําโครงงานดังกลาว 

 2.3 บทท่ี 3 ผลท่ีไดรับจากการทําโครงงาน ซ่ึงตองกลาวถึงผลท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงาน เชน 

รายไดเพ่ิมข้ึน การตัดจาย  ผลคะแนน QSSI  จํานวนพนักงาน  ตนทุน คาใชจายลดลง  ประสิทธิภาพ  ผลท่ีได

จากการขยายไปสูรานอ่ืน ๆ (คูณดวยจํานวน 7,000  สาขา หรือ จํานวนคลัง ท่ีนําไปขยายผล)  และทรัพยากร

อ่ืน ๆ ท่ีลดลง /หรือท่ีเพ่ิมข้ึน  อาจจะอยูในรูปของตัวแปรในการศึกษา อันประกอบดวย ประชากรและกลุม

ตัวอยาง โดยมีการระบุสถานท่ีในการทําโครงงาน เชนชื่อรานสาขา จํานวนรานสาขา รวมถึงหากมีการแจก

แบบสอบถามตองมีการระบุจํานวนของแบบสอบถามท่ีใชในการสํารวจกลุมตัวอยางใหชัดเจน เปนตน  

 นอกจากนี้ยังตองระบุถึง เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษา โดยระบุวาใชเครื่องมืออะไรในการทําโครงงานชิ้น

นี้ เชนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกตหรือแบบทดสอบ  และนําไปสูการเก็บรวบรวมขอมูล และ

นํามาวิเคราะหในรูปแบบทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมหรือวิธีการอ่ืนๆตามลักษณะเฉพาะของแตละโครงงาน 

การแสดงผลอาจแสดงในรูปของตารางหรือแผนภูมิ เพ่ือความเขาใจและแปลความหมายในการนําเสนอขอมูล 

ท้ังนี้ขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัท เอกสารลับ หรือเอกสารทางการเงินตางๆของบริษัทจะตองไดรับการ

อนุญาติของหัวหนางานหรือผูนิเทศกอน หากไมสามารถนํามาใชแสดงผลหรือแสดงเปนขอมูลในรายงานได ให

นักศึกษานําขอมูลเทาท่ีสถานประกอบการอนุญาตเทานั้น  

 2.4 บทท่ี 4 สรุปผลและขอเสนอแนะ เปนการสรุปสาระท่ีไดจากการทําโครงงาน โดยเริ่มตั้งแต

วัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน วิธีดําเนินการจัดทําโครงงาน โดยเปนการเขียนสรุปสาระท่ีไดจากการทํา

โครงงานโดยเริ่มตั้งแตวัตถุประสงคการทําโครงงาน วิธีการดําเนินโครงงาน การวิเคราะหขอมูล และขอสรุปท่ี

ไดจากการทําโครงงาน รวมถึงการอภิปรายปญหาท่ีพบและแนวทางในการแกปญหาจากการดําเนินการทดลอง

โครงงาน รวมถึงขอเสนอแนะในการทําผลงานในอนาคต 
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  สําหรับการเขียนขอเสนอแนะตองนําผลจากการทําโครงงานท่ีไดมาเปนขอเสนอแนะ วาจะนําผลนั้น

มาใชอยางไรบาง รวมท้ังเสนอแนะตอไปวาควรทําโครงงานประเภทใดตอไป เพ่ือการขยายผลหรือศึกษาตอ

จากเรื่องท่ีทําไวแลว  ใหเกิดความลึกซ้ึง หรือใหทราบผลซํ้าอีก เปนการยืนยันขอสรุปท่ีอาจมีความเหมือนหรือ

ความแตกตางกันในชวงเวลาตาง ๆ กันออกไป 

3.  สวนประกอบตอนทาย 

 สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 3.1 บรรณานุกรม เปนแหลงท่ีอางอิงหรือรวบรวมเอกสารท่ีกลาวถึงสิ่งอางอิงตางๆ ซ่ึงเปนหลักฐาน

คนควาประกอบการเขียนเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา)  เชน รายชื่อหนังสือ เอกสาร 

โสตทัศนวัสดุ 

หลักท่ัวไปในการจัดพิมพบรรณานุกรม 

1. ช่ือผูแตง 

1.1  ผูแตงคนไทยแตงเอกสารเปนภาษาไทยใหใสชื่อ และนามสกุลตามลําดับ โดยไมตองใส

คํานําหนาชื่อ (เชน นาย นาง นางสาว)  ยศ (เชน พ.ต.ท.)  ตําแหนง (เชน ผูชวยศาสตราจารย  ศาสตราจารย) 

หรือคุณวุฒิ (เชน ดร. )  หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ใหกลับขอความท่ีระบุบรรดาศักดิ์ไปไวขาง

ทายชื่อ โดยค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)  สวนชื่อผูแตงท่ีเปนสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ 

1.2   ผูแตงชาวตางชาติ หรือผูแตงคนไทยท่ีแตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหใสชื่อสกุล 

ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)   และตามดวยอักษรยอของชื่อตน และชื่อกลาง  

1.3  ผูแตงท่ีเปนบรรณาธิการ (Editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds. ไวใน

เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ สวนผูแตงท่ีเปนผูรวบรวมใหใสคําวา ผูรวบรวม หรือ Comp. หรือ Comps. 

ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทายชื่อ 

1.4  ผูแตงท่ีเปนนิติบุคคล ใหใสชื่อนิติบุคคลตามท่ีปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจากหนวยงาน

ยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ 

1.5  ผูแตง 2-6 คน ใสชื่อผูแตงคนท่ี 1 ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนท่ี 

2 ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนท่ี 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 6 คน และกอนหนา

ชื่อผูแตงคนสุดทาย ใหใสคําวา และ หรือ and 

1.6  ผูแตงมากกวา 6 คนข้ึนไป ใหใสชื่อผูแตงคนท่ี 1 ตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al. 
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 2.  ช่ือเรื่อง 

 2.1 ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อเอกสารท่ีไมไดตีพิมพ ใหใสชื่อเต็มตามท่ี

ปรากฏในเอกสาร สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ สวนคํา

อ่ืนๆ ใหข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีท่ีเปนชื่อเฉพาะ 

 กรณีท่ีมีชื่อเรื่องยอย ใหใสเครื่องหมายทวิภาค ( :) ค่ันระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น 

กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่องยอยเปนตัวพิมพใหญ การพิมพชื่อ

หนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได  

สวนการพิมพชื่อบทความ และชื่อเอกสารท่ีไมไดตีพิมพ เชน จุลสาร เอกสารอัดสําเนา) ใหพิมพตัวพิมพ

