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กรณีศึกษา 
(Case  Study) 

 
 กรณีศึกษาเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างมีระบบหรือการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้มีความรู้
เกี่ยวกับระบบการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การสร้างทักษะด้าน
การศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
จากการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับตัวในการดำเนินงานของนักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ  จึงกำหนดให้นักศึกษาจัดทำกรณีศึกษาโดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน
ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการอ่ืน ที่นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แบบฟอร์มนี้ นักศึกษาสามารถ Download ได้ที ่https://aru.ac.th/ms/ 
 
รูปแบบและรายละเอียดของกรณีศึกษา  
ส่วนประกอบของกรณีศึกษา 

 1. ส่วนประกอบตอนต้น 

  1.1 ปกนอก   
  1.2 ปกใน 
  1.3 ใบอนุมัตกิรณศีึกษา 
  1.4 บทคัดย่อ 
  1.5 กิตติกรรมประกาศ 
  1.6 สารบัญ 
  1.7 สารบัญภาพ 
  1.8 สารบัญตาราง 

 2. ส่วนเนื้อเรื่อง 
  2.1 บทที่  1  บทนำ 
  2.2 บทที่  2  ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
  2.3 บทที ่ 3  การดำเนินการศึกษา 
  2.4 บทที่  4  ผลการศึกษา 
  2.4 บทที่  5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

(อักษรขนาด 18 พอยท์ ไม่ใส่เลขหน้า) 

(อักษรขนาด 16 พอยท์ ไม่ใส่เลขหน้า) 
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 3. ส่วนประกอบตอนท้าย 
  3.1 บรรณานุกรม 
  3.2 ภาคผนวก 
  3.3 ประวัติผู้ศึกษา 
  3.4 ปกหลัง 
 
1. ส่วนประกอบตอนต้น 
  1.1 ปกนอกเป็นกระดาษแข็งหนากว่ากระดาษพิมพ์เล็กน้อย สีขาวเท่านั้น มีตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ตอนบน ข้อความประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ศึกษา        
ชื่อรายวิชา สถานศึกษา และภาคเรียน (ดูตัวอย่าง 1.1) 
  1.2 ปกใน จะมีข้อความทุกอย่างเหมือนปกนอกแต่ไม่มีตราสัญลักษณ์ (ดูตัวอย่าง 1.2) 
  1.3 ใบอนุมัติกรณีศึกษา เป็นหน้ากระดาษจัดลำดับไว้ต่อจากปกในเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำตัวนักศึกษาหรือกรรมการลงนามรับรอง (ตัวอย่าง 1.3)  
  1.4 บทคัดย่อ หมายถึงการย่อสรุปผลการศึกษา โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับกรณีศึกษาเรื่องอะไร           
มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง ศึกษาอย่างไร และผลสรุปของงานการศึกษาซึ่งจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
และทำได้ง่ายๆ จากการนำผลสรุปมาจากบทที่  5 แต่พยายามย่อให้กะทัดรัดที่สุดความยาว           
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ (ดตูัวอย่าง  1.4)  
  1.5 กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความแสดงการขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือ  แนะนำ        
หรือให้ความร่วมมือในการทำกรณีศึกษา เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคนอ่ืนๆ         
การเขียน ไม่ควรเขียนลอกตามแบบของผู้อื่นๆ ควรเขียนจากใจจริงของตนเอง (ตัวอย่าง 1.5) 
  1.6 สารบัญ คือการเรียงลำดับบทหรือหัวข้อสำคัญที่ปรากฏในกรณีศึกษาทั้งหมด        
ระบุเวลาของบทเรียงลำดับ (ตัวอย่าง 1.6) 
  1.7 สารบัญภาพ (ถ้ามี) ถ้ามีภาพก็จำเป็นต้องมีสารบัญเช่นเดียวกับ 1.6 และ 1.8         
(ดูตัวอย่าง 1.7) 
  1.8 สารบัญตาราง (ถ้ามี) คือการเรียงลำดับการนำเสนอตาราง ให้ในเนื้อหามีตาราง             
ต้องมีชื่อตารางเรียงตามหมายเลขและต้องมีแจ้งไว้เช่นเดียวสารบัญเนื้อหา (ตัวอย่าง 1.8) 
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2. ส่วนเนื้อเรื่อง 

