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คํานํา 
 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยทางกลุ่มวิชา ฯ กําหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาทุกหลักสูตรต้องจัดทําโครงงานก่อนจบ
การศึกษาทางกลุ่มวิชา ฯ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือการพิมพ์และการจัดทําโครงงานเล่มน้ีขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การจัดทําโครงงาน และใช้เป็นคู่มือในการจัดพิมพ์เอกสารโครงงานของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ทาง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เปิดสอน เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกับการพิมพ์
เอกสารทางวิชาการมากย่ิงขึ้นโดยมีการปรับปรุง เพ่ือให้มีความถูกต้องตลอดมาจนถึงครั้งที่ 12 
 คู่มือฉบับน้ีใช้เป็นแบบอย่างในการจัดพิมพ์โครงงานได้เป็นอย่างดี โดยในแต่ละหน้าได้มีการจัดวาง
ข้อความ การอ้างอิงเอกสาร ตลอดจนการเว้นบรรทัดพิมพ์ รายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามวิธีการจัดพิมพ์โครงงานที่ได้อธิบายไว้ทุกประการ 
 ท้ายน้ีขอขอบพระคุณผู้ให้ความสนับสนุนการจัดทําคู่มือการพิมพ์และการจัดทําโครงงานฉบับน้ี จน
สําเร็จลุล่วงมาด้วยดี และหวังว่าคู่มือฉบับน้ีคงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หรือนักศึกษาภาควิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ถ้ามีส่วนหน่ึงส่วนใดบกพร่องหรือต้องการแนะนํา เพ่ือให้คู่มือฉบับน้ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นขอ
ความอนุเคราะห์ได้โปรดแจ้งทางกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ ในการ
จัดทําโครงงานของทางกลุ่มวิชา ฯ ต่อไป 
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บทที่ 1 
ระเบียบข้อปฏิบัติ 

 
การจัดทําโครงงานในการศึกษาปีสุดท้ายทางด้านเทคโนโลยีซึ่งบางคร้ังอาจเรียกว่า โครงงาน

(Senior Project) น้ันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิงสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่เปิดสอนของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เน่ืองจากเป็นการกลั่นกรองผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานและประเทศชาติ ดังน้ันเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
เปิดสอนของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา ฯ จึงได้กําหนดระเบียบข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปน้ี 
 
1.1  ลักษณะการศึกษา 
 
  ลักษณะการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เปิดสอน 3 หลักสูตร
ด้วยกัน คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ 
  โดยทั้ง 3 หลักสูตรน้ี กําหนดให้รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology 
Project) โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Project in Computer Network Engineering) 
และโครงงานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System Project) เป็นรายวิชา
บังคับ ที่นักศึกษา ช้ันปีที่ 4 ขึ้นไปทุกคนจะต้องสอบผ่าน จึงจะถือว่าจบการศึกษาตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
  วัตถุประสงค์ของรายวิชาโครงงาน ฯ ของทุกหลักสูตร คือ การที่ให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้ศึกษา
ตลอดหลักสูตรมาพัฒนาและจัดทําโครงงานวิจัย หรือที่เรียกว่า โครงงาน (Senior Project) ที่มีปริมาณงาน
และคุณภาพในระดับที่เหมาะสมขึ้นมาหน่ึงงาน โดยนักศึกษาจะเป็นผู้เลือกหัวข้องานที่ตนเองมีความสนใจมา
พัฒนาเป็นโครงงานของตน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษา ช้ีแนวทาง และดูแลการทํา
โครรงานของนักศึกษา การประเมินผลการสอบจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบโครงงานที่ทางกลุ่ม
วิชา ฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ังขึ้น 
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1.2  คณะกรรมการประจํากลุ่มวิชาฯ 
 
  คณะกรรมการประจํากลุ่มวิชา ฯ ประกอบด้วย คณาจารย์ที่บริหารและดําเนินการสอนในหลักสูตรที่
เปิดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษา ตัดสิน และอนุมัติการ
ดําเนินการต่าง ๆ รวมถึงกรณีปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในรายวิชาโครงงาน ฯ ทั้งน้ีมติของที่ประชุม
คณะกรรมการประจํากลุ่มวิชา ฯ ถือเป็นเด็ดขาด 
 
