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1. บทคัดย่อ (Abstract) ควรเขียนให้สั้น กระชับ เน้นประเด็น
ส าคัญของงานที่ต้องการน าเสนอจริงๆ โดยบทคัดย่อมักจะ
ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน คือ เกริ่นน า สิ่งที่ท า  สรุปผล
ส าคัญที่ได้  
(ความยาวไม่เกิน 25 บรรทัด) 
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2. บทน า (Introduction)  
   2.1 หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมา 
(Background) เรื่องที่เขียนมีความส าคัญหรือมีความเป็นมา
อย่างไร เหตุผลใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเขียน เป็น
การเกริ่นน าเพื่อให้เห็นความส าคัญของการท าโครงงานหรือ
ปฏิบัติงาน หรือจะเรียกว่าให้หลักการและเหตุผล 
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    2.2 วัตถุประสงค ์
เป็นการเขียนวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยจ านวน

วัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อ
จะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ  
 ............................................................................................
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............................................................................................................... 

    2.3 ขอบเขตของเร่ือง 
เป็นการเขียนอธิบายขอบเขตของเรื่องที่ เขียน เช่น 

ขอบเขตของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (อธิบายความชัดเจนของ
งานที่ท า ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตของรายงาน
หรือโครงงานว่าศึกษาเร่ืองอะไร) 
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............................................................................................................... 

    2.4 ค าจ ากัดความหรือนิยามต่าง ๆ 
เป็นการเขียนอธิบายความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในเรื่องที่

เขียนเพื่อเป็นการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความ
เข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบ
หรือสังเกตได้ด้วย (เช่น แรงจูงใจ หมายถึง พลังหรือแรงผลักดัน ทั้ง
ภายนอกและภายในตัวบุคคล ซ่ึงกระตุ้ น ให้ เกิดพฤติก รรมที่
กระตือรือร้น รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นที่จะท าให้บุคคลรักษาพฤติกรรม
นั้นไว้)   
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3. เนื้อเร่ือง (Body) 
อธิบายความชัดเจนว่างานที่ท า ท าอะไร มีขั้นตอนและ

ความส าคัญอย่างไรบ้าง ระบุทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการด าเนินการ
จัดท าโครงงาน และระบุว่านักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ / ทักษะ
ตามที่ได้เรียนมาอย่างไร 
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4. ส่วนสรุป 
สรุปอย่างย่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขียน เช่น งานที่

ท า และเช่ือมโยงเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการไปสหกิจศึกษาแล้วส่งผลดี
ต่อสถานประกอบการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
โครงงานอย่างไรบ้าง (โครงงานสามารถช่วยสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้
สถานประกอบการได้หรือไม่อย่างไร และสามารถประเมินเป็นรูปตัวเงินได้
หรือไม่อย่างไร เช่น โครงงานเมื่อบริษัทน าไปใช้แล้วสร้างรายได้ หรือลด
รายจ่ายให้กับบริษัท ได้เดือนละ .... บาท) 
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