ธรรมดา (normal) 

 2.2 ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา  ใหใสชื่อเต็มตามท่ีปรากฏในเอกสาร 

สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ การพิมพชื่อวารสาร 

ชื่อสารานุกรม ควรเนนโดยการพิมพตัวหนา (bold) หรือ ตัวเอน (Italic) หรือขีดเสนใตก็ได   สวนการพิมพชื่อ

การประชุม/สัมมนาใหพิมพตัวพิมพธรรมดา (normal) ยกเวนชื่อการประชุมนั้นเปนชื่อของหนังสือดวย ให

พิมพเนนเหมือนชื่อหนังสือ 

3.  ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ 

 3.1 ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของหนังสือ 

  ครั้งท่ีพิมพ ใหใสครั้งท่ีพิมพตั้งแตครั้งท่ี 2 ข้ึนไป หากมีขอความระบุการปรับปรุง

แกไข หรือการแกไขเพ่ิมเติม ก็ใหใสไวดวย 

  สถานท่ีพิมพ  ใหใสชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด ซ่ึงเปนสถานท่ีพิมพตามท่ีปรากฏใน

หนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายชื่อ ใหใสชื่อแรกเทานั้น ในกรณีท่ีตองการระบุชื่อรัฐ หรือเขตหรือ

แควนตอจากชื่อเมือง อาจใสเปนชื่อยอหรือชื่อเต็มก็ได โดยค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) กรณีท่ีไมปรากฏชื่อ

สถานท่ีพิมพใหใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 

  สํานักพิมพหรือโรงพิมพ  ใหใสชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพตามท่ีปรากฏในหนังสือ 

หากมีท้ังชื่อสํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพ กรณีท่ีสํานักพิมพเปนหนวยงานหรือองคกรตางๆ 

ใหใสชื่อหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ กรณีท่ีไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใส (ม.ป.พ.) 

หรือ (n.p.) 

  ปท่ีพิมพ  ใหใสปท่ีพิมพตามท่ีปรากฏในเอกสาร ดวยเลขอารบิค ระบุ พ.ศ. หรือ 

ค.ศ. ไวในเครื่องหมาย ( ) ตอจากชื่อผูแตง กรณีท่ีไมปรากฏปท่ีพิมพ ใหใส (ม.ป.ป.) และ (n.d.) 



 

ศนูย์ฝึกปฏิบตัิงาน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ หนา้ 15 
 

 

  3.2 ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของวารสาร 

  ปท่ีพิมพ  ใหใสตามวิธีการใสปท่ีพิมพของหนังสือ 

 ปท่ี (volume) ฉบับท่ี (number) และเลขหนา ใหใสตามลําดับ เชน 2 (3), 5-21 

 วารสารยังไมออกเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพใหใส (ระหวางตีพิมพ) หรือ 

(in press) ตอทายชื่อผูแตง 

 3.3 ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของสารานุกรม 

  ปท่ีพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปท่ีพิมพของหนังสือ 

 ใสขอมูลเลมท่ี (volume) และเลขหนา สถานท่ีพิมพ และสํานักพิมพ ตามลําดับดังนี้ เลมท่ี, 

(หนา), สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ 

 สารานุกรมเลมเดียวจบ ไมตองระบุเลมท่ี  

 3.4 ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของวิทยานิพนธ 

  ปท่ีพิมพ ใหใสตามวิธีการใสปท่ีพิมพของหนังสือ 

  ใสขอมูลระบุชื่อปริญญา  สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา ตามลําดับดังนี้  

 วิทยานิพนธปริญญา..... สาขาวิชา.... คณะ..... สถาบัน/มหาวิทยาลัย......  

  วิทยานิพนธของตางประเทศ ใหใสขอมูลระบุชื่อประเทศท่ีเปนท่ีตั้งของสถาบัน  

 3.5 ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของเอกสารท่ีไมไดตีพิมพ  

  ปท่ีพิมพ สถานท่ีพิมพ สํานักพิมพ  ใหใสตามวิธีการใสขอมูลการพิมพของหนังสือ 

และระบุขอความบอกลักษณะของเอกสารไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอทาย  

 3.6 ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของเอกสารอินเทอรเน็ต  

  ใหใสขอมูลระบุวันเดือนปท่ีคนขอมูล และท่ีอยู URL หรือ Domain ของเอกสารบน

อินเทอรเน็ต ตอทายรายละเอียดอ่ืนๆ ของเอกสารประเภทนั้นๆ  
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 4. วิธีการพิมพบรรณานุกรม   

4.1  พิมพคําวา บรรณานุกรม ไวบรรทัดแรก จัดกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 

Points    ตัวพิมพหนา    

4.2  ในการจัดเรียงบรรณานุกรมท่ีเปนเอกสารภาษาไทยใหเรียงลําดับอักษรแรกของรายการ

บรรณานุกรม ตามแบบการลําดับตัวอักษรของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สวน

บรรณานุกรมเอกสารภาษาตางประเทศใหลําดับอักษรตามแบบการเรียงตัวอักษรใน Webster’s Third New 

International Dictionary of  the English Language. 

4.3  กรณีบรรณานุกรมมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหพิมพเอกสารภาษาไทยกอน

ภาษาตางประเทศ (เรียงภาษาไทยกอน ก-ฮ ตามดวยภาษาอังกฤษ A-Z) 

4.4  ใหเริ่มพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบซาย

(ก้ันหนาของกระดาษ) ถาพิมพไมหมดในหนึ่งบรรทัด ใหข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 6 ตัวอักษร เริ่มพิมพ

ตัวอักษรท่ี 7 ถาไมจบใน 2 บรรทัด ข้ึนบรรทัดท่ี 3-4 ใหตรงบรรทัดท่ี 2 จนจบรายการ เม่ือเริ่มรายการใหม ก็

ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิม ขนาดตัวอักษร 16 Points   ตัวพิมพธรรมดา 

5.  รูปแบบการเขียน 

 5.1 หนังสือท่ัวไป  

  

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย // หมายถึง  เวนวรรค 2 

ตัวอยาง กรณีผูแตง 1 คน 

นอม  งามวิไล.  2540.  เคมีคลินิก.  พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  โอเดียนสโตร. 

Katz,williamA.  1994.  Introduction to Reference Work.  2 nd ed.  New York :  McGraw-Hill. 

ตัวอยาง กรณีผูแตง 2 คน 

มานิดา  เสนีเศรษฐ และชอบ  อินทรประเสริฐ.  2550.  มนุษยสัมพันธในองคการ.  กรุงเทพฯ:   

             ไทยวัฒนาพาณิชย. 

ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือหนังสือ.//เลมท่ี(ถามี)//ครั้งท่ีพิมพ(ถามี).//ชื่อสถานท่ีพิมพ ://สํานักพิมพ. 
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 ตัวอยาง  กรณีมากกวา 6 คน 

วิวัฒน  พูประทีปศิริ และคณะ.  2550.  มนุษยสัมพันธในองคการ.  กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพาณิชย. 

  5.2  หนังสือแปล 

 

 

ตัวอยาง 

วาสคอนซีลอส,  โจเซ.  2522.  ตนสมแสนรัก.  แปลโดย มัทนี  เกษกมล.  กรุงเทพฯ :  ดวงกมล. 

Ferror, Marc.  1972.  The Ruddian Revolution of February 1917.  Translated by J.L. 

Richards.   

              Englewood Cliffs, N.j. :  Prentice Hall. 

  5.3 วารสาร 

 

 

ตัวอยาง 

ขจิตรัตน  ปูนพันธฉาย.  2539.  “โรคอยากสุขของคนไทย.”  หมอชาวบาน.  ปท่ี 17.  ฉบับท่ี 258  

     (พฤศจิกายน) :  26-31. 

Rogers, David C., and Goussard, Jean.  1998.  “Canal Control Algolith Currently In Use.”  

  Journal of Irrigation and Drainage Engineering.  Vol. 124, no.1(Jan.-Feb.) : 11-15. 

  5.4 รายงานการประชุม บทความในหนังสือ 

 

 

 

ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือหนังสือ.//เลมท่ี(ถามี)//(แปลโดย, ผูแปล).//ครั้งท่ีพิมพ(ถามี).// 

                สถานท่ีพิมพ://สํานักพิมพ. 

ชื่อผูแตง.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อบทความ”.//ชื่อวารสาร.//ปท่ีพิมพ,//ฉบับท่ี(เดือนของวารสาร):// 

หนาท่ีบทความปรากฏ. 

ผูเขียนบทความ.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อบทความ(รายงาน)”.//ใน//บรรณาธิการ(ผูรวบรวม). 

ชื่อหนังสือ./เลมท่ี.(ถามี)//ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)//หนา/เลขหนา.//เมืองท่ีพิมพ ://สํานักพิมพ.หรือ 
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 ตัวอยาง 

กุลทรัพย  เกษแมนกิจ.  2539.  “บริการของหอสมุดแหงชาติ.”  ในการประชุมใหญสามัญประจําป  

2539 เรื่องหองสมุด :  การพัฒนาท่ีย่ังยืน.  หนา 151-168.  ชุติมา สัจจานันท, บรรณาธิการ.   

กรุงเทพฯ :  สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. 

5.5 หนังสือพิมพ 
 

 

ตัวอยาง 

อุทัย  สิทธิบุญ.  2543.  “ความอยูรอดของเศรษฐกิจไทย.”  มติชน (13 เมษายน) :  3-4. 

Mercer, Pamela.  1995.  “U.S Venture Bets on Colombian Coal.” New York Time (17 Oct.):  

21-24. 

5.6 บทความในสารานุกรม 
 

 

ตัวอยาง 

เกษมศรี  บุญศรี.  2517.  “ทอดผาปา.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  13 :  8461-8463. 

Kaplan, L.  1986.  “Library Co-operation in the United States.”  Encyclopedia of Library and  

 Information Science.  15:241-244. 

5.7 บทความในสารานุกรม 
 

 

ตัวอยาง 

เกษมศรี  บุญศรี.  2517.  “ทอดผาปา.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  13 :  8461-8463. 

ผูเขียน.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อบทความ.”//ชื่อหนังสือพิมพ(วันท่ี/เดือน)://หนา/เลขหนา. 

ผูแตง.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อบทความ.”//ชื่อสารานุกรม.เลมท่ี/://เลขหนา. 

ผูแตง.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อบทความ.”//ชื่อสารานุกรม.เลมท่ี/://เลขหนา. 
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 Kaplan, L.  1986.  “Library Co-operation in the United States.”  Encyclopedia of Library and  

 Information Science.  15:241-244. 

5.8 วิทยานิพนธ 
 

 

ตัวอยาง 

เปยมสุข  ทุงกาวี.  2534.  “ความพึงพอใจของผูใชบริการซีดี-รอมในหองสมุด สถาบันอุดมศึกษา.” 

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

5.9 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 

ตัวอยาง 

ธนบรรณ.  2542.  สยามจดหมายเหตุ.  (CD-ROM) กรุงเทพฯ:  โปรเกรส. 

5.10 สื่อจากอินเตอรเน็ต 
 

 

ตัวอยาง 

จุฑา  แมนกิจ.  2541.  ไอศกรีม.  (ออนไลน)เขาถึงไดจาก : 

 http:://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata/foof-96. 

 3.2  ภาคผนวก  เปนสวนท่ีแยกออกมาจากเนื้อเรื่องของรายงาน ท่ีรวมขอมูลเนื้อหาเพ่ือเสริมความ

ชัดเจน มีหลักฐานเชื่อถือได อาจเปนรูปภาพ ตาราง คูมือ ฯลฯ  

 วิธีการพิมพ  ใหพิมพคําวา ภาคผนวก ไวก่ึงกลางหนากระดาษ ขนาดอักษร 20 points ตัวพิมพหนา 

 

 

ผูเขียนวิทยานิพนธ.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อวิทยานิพนธ.”/ระดับของวิทยานิพนธ/ชื่อภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย. 

ชื่อผูแตง.//ปท่ีผลิต.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสื่อ)/เมืองท่ีผลิต/:/ผูผลิต. 

ชื่อผูแตง.//ปท่ีเผยแพร.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสื่อ).//วิธีการเขาถึงและสถานท่ีของขอมูล. 
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รายงานการฝกปฏิบัติงาน

  
 

 

ช่ือโครงงาน :  ………………………………………..………………..………….…………… 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................... 

รหัสนักศึกษา...................................กลุมเรียน....................................... 

ช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

 

 

 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 

283 อาคารสีบุญเรือง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 10500 

รหัสราน....................ช่ือรานสาขา................................................ 

ตัวอยางปกนอก 

 

 

 1.5 นิว้ 

   

   

   

   

นักศึกษาโหลดแบบฟอรมได ในระบบ REG 

ระยะหาง 2 บรรทัด 

ระยะหาง 3 บรรทัด 

ระยะหาง 3 บรรทัด 

 

1 นิว้ 
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รายงานการฝกปฏิบัติงาน

  
 

 

ช่ือโครงงาน :  ………………………………………..………………..………….…………… 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................... 