1.3  ผู้ประสานงานรายวิชา 
 
  ผู้ประสานงานรายวิชา หมายถึง อาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ ที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจํา
กลุ่มวิชา ฯ ให้ทําหน้าที่สอนและประสานงานรายวิชาโครงงาน ฯ ในหลักสูตรน้ัน ๆ โดยจะให้คําช้ีแจง และ
คําแนะนําเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินโครงการ รับคําร้องต่าง ๆ แจ้งกําหนดการ รวบรวมผลการสอบจาก
คณะกรรมการสอบเพ่ือนําไปประเมินผลการเรียนต่อไป 
 
1.4  นักศึกษา 
 
  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิลงทะเบียนในรายวิชาโครงงานฯ น้ี จะต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ศึกษาใน
หลักสูตรที่เปิดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มวิชา ฯ นักศึกษา
สามารถดําเนินการพัฒนาโครงงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ โดยกําหนดจํานวนนักศึกษาไม่เกิน 2-
3 คน ต่อหน่ึงกลุ่ม ในกรณีที่มีการเสนอโครงงานที่มีปริมาณงานใหญ่มาก และต้องมีจํานวนนักศึกษาเกินกว่าที่
กําหนด ให้นักศึกษาเขียนคําช้ีแจงเหตุผลประกอบการนําเสนอ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจํากลุ่มวิชา ฯ เพ่ือพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 
1.5  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมีคุณสมบัติและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
  1.  เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางกลุ่มวิชา ฯ แต่งต้ัง 
  2.  เป็นผู้ให้คําปรึกษาและดูแลการจัดทําโครงงานของนักศึกษา 
  3.  เป็นประธานกรรมการสอบโครงงาน 
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  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจําเป็นต้องมีความเข้าใจชัดเจนในลักษณะและขอบเขตโครงงานที่นักศึกษา
จะดําเนินงาน และสามารถตัดสินใจในกรณีที่เกิดปัญหาข้ึนในระหว่างการดําเนินการได้ ซึ่งในการดําเนินการ
จริงทางกลุ่มวิชา ฯ อาจจะพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม เพ่ือช่วยนักศึกษาในการดําเนินการ 

 
1.6  คณะกรรมการสอบโครงงาน 
 
  คณะกรรมการสอบโครงงาน จะมีจํานวนต้ังแต่ 5 ท่าน ขึ้นไป ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมและกรรมการสอบต้ังแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการประจํากลุ่ม
วิชา ฯ จะทําการแต่งต้ังขึ้น 
  คณะกรรมการสอบโครงงาน มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินผลการสอบ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและ
ช้ีข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงงาน ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าทําการสอบรับทราบ ในการสอบแต่ละคร้ังต้องมี
คณะกรรมการสอบเข้าร่วมการสอบครบตามที่ทางกลุ่มวิชา ฯ แต่งต้ัง จึงจะถือว่าการสอบคร้ังน้ันเป็นการสอบ
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ มติของคณะกรรมการให้ยึดตามเสียงข้างมาก 
 
1.7  การลงทะเบียน/ระยะเวลาดําเนินการจัดทําโครงงาน 
 
  ตามแผนการศึกษาของทุกหลักสูตรในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้กําหนดให้ นักศึกษาทําการ
ลงทะเบียนในรายวิชาน้ี ในภาคการศึกษาปลาย แต่เพ่ือให้นักศึกษามีระยะเวลาในการดําเนินโครงงานอย่าง
เต็มที่ ทางกลุ่มวิชา ฯ จึงกําหนดให้นักศึกษาได้เริ่มต้นในการดําเนินการต้ังแต่การสอบหัวข้อโครงงานต้ังแต่ภาค
การศึกษาต้นของช้ันปีสุดท้ายของนักศึกษา และในการดําเนินการต่าง ๆ ของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของทางกลุ่มวิชา ฯ 
 