บทที่  1  บทนำ (อักษรขนาด 18 พอยท์ ไม่ใส่เลขหน้า) 
 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
  บทนำ เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่จะศึกษาอย่างย่อๆ ให้เห็นเรื่อง    
ที่ศึกษาสำคัญอย่างไร ใครได้ผลประโยชน์หรือผลกระทบบ้างอย่างไร จะศึกษาปัญหาขององค์กร      
ไดแ้ละผลที่จะได้รับคืออะไร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
  เป็นการแจ้งหรือระบุให้รู้ว่าจะศึกษาประเด็นใดบ้างขององค์กรใด โดยทั่วไปจะมี 1-3 ข้อ 
เช่น 
  1. เพ่ือศึกษา..........................................................................................................................    
  2. เพ่ือศึกษา.......................................................................................................................... 
  3. เพ่ือศึกษา.......................................................................................................................... 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
  เป็นการระบุว่าการศึกษาท่านจะศึกษาเรื่องอะไร ขอบเขตของเรื่องครอบคลุมเกี่ยวกับ
อะไรบ้างบอกเฉพาะที่จะต้องศึกษาเท่านั้น เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องกล่าวถึง เช่น จะศึกษาเฉพาะ  
การผลิตสินค้า A ของบริษัท B เท่านั้น หรือศึกษาเกี่ยวกับงานบุคลากรเฉพาะในส่วนของการสรรหา
บุคลากรเท่านั้น เป็นต้น 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
  ให้ระบุคำ หรือ หัวข้อที่มีความหมายเฉพาะที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทุกคำที่เห็นว่าจำเป็น   
ที่ผู้อ่านไม่รู้จักโดยทั่วไปหรือเป็นคำที่รู้จักดีอยู่ทั่วไป แต่ในการศึกษาครั้งนี้มีความหมายเปลี่ยนไปก็ได้  
เช่น การผลิตหัวอ่าน หมายถึง ระบบการผลิตหัวอ่านที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท รีทไรท์ 
เป็นต้น 
  ปัญหาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานจัดเก็บ
เอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธนูเป็นไปด้วยความล่าช้า ผิดพลาด ฯลฯ เป็นต้น 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
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  เป็นคำบรรยายโดยรวม ของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไร ทำให้เข้าใจหรือทำให้ 
ได้รู้ได้ทราบ ในเรื่องใด  ๆบ้างหรือนำไปใช้แก้ปัญหาอะไรได้บ้างและจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย 

บทที่  2  ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (อักษรขนาด 18 พอยท์ ไม่ใส่เลขหน้า) 
  เป็นการกล่าวถึงหน่วยงานหรือระดับองค์การที่ศึกษา ชื่ออะไร ตั้งอยู่ที่ไหน มีความเป็นมา
อย่างไร กล่าวถึงพอควรจนผู้อ่านรู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การนั้นๆ โดยชัดเจนรวมทั้ง
โครงสร้างหน่วยงานและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่องทีศ่ึกษาต้ังหัวข้อตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
  2.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร/หน่วยงาน (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
  2.2 โครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน  (ต้องอธิบายโครงสร้างองค์กร,หน้าที่ความรับผิดชอบ    
แต่ละหน่วยงาน) (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
  2.3 หน้าที่/ความรับผิดชอบของแผนกทีน่ักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อักษรขนาด 16 พอยท์) 
  2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (อักษรขนาด 16 พอยท)์  
 
(ตัวอย่างเสนอตาราง) 
ตารางที่ 1 ตัวเลขการลงทุนของธุรกิจคอมพิวเตอร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2543 

 

ทีม่า  : (อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : 2542) 

  บทที่  3  การดำเนนิการศึกษา (อกัษรขนาด 18 พอยท์ ไมใ่ส่เลขหน้า) 
       ในบทนี้ ควรทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และตามด้วยหัวข้อ     
ที่เกี่ยวกับการดำเนินการศึกษา เช่น ศึกษาข้อมูลจากเอกสารใด จากใคร จากหน่วยงานใดบ้าง   
สัมภาษณ์ใครบ้าง หลังจากนั้นจึงเป็นการศึกษาโดยเสนอเรื่องลำดับตามวัตถุประสงคท์ี่ได้ตั้งไว้ 

  บทที่  4  ผลการศึกษา (อักษรขนาด 18 พอยท์ ไม่ใส่เลขหน้า) 
        ในบทนี้ เป็นการศึกษาวัตถุประสงค์ ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน         
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  บทที่  5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (อักษรขนาด 18 พอยท์ ไม่ใส่เลขหน้า) 
        ในบทนี้ เป็นการสรุปผลการศึกษา อภิปรายการศึกษา ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้          
และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