รหัสนักศึกษา...................................กลุมเรียน....................................... 

ช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

 

 

 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 

283 อาคารสีบุญเรือง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 10500 

รหัสราน....................ช่ือรานสาขา............................................................... 

 

1 นิว้ 

ตัวอยางปกใน 

 

 

 1.5 นิว้ 

   

   

   

   

นักศึกษาโหลดแบบฟอรมได ในระบบ REG 

ระยะหาง 2 บรรทัด 

ระยะหาง 3 บรรทัด 

ระยะหาง 3 บรรทัด 
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วันท่ี 27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 
 

เรื่อง  ขอสงรายงานการฝกปฏิบัติงาน 
 
เรียน  อาจารย............................................................ 
 

ตามท่ีขาพเจานาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ไดไป
ฝกปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 

ในตําแหนง......................................... ณ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รหัสราน...........................
ชื่อรานสาขา.......................................และไดจัดทําเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) เรื่อง 
…………………………………….... 

บัดนี้ การฝกปฏิบัติงานไดสิ้นสุดลงแลว ขาพเจาจึงขอสงรายงานดังกลาวมาพรอมกันนี้ จํานวน 1 เลม 
พรอมกับ CD การนําเสนอผลงาน 1 แผน  เพ่ือขอรับคําปรึกษาตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นาย/นาง/นางสาว ...................................................) 

 

 

 

 

ตัวอยางใบนําสงรายงาน 



 

ศนูย์ฝึกปฏิบตัิงาน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ หนา้ 23 
 

 

 ช่ือรายงานการฝกปฏิบัติงาน ....................................................................... 

 
ผูรายงาน   ….................................................................... 
 

คณะ    บริหารธุรกิจ 

 

สาขาวิชา   การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

 

 

 

 

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

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

          หัวหนางาน                                     อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน อนุมัติใหนับเลมรายงานโครงงานการฝกปฏิบัติงาน (เลมสีฟา) ฉบับนี้ 

เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม คณะ

บริหารธุรกิจ 

 

 

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

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

หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

 

 

ตัวอยางใบอนุมัติรายงาน 

ตัวธรรมดา ตัวหนา 

ระยะหา่ง 2 บรรทดั 

ระยะหาง  

2 บรรทัด 
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 ช่ือรายงาน      ......................................................................... 

 

ช่ือนักศึกษา      ......................................................................... 

 

รหัสนักศึกษา      ........................................................................ 

 

สาขาวิชา      การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน    ......................................................................... 

 

ปการศึกษา       2557 

 

 

บทสรุปโครงงานโดยยอ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ตัวอยางบทสรุปโครงงานโดยยอ 

ตัวหนา 
ตัวธรรมดา 

ระยะหาง  2 บรรทัด 
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กิตติกรรมประกาศ 

(Acknowledgements) 

 

 การท่ีขาพเจาไดมาฝกปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รหัสราน...............................

ชื่อรานสาขา .............................................. ตั้งแตวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 

2558 สงผลใหขาพเจาไดรับความรูและประสบการณตาง ๆ ท่ีมีคามากมาย สําหรับรายงานวิชาฝกปฏิบัติงาน

ฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยดีจากความรวมมือและการสนับสนุนจากหลายฝาย  ดังนี้ 

 1. ชื่อ-สกุล.....................................................................ตําแหนง อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน  

 2.  ชื่อ-สกุล......................................................................ตําแหนง............................................ 

 3.  ชื่อ-สกุล......................................................................ตําแหนง........................................... 

 4.  ชื่อ-สกุล......................................................................ตําแหนง............................................ 

 5. ชื่อ-สกุล......................................................................ตําแหนง............................................  

 6. ชื่อ-สกุล.....................................................................ตําแหนง.............................................  

และบุคคลทานอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวนามทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําชวยเหลือในการจัดทํารายงาน  

 ขาพเจาใครขอขอบพระคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูล เปนท่ีปรึกษาใน

การทํารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ ตลอดจนใหการดูแลและใหความเขาใจเก่ียวกับชีวิตของการทํางานจริง 

ขาพเจาขอขอบคุณ ไว ณ ท่ีนี้ 

     นาย /นาง/นางสาว..................................................................... 

ผูจัดทํารายงาน 
 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 

 

ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ 
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 สารบัญ  

 หนา 

จดหมายนําสง (1) 

หนาอนุมัติรายงาน (2) 

บทสรุปโครงงานโดยยอ  (3) 

กิตติกรรมประกาศ (4) 

สารบัญ   (5) 

รายการตาราง  (6) 

รายการภาพ  (7) 

บทท่ี  1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  1 

บทท่ี  2  แนวคิดหรือวิธีการในการทําโครงงาน  20 

บทท่ี  3  ผลท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงาน 22 

บทท่ี  4  บทสรุปและขอเสนอแนะ 23 

บรรณานุกรม  25 

ภาคผนวก 26 

 

            

            

           

            

            

            

    

     
       

ตัวอยางสารบัญ 
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      รายการตาราง 

 

          หนา 

ตารางท่ี 1..........................        ? 

ตารางท่ี 2..........................        ? 

ตารางท่ี 3..........................        ? 

ตารางท่ี 4..........................        ? 

ตารางท่ี 5..........................        ? 

ตารางท่ี 6..........................        ? 

ตารางท่ี 7..........................        ? 

ตารางท่ี 8..........................        ? 

ตารางท่ี 9..........................        ? 

ตารางท่ี 10.........................        ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรายการตาราง 
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รายการภาพ 

 

          หนา 

ภาพท่ี 1..........................         ? 

ภาพท่ี 2..........................         ? 

ภาพท่ี 3..........................         ? 

ภาพท่ี 4..........................         ? 

ภาพท่ี 5..........................         ? 

ภาพท่ี 6..........................         ? 

ภาพท่ี 7..........................         ? 

ภาพท่ี 8..........................         ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรายการภาพ 
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 บรรณานุกรม 

 

จุฑา  แมนกิจ.  2541.  ไอศกรีม.  (ออนไลน)เขาถึงไดจาก : 

 http:://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata/foof-96. 

นอม  งามวิไล.  2540.  เคมีคลินิก.  พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  โอเดียนสโตร. 

มานิดา  เสนีเศรษฐ และชอบ  อินทรประเสริฐ.  2550.  มนุษยสัมพันธในองคการ.  กรุงเทพฯ:   

ไทยวัฒนาพาณิชย. 

ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน. 2547. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology). 

 พิมพดีการพิมพจํากัด.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางบรรณานุกรม 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

ตารางการใหคําปรึกษาโครงงานการฝกปฏิบัติงาน 
 

แผนงานการจัดทําโปรเจค ช้ันปที่ 4  ปการศึกษา 2557 

ลําดับ 
  

รายการ 
  

ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนตุลาคม 2557 เดือนพฤศจิกายน 2557 เดือนธันวาคม 2557 เดือนมกราคม 2558 เดือนกุมภาพันธ 2558 เดือนมีนาคม 2558 

W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 

1 ศูนยฯ อีเมลลแจง รายชื่อนักศึกษา
ใหแกอาจารยที่ปรึกษา     

15-
ต.ค.-57     

                                        

2 ศูนยฯ นัดประชุมอาจารยที่ปรึกษา 
      

30-
ต.ค.-57                                           

3 ศูนยฯ นัดนักศึกษาทําโปรเจค พบ
อาจารยที่ปรึกษา     

   

3- 14 
พฤศจิกายน 

2557                                         

4 นักศึกษาลงฝกปฏิบัติงาน 
                  

8  ธ.ค.  57  ถึง 7 มี.ค 58 
        

5 ทีมศูนยฝกปฏิบัติงาน ลงพื้นที่นิเทศ
นักศึกษาชั้นปที่ 4                         

15  ธ.ค. 57  ถึง 15 ก.พ. 58 
          

6 ทีมศูนยฝกปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูล
จากการนิเทศงานสงใหอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน 

                    

19-
ธ.ค.-
57 

26-
ธ.ค.-
57 

  

9-
ม.ค.-
58 

16-
ม.ค.-
58 

23-
ม.ค.-
58 

30-
ม.ค.-
58 

6-
ก.พ.-
58 

13-
ก.พ.-
58 

20-
ก.พ.-
58 

 

          

7 นักศึกษาสงโครงงาน ใหอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน                   

8-
ธ.ค.-
57 

        

6-
ก.พ.-
58                 

                  
บทที่
1-2         

บทที3่-
4                 

8 อาจารยที่ปรึกษาสงคะแนนโปรเจค
มายังศูนยฝกปฏิบัติงาน                                           

27-
ก.พ.-
58           
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ลําดับ 
  

รายการ 
  

ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนตุลาคม 2557 เดือนพฤศจิกายน 2557 เดือนธันวาคม 2557 เดือนมกราคม 2558 เดือนกุมภาพันธ 2558 เดือนมีนาคม 2558 

W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

9 นักศึกษาแกไข I 

                                            

1-7  
มึ.ค. 
58       

10 อาจารยทีปรึกษา/
สพน. สงคะแนนแก I                                               

12-
มี.ค.
58     

11 สพน. สงคะแนน
ชั่วโมงฝกและอบรม                                               

12-
มี.ค.
58     

12 ศูนยฯ/หนวย/สาขา 
บันทึกเกรด เขาระบบ                                               

13-
มี.ค.
58     

13 ศูนย/หนวย/สาขา 
ประชุมพิจารณาเกรด                                                 

17-
มี.ค-

58   

14 ศูนยฯ/หนวย/สาขา 
สงเกรดใหคณะวิชา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ/
สงเกรด สสว.                                                 

20-
มี.ค.-
58 

 

15 สํานักสงเสริมวิชาการ
ประกาศผลวิชาฝก
ปฏิบัติเลมจบ                                                 

 

23
มี.ค.
58 
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แบบบันทึกการเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษาโครงงานฝกปฏิบัติงาน 

ช่ือนักศึกษา.......................................................................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ช่ือโครงงาน......................................................................................................................เบอรโทรติดตอ................................................... 

  
  

          

ลําดับ 
วัน  

เดือน ป 

ลักษณะการใหคําปรึกษา 
รายละเอียดการใหคําปรึกษา 

กําหนดการใหปรึกษาครั้งตอไป ลงช่ือนศ. กรณีเขา
มาพบท่ีคณะฯ ทาง

โทรศัพท 
เขามาพบท่ี

คณะฯ 
วัน เดือน 

ป 
หัวขอ/เรื่อง 
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 แบบบันทึกการเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษาโครงงานฝกปฏิบัติงาน 

ช่ือนักศึกษา.......................................................................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ช่ือโครงงาน......................................................................................................................เบอรโทรติดตอ................................................... 
                

ลําดับ 
วัน  

เดือน ป 

ลักษณะการใหคําปรึกษา 
รายละเอียดการใหคําปรึกษา 

กําหนดการใหปรึกษาครั้งตอไป ลงช่ือนศ. กรณีเขา
มาพบท่ีคณะฯ ทาง

โทรศัพท 
เขามาพบท่ี

คณะฯ 
วัน เดือน 

ป 
หัวขอ/เรื่อง 

                
                

                
 

คะแนนพฤติกรรม                         (คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 
 

ขอคิดเห็นเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา  

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

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

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

ผูประเมิน 
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แบบประเมินผลรายงานการจัดทําโครงงานการฝกปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2557 
 คําชี้แจง 

1.  ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ีเปน อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2. แบบประเมินน้ีมีท้ังหมด 7 ขอ  300 คะแนน  โปรดใหขอมูลใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล 

3. โปรดใหคะแนนในชอง        ในแตละหัวขอการประเมิน และโปรดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) 

โดยระดับคะแนน  5 =  ดีมาก  4 = ดี     3 =  พอใช    2 =  ต่ํากวามาตรฐาน  1  =  ต่ํากวามาตรฐานมาก   0  =  ไมมี / ไมตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวเลย 

ช่ือนักศึกษา............................................................................................................................................................รหัส ..................................................................................ช้ันปท่ี.........................

Block............…….อาจารยท่ีปรึกษา................................................................ช่ือโครงงาน................................................................................................................................................................ 