1.8  หัวข้อโครงงาน 
 
  นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อโครงงานที่ตนต้องการได้จากหัวข้อที่อาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ แนะนําหรือ
นําเสนอหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาสนใจโดยมีแนวทางในการเลือกหัวข้อโครงงานดังน้ี 
  1.8.1  หัวข้อไม่ซ้ํากับหัวข้อโครงงานที่ผู้อ่ืนเสนอในปีการศึกษาเดียวกัน หรือก่อนหน้าน้ี 
  1.8.2  ใช้หลักการหรือทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ปัญหา 
  1.8.3  เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางซอฟต์แวร์ และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ที่สื่อถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นสิ่งที่
มีอยู่แล้ว แต่ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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  1.8.4  โครงงานจะต้องมีส่วนของการเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมใดก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของงาน 
  1.8.5  ไม่อนุญาตให้ทําโครงงาน ที่มีลักษณะซ้ํากับโครงงานที่เคยจัดทํามาแล้ว โดยไม่มีแนวคิดหรือ
การนําเสนอแก้ปัญหาแบบใหม่ 
  1.8.6  ไม่อนุญาตให้ทําโครงงานที่เน้นเพียงการออกแบบเพ่ือความสวยงามหรือแสดงผลข้อมูลหรือ
จัดทําเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือการสร้างสื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย 
  1.8.7  ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดทําโครงงาน 

 
  ตัวอย่างของโครงงานด้านต่าง ๆ ที่อาจเลือกได้ ตัวอย่างเช่น 
 งานด้านโปรแกรม (Software) หากเลือกทําโครงงานด้านน้ี จะต้องมีขอบเขตครอบคลุมเรื่อง ระบบ

ฐานข้อมูล (Database) การบริหารจัดการระบบ (ได้แก่ Insert, Update, Delete เป็นต้น) และจะต้องมีการ
ดําเนินการที่มีความซับซ้อนของระบบงานซึ่งจําเป็นต้องใช้หลักการหรือทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย และ
งานน้ันจะต้องสามารถนําไปใช้งานได้จริง 
 งานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หากเลือกทําโครงงานด้านน้ี จะต้องมี

ขอบเขตครอบคลุม ในการออกแบบ ติดต้ัง การใช้งานของโปรแกรมด้านระบบเครือข่าย หรือการเขียน
โปรแกรมในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย รวมท้ังวิธีการสื่อสารแบบ
ใหม่ ๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Computer Control) หากเลือกทําโครงงานด้านน้ี จะต้องมี

ขอบเขตครอบคลุม ในการออกแบบระบบควบคุมโดยอาจจะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือออกแบบเป็นระบบฝังตัว (Embedded System) ก็ได้ 
 งานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) หากเลือกทําโครงงานด้านน้ี จะต้องมี

ขอบเขตครอบคลุม ในการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์การใช้งานในการ
นําเอาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไปประยุกต์ใช้งาน 
 งานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) หากเลือกทํา

โครงงานด้านน้ี จะต้องมีขอบเขตครอบคลุมเรื่อง การวิเคราะห์ระบบงานเดิมเพ่ือปรับปรุงระบบงาน หรือ สร้าง
ระบบงานใหม่ โดยจะต้องมีการดําเนินการที่มีความซับซ้อนของระบบงาน ซึ่งจําเป็นต้องใช้หลักการหรือทฤษฎี
ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย และงานน้ันจะต้องสามารถนําไปใช้งานได้จริง 
 งานด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

  ทั้งน้ี ในกรณีที่จัดทําโครงงานเป็นกลุ่ม ภาระงานของทุกคนที่รับผิดชอบน้ันจะต้องมีปริมาณงานใน
การจัดทําโครงงาน ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันและสามารถแบ่งแยกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบออกจากกันได้
อย่างชัดเจน 
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1.9  การนําเสนอหัวข้อโครงงาน 
 
  ในการนําเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมโครงงานก่อน และรวมถึง
ได้รับการตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานน้ัน หากไม่เป็นไปตามที่กําหนดไม่อนุญาตให้นักศึกษาขึ้น
สอบหัวข้อโครงงาน 
  นักศึกษาจะต้องย่ืนเอกสารแบบเสนอหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (แบบฟอร์ม 
CT_Group-01) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-02) ตาม
รูปแบบที่กําหนด โดยจะต้องส่งเอกสารคําร้องภายในกําหนดตามประกาศของกลุ่มวิชา ฯ และต้องนําเสนอ
หัวข้อโครงงานตามกําหนดการที่ทางกลุ่มวิชา ฯ กําหนด หากนักศึกษาไม่นําเสนอหัวข้อโครงงานตาม
กําหนดการที่ทางกลุ่มวิชา ฯ กําหนด ทางกลุ่มวิชา ฯ จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology Project) โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
(Project in Compuerter Network Engineering) และ  โครงงานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
(Computer Information System Project) 

 
  ในการนําเสนอหัวข้อโครงงาน นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารและไฟล์เพ่ือใช้ในการนําเสนอ ดังน้ี 
  1.9.1  แบบเสนอหัวข้อ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-01) 
  1.9.2  แบบเสนอหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_ Group-02) 
  1.9.3  แบบขออนุมัตินําเสนอหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-03) 
  1.9.4  แบบประเมินหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_ Group-04) 
  1.9.5  ไฟล์นําเสนอ 
  รูปแบบเอกสารในข้อ 1.9.1 – 1.9.4 นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างได้ที่ภาคผนวก ให้นักศึกษาเตรียม
เอกสารดังกล่าว ให้พร้อมและมีจํานวนครบกับคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน ซึ่งจํานวนคณะกรรมการ ฯ 
นักศึกษาสามารถดูได้ จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรือสอบถามกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
 
1.10  การพิจารณาหัวข้อโครงงาน 
 
    อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา จะกําหนดวัน – เวลา สําหรับการพิจารณาหัวข้อโครงงานท่ี
นักศึกษาทั้งหมดได้เสนอมา คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน จะพิจารณาหัวข้อและขอบเขตของ
โครงงาน เพ่ือให้โครงงานทั้งหมดมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องขอบเขตและระดับความยากง่าย ซึ่งหัวข้อ
โครงงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงานเท่าน้ัน จึงจะสามารถดําเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปได้ สําหรับหัวข้อโครงงานไม่ผ่านการอนุมัติน้ันนักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะต้อง
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เปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่ หลังจากน้ันนักศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องเสนอหัวข้อโครงงาน เพ่ือขออนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงานใหม่อีกคร้ังภายในระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 1 เดือน) 
 
1.11  การสอบโครงงาน 
 

การสอบโครงงานจะดําเนินการโดยคณะกรรมการสอบโครงงาน ซึ่งในการสอบโครงงานจะ
แบ่ง ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
      1) การสอบหัวข้อโครงงาน 
      2) การสอบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน 
      3) การสอบโครงงาน 

ในการสอบแต่ละคร้ัง กลุ่มวิชา ฯ จะประกาศกําหนดการสอบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งหากนักศึกษา
ไม่เข้ารับการสอบจะถือว่าไม่ผ่านวิชาน้ี (ได้รับเกรด I) สําหรับนักศึกษาที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบจะต้องย่ืน
เอกสารคําร้องขอสอบภายในกําหนดเวลา ซึ่งในคําร้องน้ันจะต้องมีความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมและต้องลงนามรับรองด้วยทุกคร้ัง (รูปแบบอยู่ในภาคผนวก) อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมมีสิทธ์ิที่จะไม่ให้นักศึกษาเข้ารับการสอบ ในกรณีที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินโครงงานของนักศึกษายังไม่เหมาะสมเพียงพอ 

อน่ึง นักศึกษาจะต้องดําเนินการจัดทําโครงงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เท่าน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิย่ืน
คําร้องขออนุมัติขึ้นสอบโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้ นักศึกษาจะต้องนําส่ง เอกสารตามท่ีกําหนดไว้ สําหรับการ
สอบแต่ละครั้งให้แก่คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ ทั้งน้ีเอกสาร
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม มิฉะน้ัน
คณะกรรมการสอบอาจพิจารณาไม่ให้นักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการสอบ 