บริษทั วงจรเงินลงทุน 
A 
B 
C 

110.0 
115.0 
120.0 

รวม 345.0 
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รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา 
  ในการนำเสนอหัวข้อและเรื่องราวต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมานั้นหากเป็นการคัดลอกมาจาก
เอกสารใดควรอ้างอิงที่มาด้วยอย่างถูกต้องเหมาะสมดูตัวอย่างประกอบต่อไปนี้ 

 

 

ตัวอย่างการพิมพ์อ้างอิง และบรรณานุกรม (อักษรขนาด 18 พอยท์)   
หนังสือ 

การพิมพ์อ้างอิง 

(ชื่อผู้แต่ง,//ปีพิมพ์,//หน้า.) 
(รัตนไชย วาสุกรี, 2557, หน้า 9-10.) 

การพิมพ์บรรณานุกรม 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชือ่เรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
รัตนไชย วาสุกรี. (2557). พระนครศรีอยุธยาในความทรงจำของข้าพเจ้า. พระนครศรีอยุธยา: 

สถาบันอยุธยาศึกษา. 

สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ 

ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//(หน้า).//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์. (2547). อาการกบต้ม (สุก). ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และชับปนะ ปิ่นเงิน (บก.). 

นพีสีเชียงใหม่. (หน้า 90 – 91). เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

รายงานการวิจัย / วิทยานิพนธ ์

รูปแบบการอ้างอิงที่อยู่หลังข้อความ 
        วัด โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่า การแต่งกาย        
ของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ การดูแลเอาใจใส่การให้คำแนะนำ ให้ความ
ช่วยเหลือ และมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวและมีความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ     

(ธีร์ ตีระจินดา 2555 : 5) 
 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารที่มีผู้เขยีนไว้แล้ว 

       (ธีร์ ตีระจินดา 2555  : 5) กล่าวว่าวัด โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ด้านการให้บริการ       

ของเจ้าหน้าที่ พบว่า การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ การดูแล
เอาใจใส่การให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และมีความเป็นมิตรกับนักท่องเทีย่วและมีความถูกต้อง
และรวดเร็วในการให้บริการ    
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การพิมพ์บรรณานุกรมวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิจัย//(รายงานผลการวิจัย).//เมืองที่พิมพ์:/สถาบัน. 
ฉันทนา บรรณ และศิริโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและ 

เยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กทำงาน (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

การพิมพ์บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ตามด้วยชื่อปริญญา/สาขาวิชา,//สถาบัน. 
จิราภรณ์ ปุญญวิจิตร. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนที่จัดการเรียน 

การสอนระบบนานาชาติระดับชั้นอนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความต้องการของ 
ผู้ปกครอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา. 

วารสาร 

ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่),//หน้าที่อ้าง. 
ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 19(2), 
34 – 39. 

หนังสือพิมพ์ 
ผู้เขียน.//(ปีพิมพ์,//วัน/เดือน).//ชื่อข่าว,//ชื่อหนังสือพิมพ์,//หน้า. 
อธิชัย ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ขา้มพรมแดนไทย – พม่า – จีน สำรวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว, มติชน, หน้า 34. 

การสัมภาษณ ์

การพิมพ์อ้างอิง 

(ผู้ให้สัมภาษณ์,//ปี,//วัน/เดือน.) 
(บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์, 2552, 8 มิถุนายน.)  

การพิมพ์บรรณานุกรม 

ผู้ให้สัมภาษณ.์//(ป,ี//วัน/เดอืน).//ตำแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.//หน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์. 
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์. (2552, 8 มิถุนายน). อธิการบดี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

สัมภาษณ์. 

รายงานการประชุม 

ผู้แต่ง.//(ปีที่ประชุม).//หวัข้อเรือ่ง.//ใน/ชื่อเอกสารการประชมุ.//ชื่อการประชุม.//สถานที่,//เมืองที่ประชุม. 
วิจิตร ศรีสะอ้าน. (2541). ภาพรวมระบบการศึกษาไร้พรมแดน “แผน มทส”. ใน เอกสารประมวลสาระ 

หน่วยประสบการณ์ที่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตชุดสื่อประสมการศึกษาไร้พรมแดน. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 

 

แหล่งข้อมูลออนไลน์ 
การพิมพ์อ้างอิง 

(ชื่อผู้แต่ง,//ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น,//เว็บไซต์.) 
(รัตนไชย วาสุกรี, 2550, เว็บไซต์.) 