 

หัวขอ 
ดีมาก 

(5 คะแนน) 
ดี 

( 4 คะแนน) 
พอใช 

(3 คะแนน) 
ต่ํากวามาตรฐาน 

(2 คะแนน) 
ต่ํากวามาตรฐาน

มาก 
( 1 คะแนน) 

ไมม/ีไมตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว

เลย (0 คะแนน) 

นํ้าหนัก คะแนน
ท่ีได 

1.ความ

น่าสนใจ/

ความสาํคญั/

ความชดัเจน/

ผลการทดลอง 

11.ความ

น่าสนใจ/

ความสาํคญั

ของโครงงาน 

โครงงานมีความน่าสนใจดี

มาก  ปัญหาและอุปสรรค

สามารถนาํไปแกไ้ขไดจ้ริง

และมีโอกาสพฒันาไดจ้ริง 

 โครงงานมีความน่าสนใจมาก  

ปัญหาและอุปสรรคส์ามารถนาํไป

แกไ้ขไดแ้ละมีโอกาสพฒันาได ้

โครงงานมีความน่าสนใจนอ้ย 

 ปัญหาและอุปสรรคส์ามารถ

นาํไปแกไ้ข แต่มีโอกาสพฒันา

ได ้

โครงงานมีความน่าสนใจ

นอ้ย  ปัญหาและอุปสรรค์

สามารถนาํไปแกไ้ขและไม่

มีโอกาสพฒันาได ้

 โครงงานมีความน่าสนใจ

นอ้ยมาก ปัญหาและอุป

สรรคไ์ม่สามารถนาํไป

แกไ้ขและไม่มีโอกาสพฒันา

ได ้

 

โครงงานไม่มีความน่าสนใจ

เลย  ปัญหาและอุปสรรคไ์ม่

สามารถนาํไปแกไ้ขและไม่มี

โอกาสพฒันาได ้

4  

1.2 ความ

ชดัเจนของ

เน้ือหา 

โครงงานมีความชดัเจนของ

เน้ือหาวา่มีความสัมพนัธ์กบั

แนวคิดนวตักรรม และมี

รายละเอียดท่ีสนบัสนุน

อยา่งดี มีเป้าหมายท่ีชดัเจนดี

มาก 

โครงงานมีความชดัเจนของเน้ือหา

วา่มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิด

นวตักรรม และมีรายละเอียดท่ี

สนบัสนุนนอ้ย มีเป้าหมายท่ีชดัเจนดี 

โครงงานมีความชดัเจนของ

เน้ือหาวา่มีความสัมพนัธ์กบั

แนวคิดนวตักรรม และมี

รายละเอียดท่ีสนบัสนุนท่ีนอ้ย

มาก มีเป้าหมายท่ีไม่ค่อย

ชดัเจน 

โครงงานไม่มีความชดัเจน

ของเน้ือหาวา่มี

ความสัมพนัธ์กบัแนวคิด

นวตักรรม และมี

รายละเอียดท่ีไม่สนบัสนุน 

และไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

โครงงานไม่มีความชดัเจน

ของเน้ือหาและไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัแนวคิด

นวตักรรม และไม่มี

รายละเอียดท่ีสนบัสนุนไม่มี

เป้าหมายท่ีชดัเจน 

 

โครงงานไม่มีความชดัเจนของ

เน้ือหาไม่มีความสัมพนัธ์กบั

แนวคิดและนวตักรรม และไม่

มีรายละเอียดท่ีสนบัสนุน ไม่มี

เป้าหมายท่ีชดัเจน 

6  



 

ศนูย์ฝึกปฏิบตัิงาน  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ หนา้ 35 
 

 

 
 
 

ดีมาก 
(5 คะแนน) 

ดี 
( 4 คะแนน) 

พอใช 
(3 คะแนน) 

ต่ํากวามาตรฐาน 
(2 คะแนน) 

ต่ํากวามาตรฐาน
มาก 

( 1 คะแนน) 

ไมม/ีไมตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว

เลย (0 คะแนน) 
นํ้าหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

 1.3 ผลการ

ทดลอง 

โครงงานทาํข้ึนจริง 

นกัศึกษามีการเก็บรวบรวม

จริง ทั้งก่อนและหลงั หลาย

คร้ังขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ 

โครงงานทาํขึ้นจริง นกัศึกษามีการ

เก็บรวบรวมจริง ทั้งก่อนและหลงั 

นอ้ยคร้ังส่งผลให้ขอ้มูลไม่ค่อยมี

ความน่าเช่ือถือ 

โครงงานไม่ทาํขึ้นจริง แต่ทาํ

เป็นโมเดล ไม่มีการทดลอง แต่

มีขอ้มูลการประมาณความ

เป็นได ้ 

โครงงานไม่ไดท้าํขึ้นจริง มี

โมเดลจาํลอง แต่ มีขอ้มูล

ประมาณความเป็นไปได้

ในทางปฏิบติั  

โครงงานไม่ไดท้าํขึ้นจริง 

ไม่มีโมเดล แต่มีขอ้มูล

ประมาณความเป็นไปได ้ไม่

น่าเช่ือถือ 

โครงงานไม่ไดท้าํขึ้นจริง ไม่

ทดลอง ไม่มีขอ้มูล ไม่มีความ

น่าเช่ือถือ 
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2. ความคิด

สร้างสรรค/์

เป็นส่ิงใหม่ 

2.1  ความคิด

สร้างสรรค ์

มีกระบวนการคิดวเิคราะห์

วางแผนการทาํงานอยา่งดี 

นกัศึกษาสามารถแสดง

ความคิดสร้างสรรคผ์ลลพัธ์

ท่ีไดแ้สดงการคิดวเิคราะห์

อยา่งมีระบบ 

มีกระบวนการคิดวเิคราะห์วาง

แผนการทาํงานไดดี้ สามารถแสดง

ความคิดสร้างสรรคผ์ลลพัธ์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม แต่มีจุดบกพร่องเล็กนอ้ย