ในการสอบนักศึกษาจะต้องนําเสนองานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและคณะกรรมการมีสิทธ์ิในการ
ซักถาม แนะนํา และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงงานได้ นอกจากน้ียังอนุญาตให้นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟังการสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธ์ิในการถามยกเว้นเมื่อประธานกรรมการสอบ
อนุญาต แต่ช่วงเวลาที่คณะกรรมการกําลังประชุมปรึกษากันเพ่ือหาข้อสรุปต่าง ๆ ผู้เข้าสอบและบุคคล
อ่ืน ๆ ไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย ภายหลังจากประชุมเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการสอบจะเป็นผู้
แจ้งผลการสอบให้แก่นักศึกษาทราบ 

เมื่อนักศึกษาได้นําเสนอโครงงานตามกําหนดการที่ทางกลุ่มวิชา ฯ กําหนดแล้ว หลังจากน้ันให้
นักศึกษาเข้าสอบปากเปล่ากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม เป็นรายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการ
นําเสนองานที่ตนเองรับผิดชอบ 
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1.12  เอกสารประกอบการสอบโครงงาน 
 
ในการสอบนําเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ ทางกลุ่มวิชา ฯ จะประกาศจํานวนชุดของเอกสารให้

นักศึกษาทราบก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องจัดทําเอกสารประกอบการสอบตามรูปแบบ
ที่กําหนดไว้ และให้ย่ืนต่อคณะกรรมการสอบภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยการสอบนําเสนอโครงงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ให้จัดทําเป็นร่างเอกสารโครงงานตามรูปแบบที่ กําหนด (ดูรายละเอียดและตัวอย่างได้จาก
ภาคผนวก) เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบนําเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษาจัดการแก้ไขร่าง
เอกสารโครงงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ และจัดทําเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จ
เรียบร้อยพร้อมแนบเอกสาร แบบอนุมัติรับงานและเอกสารโครงงาน โดยดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด และ
ส่งแก่ผู้ประสานงานรายวิชาภายหลังจากวันสอบไม่เกิน 60 วัน เพ่ือทําการส่งผลการเรียนในลําดับต่อไป 

ในการนําเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาต้องเตรียมงาน เอกสารและไฟล์เพ่ือใช้ในการ
นําเสนอ ดังน้ี 

1) ช้ินงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
2) แบบขออนุมัตินําเสนอโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-05) 
3) แบบประเมินผลการนําเสนอโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-06) 
4) แบบอนุมัติรับงานและเอกสารโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-07) 
5) แบบประเมินการสอบประมวลความรู้ (แบบฟอร์ม CT_Group-08) 
6) เอกสารโครงงาน (ฉบับรา่ง) 
7) ไฟล์นําเสนอ (ถ้ามี) 

รูปแบบเอกสารในข้อ 2) – 6) นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างได้ที่ภาคผนวก ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร
ดังกล่าวให้พร้อม และมีจํานวนครบกับคณะกรรมการสอบโครงงาน ซึ่งจํานวนคณะกรรมการ ฯ นักศึกษา
สามารถดูได้จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรือสอบถามกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
1.13  การขาดสอบหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบ 

 
ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าทําการสอบตามกําหนดได้ ให้ย่ืนคําร้อง พร้อม

แนบหลักฐานลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมถึง
คณะกรรมการประจํากลุ่มวิชา ฯ เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป คณะกรรมการประจํากลุ่มวิชา ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการพิจารณาไม่ให้นักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบ 
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1.14  การเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงาน/แยกกลุ่ม 
 

กรณีนักศึกษามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนหัวข้อโครงงานหรือขอบเขตของโครงงานในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ หรือการแยกกลุ่มโครงงาน นักศึกษาจะต้องดําเนินการย่ืนคําร้องพร้อมแนบเอกสารประกอบ
ตามแต่กรณี เพ่ือขออนุมัติ จากคณะกรรมการประจํากลุ่มวิชา ฯ ก่อนถึงกําหนดการเปิดภาคการศึกษาตอน
ปลาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หากพ้นกําหนดน้ีแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้
ทั้งสิ้น คณะกรรมการประจํากลุ่มวิชาฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษารับทราบก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน หลังจากพ้นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะต้องกลับไปเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่ขั้นตอนของการสอบเสนอหัวข้อโครงงานใหม่อีกคร้ัง 

 
1.15  การประเมินผลการสอบโครงงาน 
 
 สําหรับการวัดประเมินผลรายวิชาน้ีจะให้เป็นค่าระดับ ตามเกณฑ์การวัดผลของมหาวิทยาลัย ฯ คือ มี
ค่าระดับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, E และ I 
 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับเกรดเป็น I ให้นักศึกษาดําเนินการแก้ไขเกรด I ภายในระยะเวลา 60 วัน หาก
เกินกําหนด ทางกลุ่มวิชา ฯ จะให้นักศึกษาสอบนําเสนอโครงงานใหม่ (สอบซ่อม) กรณีสอบซ่อมไม่ผ่าน
นักศึกษาจะต้องทําการลงทะเบียนในรายวิชาน้ีใหม่ 
 ในการประเมินผลการสอบโครงงาน แบ่งการประเมินผลเป็น 3 รูปแบบ คือ 
     1.  การประเมินผลการนําเสนอหัวข้อโครงงาน 
     2.  การประเมินผลการนําเสนอโครงงาน 
     3.  การประเมนิการสอบประมวลความรู้ 
    1.15.1  การประเมินผลการนําเสนอหัวข้อโครงงาน 
     คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการสอบแต่ละคร้ัง โดยจะมีผลการพิจารณา
อย่างหน่ึงอย่างใด ต่อไปน้ี คือ ผ่าน ผ่านแบบมีเง่ือนไข ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข และไม่ผ่าน โดยมีความหมาย
คือ 
     ผ่าน หมายความว่า ให้นักศึกษาสามารถดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้ 
     ผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายความว่า ให้นักศึกษาสามารถดําเนินการขั้นตอนต่อไป
ได้ โดยนักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ 
     ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข หมายความว่า ให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขหัวข้อและเค้า
โครงโครงงานเพ่ือขอสอบอนุมัติหัวข้อโครงงานใหม่ 
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     ไม่ผ่าน หมายความว่า คณะกรรมการสอบมีมติว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชา
น้ี (ได้รับเกรด E) และให้ลงทะเบียนในรายวิชาน้ีใหม่  
     โดยจะใช้รูปแบบคําร้อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ม CT_ Group-04) ในการ
สอบ หากคณะกรรมการสอบมีมติให้ ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข นักศึกษาจะต้องแก้ไขเค้าโครงและขอเข้ารับ
การสอบใหม่อีกคร้ังภายในระยะเวลาที่ กําหนด โดยในการสอบรอบใหม่อีกครั้ง น้ีจะเรียกว่า “สอบ
ซ่อม” สําหรับในการสอบรอบสอบซ่อมน้ี จะมีผลการสอบว่า ผ่าน ผ่านแบบมีเง่ือนไข ไม่ผ่าน เท่าน้ัน 
    1.15.2  การประเมินผลการสอบโครงงาน  
     คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการสอบแต่ละคร้ัง โดยจะมีผลการพิจารณา
อย่างหน่ึง อย่างใด ต่อไปน้ี คือ ผ่าน ผ่านแบบมีเง่ือนไข ไม่ผ่าน โดยมีความหมายคือ 
     ผ่าน หมายความว่า ให้นักศึกษาสามารถดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้ คือ การ
ปรับแก้ไขเอกสารโครงงาน และการขออนุมัติสอบประมวลความรู้ 
     ผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายความว่า ให้นักศึกษาสามารถดําเนินการขั้นตอนต่อไป
ได้ โดยนักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ และต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
     ไม่ผ่าน หมายความว่า คณะกรรมการสอบมีมติว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชา
น้ี (ได้รับเกรด I) และให้ยุติการดําเนินโครงงานน้ัน (ได้รับเกรด E) และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหม่ 
โดยจะใช้รูปแบบคําร้อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ม CT_Group-06) ในการสอบนําเสนอโครงงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ จะมีผลการสอบว่า ผ่าน ผ่านแบบมีเง่ือนไข และไม่ผ่าน อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 
     สํ าห รับ ในกรณีที่ คณะกรรมการสอบจะมี ม ติ ใ ห้ นักศึ กษาสอบไม่ ผ่ าน
น้ัน คณะกรรมการอาจจะพิจารณาได้หลายประเด็น เช่น ผลงานมีคุณภาพตํ่าหรือไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร
หรือไม่ถูกต้องตามหลักการนักศึกษาแสดงถึงความไม่รู้และไม่เข้าใจในงานของตนเอง นักศึกษาไม่สามารถ
แก้ไขผลงานให้แล้ว เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด เป็นต้น 
    1.15.3  การประเมินการสอบประมวลความรู้  
     คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการสอบแต่ละคร้ัง โดยจะมีผลการพิจารณา
อย่างหน่ึง อย่างใดต่อไปน้ี คือ ระดับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ E โดยจะใช้รูปแบบคําร้อง ใน
ภาคผนวก ค. หน้า 64 
     อน่ึง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการจะแจ้งให้
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและนักศึกษาจะต้องลงนามรับทราบด้วยทุกครั้ง ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบทุกคนนํา
เอกสารการประเมินผลการสอบของคณะกรรมการย่ืนต่อผู้ประสานงานรายวิชาภายหลังจากวันสอบไม่
เกิน 5 วันทําการมิฉะน้ันจะถือว่าสอบไม่ผ่าน ทั้งน้ี ให้นักศึกษาทาํสําเนาเอกสารเหล่าน้ันเก็บเอาไว้ด้วย 
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1.16  ภาษาที่ใช้ในการเขียนโครงงาน 
 