การพิมพ์บรรณานุกรม 
1ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,//จาก/URL 
2รัตนไชย วาสุกรี. (2550). ประวัติศาสตร์ท้องถิน่ยา่นหัวแหลม. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2557, 

จาก www.ayutthayastudies.aru.ac.th/history.html 

ภาพนิ่ง ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และวีดิทัศน์ 
การพิมพ์อ้างอิง 

(ชื่อเรื่อง,//ปีที่ผลิต,//[ชนิดของวัสดุ].) 
(ตลาดหัวรอ, 2550, [แผนที่].) 
(เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555, 2555, [ภาพนิ่ง].) 

การพิมพ์บรรณานุกรม 

ชื่อเรื่อง.//(ปีที่ผลิต).//[ชนิดของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต 

ตลาดหัวรอ. (2550). [แผนที่]. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา 

เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555. (2555). [ภาพนิ่ง]. พระนครศรีอยุธยา: รัตนไชย วาสุกรี. 
 

หมายเหตุ  /  หมายถึง ระยะเว้นวรรค 1 ครั้ง 

             //  หมายถึง ระยะเว้นวรรค 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th/history.html


9 

 
 



 

 (ตัวอย่าง 1.1 (ปกนอก)  
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนกล้องส่องทางไกล  
ของบริษัท   …………………………  (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 
 
 
 
 

พัสนี  ปัจฉา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 



 

(ตัวอย่าง 1.2 (ปกใน)  
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนกล้องส่องทางไกล 
ของบริษัท   …………………………  (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 
 
 
 
 

พัสนี  ปัจฉา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 
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(ตัวอย่าง 1.3) 
ใบอนุมัติกรณีศึกษา  

 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนกล้องส่องทางไกล 
ของบริษัท  ………………………(ประเทศไทย) จำกัด 

 
 
 
 
 

อนุมัติโดย 
 
 
 
 

(....................................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร / สาขาวิชา............... 

(อักษรขนาด 20 พอยท์) 

(อักษรขนาด 16 พอยท์) 

(อักษรขนาด 20 พอยท์) 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 



13 

 

(ตัวอยา่ง 1.4) 
 

ชื่อหัวข้อกรณีศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนกล้องส่องทางไกล 
                          ของบริษัท  …………………………(ประเทศไทย) จำกัด 
ชือ่นักศึกษา    พัสนี   ปัจฉา 
สาขาวิชา    สาขาวิชาการบัญชี 
คณะ          วิทยาการจัดการ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา   ................................................................................. 
ปีการศึกษา       2563 
 

บทคัดย่อ 
 

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

 
ผลการศึกษา  พบว่า  (อักษรขนาด 16 พอยท์) 

1. ........................................................................................................... .........................
.................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

1.1……………………………………………………...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

1.2………………………………………………………………………………………………….................
............................................................................................................................................ ......……..…… 

2. ...................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............. 
 
 

(อักษรขนาด 16 พอยท์) 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 
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2.1................................................................................................................... ........... 

............................................................................................................................................................. ... 
                     2.2.................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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(ตัวอยา่ง  1.5) 
กิตติกรรมประกาศ  

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

 
พัสนี  ปัจฉา 

พฤษภาค  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อักษรขนาด 18 พอยท์) 



 

(ตัวอย่าง 1.6) 
สารบัญ 

 
 หน้า 
บทคัดย่อ ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง (ถ้ามี) ง 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) จ 
บทที่ 1 บทนำ................................................................................................................ 1 

 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา........................................................... 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา............................................................................... 2 
 1.3 ขอบเขตของการศึกษา............................................................ .......................... 3 
 1.4 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษา.................................................................... 4 
 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา........................................................................ 5 

บทที่ 2 ความรู้ที่เกี่ยวข้อง............................................................................................. 12 
 2.1 ประวัติความเป็นมา........................................................................................... 12 
 2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท............................................................................... 15 
 2.3 หน้าที่ตามตำแหน่งต่างๆ ที่ฝึกประสบการณ์ ฯ................................................. 16 
 2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง............................................................................................  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.................................................................... ........................     
17 
18 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา......................................................................................... 20 
บทที่   4 ผลการศึกษา................................................................................................... 23 
บทที่ 5 สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ................................................................. 26 

 5.1 สรุปผลการศึกษา......................................................................... ..................... 26 
 5.2 อภิปรายการศึกษา............................................................................................ 27 
 5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้......................................................................... 28 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป.................................................................. 28 

บรรณานุกรม....................................................................................................................... 30 
ประวัติผู้ศึกษา..................................................................................................................... 32 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) 



 

 
 

(ตัวอย่าง 1.7) 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

 
ภาพที่                                                                              หน้า 
     1  โครงสร้างการองค์กร.................................................................................................... 16 
      2   โครงสร้างแผนก...........................................................................................................  17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ตัวอย่าง 1.8) 
สารบัญตาราง  (ถ้าม)ี 

 
ตารางท่ี                                                                                                   หน้า 

1. จำนวนโรงงานอุสาหกรรมสาขา..................................................................................      14 
2. สถิติพนักงาน............................................................................................................... 15 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

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

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

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

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

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

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

............................................................................. ................................................................................... 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................  