ท่ีตอ้งปรับปรุง 

กระบวนการคิดวเิคราะห์วาง

แผนการทาํงานไดไ้ม่ค่อยดี 

นกัศึกษาสามารถแสดง

ความคิดสร้างสรรคผ์ลลพัธ์ท่ี

ไดเ้พียงบางส่วน 

กระบวนการคิดวเิคราะห์

วางแผนการทาํงานเล็กนอ้ย

นกัศึกษาสามารถแสดง

ความคิดสร้างสรรคผ์ลลพัธ์

ท่ีไดไ้ม่ตรงกบัจุดประสงค์

ของโครงงาน 

กระบวนการคิด วางแผน 

และผลความคิดสร้างสรรค ์

ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ มี

ความสัมพนัธ์กบั

จุดประสงคข์องการทาํ

โครงงานเพียงเล็กนอ้ย 

กระบวนการคิด การวางแผน 

และผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่มีความ

เก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลต่าง ๆ ไม่มี

ความสัมพนัธ์ใดๆ กบั

จุดประสงคข์องการทาํ

โครงงาน 
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2.2 ความ

แปลกใหม่ 

รูปแบบของโครงงานแปลก

ใหม่ทนัสมยั เป็นท่ีสนใจ

อยา่งมาก 

รูปแบบของโครงงานเป็นส่ิงแปลง

ใหม่ มีจุดบกพร่องเพียงเล็กนอ้ย 

รูปแบบของโครงงานแปลก

ใหม่เพียงบางส่วน 

รูปแบบของโครงงานไม่

แปลกใหม่ แต่ตอ้งพฒันา

เพิ่ม 

รูปแบบของโครงงานไม่

แปลกใหม่ และคงเป็นรูป

แบบเดิมๆ ท่ีพบเห็นทัว่ไป 

รูปแบบของโครงงานไม่แปลก

ใหม่ ไม่เป็นสนใจเลย 

ลอกเลียนแบบมา 
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3. ประโยชน์

ต่อภาคธุรกิจ/

โอกาสในการ

นาํไปใช้

ประโยชน์ 

3.1 ประโยชน์

ต่อภาคธุรกิจ 

โครงงานท่ีจดัทาํมีคุณค่า มี

ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ 

สามารถนาํไปต่อยอดและ

ประยกุตใ์ชเ้พื่อก่อ

ประโยชน์ต่อตนเองและ

องคก์รอยา่งกวา้งขวางอยา่ง

เห็นไดช้ดั 

โครงงานท่ีจดัทาํสามารถ

ประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานหรือ

องคก์รไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่มี

ขอ้จาํกดัในการใชส้าํหรับเฉพาะบาง

หน่วยงานเท่านั้น 

โครงงานท่ีจดัทาํสามารถ

ประยกุตใ์ชก้บัหน่ายงานอ่ืนได้

จาํกดัหรือมีความเฉพาะเจาะจง 

โครงงานท่ีจดัทาํไม่สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได้

เท่าท่ีควร ก่อให้เกิดองค์

ความรู้ต่อตนเองและหน่วย

ธุรกิจ ไดเ้พียงเล็กนอ้ยและ

ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 

โครงงานท่ีจดัทาํมี

ประโยชน์ต่อองคก์รและตวั

นกัศึกษาเพียงเล็กนอ้ย

เท่านั้น เป็นโครงงานท่ีไม่มี

ผลการจดัทาํทดลองอยา่ง

เหมาะสมและไม่ครบ

กระบวนการ  

โครงงานท่ีจดัทาํไม่มี

ประโยชน์ต่อองคก์รและตวั

นกัศึกษา เป็นโครงงานท่ีไม่มี

การวางแผนจดัทาํอยา่ง

เหมาะสมหรือเป็นโครงงานท่ี

ลอกเลียนมาจากโครงงานท่ีเคย

มีอยูแ่ลว้ 
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3.2    โอกาส

ในการ

นาํไปใช้

ประโยชน์ 

โครงงานท่ีจดัทาํข้ึนสามารถ

ต่อยอดให้กบัภาคธุรกิจได้

จริง สามารถนาํไปผลิต

ใชไ้ดจ้ริง 

โครงงานท่ีจดัทาํขึ้นสามารถต่อยอด

ให้กบัภาคธุรกิจได ้สามารถนาํไป

ผลิตใชไ้ดแ้ต่ตอ้งพฒันาเพิ่มเล็กนอ้ย 

โครงงานท่ีจดัทาํขึ้นสามารถ

ต่อยอดให้กบัภาคธุรกิจได ้

และ มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถ

ผลิตใชไ้ดแ้ต่ตอ้งพฒันา

เพิ่มเติมบางส่วน 

โครงงานท่ีจดัทาํขึ้นสามารถ

ต่อยอดให้กบัภาคธุรกิจได้

เพียงบางส่วน  

โครงงานท่ีจดัทาํขึ้นสามารถ

ต่อยอดให้กบัภาคธุรกิจได้

นอ้ยมากและไม่สามารถ

พฒันาต่อยอดไดเ้ม่ือเทียบ

กบัการลงทุน 

โครงงานท่ีจดัทาํขึ้นไม่

สามารถต่อยอดให้กบัภาค

ธุรกิจไดเ้ลย และไม่เกิด

ประโยชน์คุม้ค่าหากจะนาํมา

พฒันาต่อยอด 
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 คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุง  (โปรดระบุเพ่ือใชในการใหขอมูลแกนักศึกษา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ผูประเมิน 



 

 

 แบบประเมินผลรายงานการจัดทําโครงงาน (รูปเลม)   ประจําปการศึกษา 2557 
คําชี้แจง 

1.  ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ีเปน อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2. แบบประเมินน้ีมีท้ังหมด 5 ขอ  100 คะแนน  โปรดใหขอมูลใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล 

3. โปรด       ในชอง        ในแตละหัวขอการประเมิน และโปรดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) 

โดยระดับคะแนน  5 =  ดีมาก  4 = ดี     3 =  พอใช    2 =  ต่ํากวามาตรฐาน  1  =  ต่ํากวามาตรฐานมาก   0  =  ไมมี / ไมตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวเลย 

ช่ือนักศึกษา...........................................................................................................................................................รหัส...............................................................ช้ันปท่ี.........................Block............…… 

อาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................................ช่ือโครงงาน......................................................................................................................................................... 

หัวขอ 
ดีมาก 

(5 คะแนน) 
ดี 

( 4 คะแนน) 
พอใช 

(3 คะแนน) 
ต่ํากวามาตรฐาน 

(2 คะแนน) 

ต่ํากวามาตรฐาน
มาก 

( 1 คะแนน) 

ไมม/ีไมตรงตาม
มาตรฐานท่ี

กําหนดไวเลย (0 
คะแนน) 

นํ้าหนัก 
คะแนนท่ีได

สุทธิ 

1) ความถูกตองของรูปแบบ       2  

2) ความเปนระเบียบ/ความสวยงาม       2  

3) ความครบถวน       2  

4) ความชัดเจน/เขาใจงาย       2  

5) สํานวนภาษาถูกตองกะทัดรัด       2  

คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุง  (โปรดระบุเพ่ือใชในการใหขอมูลแกนักศึกษา) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ผูประเมิน 
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 แบบประเมินผลรายงานการจัดทําโครงงาน (พฤติกรรม)   ประจําปการศึกษา 2557 
คําชี้แจง 

1.  ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ีเปนคณะกรรมการ  หัวหนาสาขา  อาจารย  อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2. แบบประเมินน้ีมีท้ังหมด 5 ขอ  100 คะแนน  โปรดใหขอมูลใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล 

3. โปรด       ในชอง        ในแตละหัวขอการประเมิน และโปรดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) 

โดยระดับคะแนน  5 =  ดีมาก  4 = ดี     3 =  พอใช    2 =  ต่ํากวามาตรฐาน  1  =  ต่ํากวามาตรฐานมาก   0  =  ไมมี / ไมตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวเลย 

ช่ือนักศึกษา...........................................................................................................................................................รหัส...............................................................ช้ันปท่ี.........................Block............…… 

อาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................................ช่ือโครงงาน......................................................................................................................................................... 