2. .............................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา (เขียนเป็นข้อ / ความเรียงก็ได้) 

1. ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. ............... 

1.1 .............................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................. ............... 
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1.2  .............................................................................. ..................................................... 

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

2. .......................................................................... ................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………...........................................…. 

2.1 ............................................................................................... ..................................... 
2.1.1 ……………………………………………….......................................…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………............................................…… 
2.1.2 ……................................................................................................................…. 

2.2 ................................................................................................................................ ... 
…………………………………………………………………………………………………............................................…… 

2.3 …….......................................................................................................................... ... 
…………………………………………………………………………………..............................................................…… 
 
1.4 นิยามศัพท์ท่ีเฉพาะทีใ่ช้ในการศึกษา  
                ลูกหนี้การค้า  หมายถึง  สิทธิเรียกร้องเงินสด  สินค้า หรือบริการจากลูกค้า และบุคคล 
                                               อ่ืน  ซึ่งอาจจะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
                 หนีสู้ญ         หมายถึง  ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามถึงที่สุดแล้ว  แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ 
                                               แลว้ได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี  และถือเป็นค่าใช้จ่ายใน  
                                               รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ...................................................................................................................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
 2. ..................................................................................................................................... 
................................................................... ............................................................................................. 
 3. ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. ............... 

 
 
 



 

บทที่  2 
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร/หน่วยงาน .............................................................................             

............................................................................... ..................................................... 
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
2.2 โครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน 

บริษัท .................................  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : (บริษัท  ...............................พ.ศ. ........... ) 
 
 
 

ประธาน 

รองประธาน 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 

ฝ่ายบุคคล
บริหาร
บริหาร 

ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายควบคุม 
การผลิต 

วิศวกรรมการ
การผลิต 

ฝ่ายตรวจสภาพ ฝ่ายประกอบ 

แผนกประกอบ  ZOOM ฝ่ายประกอบกลอ้ง 

ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง 

ฝ่ายเครื่องจักร ฝ่าย
เลนส์ 
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2.3 หน้าที ่และความรับผิดชอบของแผนกที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

................................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................... ............................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

 
 
 
 
 



 

บทที่  3 
การดำเนินการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ...................................
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.......................................................................................................................................................... ...... 
*หมายเหตุ (รายละเอียดหัวข้อแต่ละสาขาออกแบบ) โดยในบทนี้รายละเอียดจะบอกถึงข้ันตอน
และวิธีการดำเนินการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  4 
ผลการศึกษา 
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..................................................................... ...........................................................................................

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

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

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

.................................................................................................................................... ............................ 
*หมายเหตุ ผลการศึกษา ที่นกัศึกษาได้รับระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ตามที่สาขาวิชาออกแบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
“เกริ่นนำ”................................................................................................................................ 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ......................................................................................................................... ...........
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..................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
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............................................................................................................ ....................................................
..................................................................................................................... ...........................................
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......................................................................................................................... .......................................
............................................................................ .................................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
....................................................................................................................................... ......................... 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

1. ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ............................. 
 

2. ................................................................................................................................. ............ 
................................................................................................................................................................
......................................................................................... ....................................................................... 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 1. ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2. ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... ................................ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ............................................................................................................................................. 
............................................................................................... .................................................................
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 

หนังสือ 

การพิมพ์อ้างอิง 

(ชื่อผู้แต่ง,//ปีพิมพ์,//หน้า.) 
(รัตนไชย วาสุกรี, 2557, หน้า 9-10.) 

การพิมพ์บรรณานุกรม 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
รัตนไชย วาสุกรี. (2557). พระนครศรีอยุธยาในความทรงจำของข้าพเจ้า. พระนครศรีอยุธยา: 

สถาบันอยุธยาศึกษา. 

สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ 

ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//(หน้า).//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์. (2547). อาการกบต้ม (สุก). ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และชับปนะ ปิ่นเงิน (บก.). 

นพีสีเชียงใหม่. (หน้า 90 – 91). เชียงใหม:่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

รายงานการวิจัย / วิทยานิพนธ ์

การพิมพ์บรรณานุกรมวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิจัย//(รายงานผลการวิจัย).//เมืองที่พิมพ์:/สถาบัน. 
 

ฉันทนา บรรณ และศิริโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและ 

เยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กทำงาน (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

การพิมพ์บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ 
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ตามด้วยชื่อปริญญา/สาขาวิชา,//สถาบัน. 
จิราภรณ์ ปุญญวิจิตร. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนที่จัดการเรียน 

การสอนระบบนานาชาติระดับชั้นอนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความต้องการของ 
ผู้ปกครอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา. 

วารสาร 

ผู้แต่ง.//(ปีพมิพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่),//หน้าที่อ้าง. 
ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 19(2), 
34 – 39. 
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หนังสือพิมพ์ 
ผู้เขียน.//(ปีพิมพ์,//วัน/เดือน).//ชื่อข่าว,//ชื่อหนังสือพิมพ์,//หน้า. 
อธิชัย ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย – พม่า – จีน สำรวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว, มติชน, หน้า 34. 

การสัมภาษณ ์

การพิมพ์อ้างอิง 

(ผู้ให้สัมภาษณ์,//ปี,//วัน/เดือน.) 
(บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์, 2552, 8 มิถุนายน.)  

การพิมพ์บรรณานุกรม 

ผู้ให้สัมภาษณ์.//(ป,ี//วัน/เดือน).//ตำแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.//หน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์. 
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์. (2552, 8 มิถุนายน). อธิการบดี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

สัมภาษณ์. 

รายงานการประชุม 

ผู้แต่ง.//(ปีที่ประชุม).//หวัข้อเรือ่ง.//ใน/ชื่อเอกสารการประชุม.//ชื่อการประชุม.//สถานที่,//เมืองที่ประชุม. 
วิจิตร ศรีสะอ้าน. (2541). ภาพรวมระบบการศึกษาไร้พรมแดน “แผน มทส”. ใน เอกสารประมวลสาระ 

หน่วยประสบการณ์ที่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตชุดสื่อประสมการศึกษาไร้พรมแดน. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 

 

แหล่งข้อมูลออนไลน์ 
การพิมพ์อ้างอิง 

(ชื่อผู้แต่ง,//ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น,//เว็บไซต์.) 
(รัตนไชย วาสุกรี, 2550, เว็บไซต์.) 

การพิมพ์บรรณานุกรม 
1ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,//จาก/URL 
2รัตนไชย วาสุกรี. (2550). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านหัวแหลม. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2557, 

จาก www.ayutthayastudies.aru.ac.th/history.html 

ภาพนิ่ง ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และวีดิทัศน์ 
การพิมพ์อ้างอิง 

(ชือ่เรื่อง,//ปีที่ผลิต,//[ชนิดของวัสดุ].) 
(ตลาดหัวรอ, 2550, [แผนที่].) 
(เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555, 2555, [ภาพนิ่ง].) 

http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th/history.html
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การพิมพ์บรรณานุกรม 

ชื่อเรื่อง.//(ปีที่ผลิต).//[ชนิดของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต 

ตลาดหัวรอ. (2550). [แผนที่]. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา 

เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555. (2555). [ภาพนิ่ง]. พระนครศรีอยุธยา: รัตนไชย วาสุกรี. 
 

หมายเหตุ  /  หมายถึง ระยะเว้นวรรค 1 ครั้ง 

             //  หมายถึง ระยะเว้นวรรค 2 ครั้ง 
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ประวัติผู้ศึกษา 
 
ชื่อ นางสาว  พัสรี    ปัจฉา 
 
รหัสนักศึกษา  15742027 
 
หลักสูตร/สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต/การบัญชี 
 
เกิดวันที่                     9   ตุลาคม   2536 
 
ประวัติการศึกษา          2554 โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
 2557 คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มการเว้นขอบกระดาษ 

 
 
แบบฟอร์มการเว้นขอบกระดาษ                      1.5  นิ้ว  หรือ  3.81  ซ.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 นิ้ว                                                                                                  1 นิ้วหรือ 
3.81 ซ.ม.                                                                                                2.54 ซ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            1 นิ้ว  หรือ  2.54  ซ.ม.              

บทที่ 1 
บทนำ 

 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของนักศึกษา 
 
            ย่อหน้าแรก 
           8 – 10 ตวัอักษร 