หัวขอ 
ดีมาก 

(5 
คะแนน) 

ดี 
( 4 คะแนน) 

พอใช 
(3 คะแนน) 

ต่ํากวามาตรฐาน 
(2 คะแนน) 

ต่ํากวามาตรฐาน
มาก 

( 1 คะแนน) 

ไมม/ีไมตรงตาม
มาตรฐานท่ี

กําหนดไวเลย (0 
คะแนน) 

นํ้าหนัก 
คะแนนท่ีได

สุทธิ 

1) ความรับผิดชอบ/ตรงตอเวลา        4  

2) ความทุมเท/ความพยายาม/ความกระตือรือรน       2  

3) ความซ้ือสัตย สุจริต       2  

4) มีสัมมาคารวะ มีมารยาท ใหเกียรติผูอ่ืน       1  

5) บุคลิกภาพ การแตงกาย การพูดจา       1  

คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุง  (โปรดระบุเพ่ือใชในการใหขอมูลแกนักศึกษา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               

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

ผูประเมิน 
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           คําชี้แจง 
        

 
1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ีตองเปนหัวหนางานหรือผูนิเทศงาน (Job supervisor) ของนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน 

 

 
    หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน 

    

 
2. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 14 ขอ โปรดใหขอมูลใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล 

 

 
3. โปรดใหคะแนนในชอง   ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย − 

 

 
   และโปรดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) 

     

 
5=มากท่ีสุด  4=มาก  3=ปานกลาง  2=นอย  1=นอยท่ีสุด 

   

 
4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารน้ีใสซองประทับตรา "ลับ" และใหนักศึกษานําสงหนวยงาน 

 

 
 ฝกภาคปฏิบัติ คณะบริหารธุรกิจ ทันทีท่ีนักศึกษากลับสถาบัน 

   

     เรียน หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม คณะบริหารธุรกิจ 
               ขอแจงผลประเมินการปฎิบัติงานของนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน ดังน้ี 

   ขอมูลท่ัวไป/Work Term Information 
     ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name……………………………………………………..รหัสประจําตัว/ID NO. …………………………………………….......... 

สาขาวิชา/Department…………………………………………………………………………..คณะ/Faculty   บริหารธุรกิจ 
 ช่ือสถานประกอบการ/สาขาราน/Employer Name…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง/Position………………………………………………………แผนก/Department…………………………………………………………………………….. 
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 ผลสําเร็จของงาน/Work 
Achievement                 

       หัวขอประเมิน/Items 

1. ปริมาณงาน (Quantity of Work)             

    ปริมาณงานท่ีปฎิบัติสําเร็จตามหนาท่ีหรือตามท่ีไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

  

     (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฎิบัติได) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป 
   

  

2. คุณภาพงาน (Quality of Work)             

    ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ 
  

  

    งานไมคั่งคาง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาท่ีกําหนด 
   

  
ความรูความสามารถ /Knowledge and Ablility 
           

หัวขอประเมิน/Items 

3. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge)   

    ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนําความรู 
 

  
    ไปประยุกตใชงาน 
               

4. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and Decision Making)       

    ตัดสินใจไดด ีถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ 
 

  
    กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง 
 

 
  

5. การจัดการและวางแผน (Management and Planning)         

   สามารถจัดการและวางแผนการทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย 
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 หัวขอประเมิน/Items 

6. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)           

    ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
 

  

    สามารถสื่อสารใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนท่ีด ี
  

  

    ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจักสอบถาม รูจักช้ีแจงผลการปฎิบัติงานและขอขัดของใหทราบ   

7. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย (Suitability for Job Position)     

      สามารถพัฒนาตนเองใหปฎิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ท่ีมอบหมาย 
 

  

      ไดอยางเหมาะสมหรือตําแหนงงานน้ีเหมาะสมกับนักศึกษาคนน้ีหรือไมเพียงใด       

    ความรับผิดชอบตอหนาท่ี/Responsibility           

8. ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได (Responsibility and Dependability)     

       ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก 
 

  

       ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา) 
 

  

       ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบข้ันตอนและผลงานตลอดเวลา 
 

  

       สามารถไววางใจใหรับผิดชอบงานท่ีมากกวางานประจํา สามารถไววางใจไดแทบทุกสถานการณ   

       หรือในสถานการณปกติเทาน้ัน             

9. ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง (Interest in Work) 
   

  

     ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
  

  

     ความตั้งใจท่ีจะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบ่ัน ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา     

10. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to Supervision)         

     ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอัดอัดใจ เมื่อไดรับคําติเตียนและวิจารณ 
 

  

     ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ     
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       ลักษณะสวนบุคคล/ Personality           

11. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)           

     มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมตน 
  

  

     การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืน  ๆ           

12. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills)           

     สามารถรวมงานกับผูอ่ืน การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดด ีเปนท่ีรักใคร 
  

  

     ชอบพอของเพ่ือนรวมงาน เปนผูท่ีชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน       

13. ความมีระเบียบวินัย ปฎิบัติตามวัฒนธรรมองคกร           

     (Discipline and Adaptability to Formal Organization) 
   

  

     ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตางๆ และปฎิบัติตามโดยเต็มใจ 
  

  

     การปฎิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฎิบัติตามกฎการรักษา 
 

  

     ความปลอดภัยในสถานประกอบการ การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอ่ืนๆ        

14. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality)           

      มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจดี รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน 
  

  

              
 

  

     
คะแนนรวม 
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 โปรดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (Please give comments on the student.) 

          จุดเดนชองนักศึกษา /Strength    ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา /Improvement 
                 
                 
           
           
  ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม /Other Comments 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

หมายเหตุ : 
   

ลงช่ือ/Evaluator's Signature…………………………………….................................... 

   หากสถาบัน ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลา                         (.......................................................................) 

   ท่ีกําหนดนักศึกษาจะไมผานการประเมินผล 
 

          ตําแหนง/Position………………………………………….................................... 

     
          วันท่ี/Date……………………………………………………..................................... 

ศูนยฝกปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ  
   

 
 

 

  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
      TEL. 0-2837-1065  FAX. 0-2832-0394 

     

       
             ประทับตราหนวยงาน/รานสาขา 
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