การเขียนโครงงาน ผู้เขียนสามารถที่จะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ภาษาที่ใช้ในการ
นําเสนอโครงงาน เป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูด และไม่ใช่เป็นการเขียนที่ต้องการปริมาณโดยไม่เน้นคุณภาพ
ดังน้ันการเขียนโครงงานแต่ละหน้าจะต้องกระชับ ชัดเจนได้ใจความและถูกต้องตามหลักการใช้คําและ
ไวยากรณ์ การใช้ศัพท์เทคนิคหรือคําที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ควรคํานึงถึง หากกระทําได้ก็ควร
ใช้คําที่แปลหรือศัพท์บัญญัติที่เป็นภาษาไทย (หากโครงงานน้ันเขียนเป็นภาษาไทย) หรือหากว่าไม่แน่ใจว่าจะ
สื่อความหมายได้ถูกต้อง การมีคําต่างภาษาอยู่ในวงเล็บก็มักใช้ได้เสมอ ควรให้ความสําคัญว่าภาษาที่ใช้เขียน
โครงงานน้ันก็คือสื่อที่ใช้ในการทําความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโครงงานฉบับน้ัน นอกจากการ
ใช้คําที่ถูกต้องแล้ว ลําดับของชุดของคําที่นําเสนอก็จะมีความสําคัญที่ไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ในแต่ละย่อหน้า
จะต้องมีความชัดเจนว่าอะไรคือประเด็นหลักในการนําเสนอของย่อหน้าน้ัน การรับและการส่งกันระหว่างย่อ
หน้าที่อยู่ติดกันจะเป็นสะพานที่ดีที่จะทําให้ผู้อ่านสามารถที่จะติดตามผู้เขียนได้อย่างต่อเน่ืองความซ้ําซ้อน
(Redundancy) การส่อการชักจูงในทางที่ผิด (Miss-Leading) และความคลุมเครือ (Ambiguous) เป็นสิ่งที่
ควรหลีกเลี่ยงอย่างย่ิงในการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยปกติแล้วผู้เขียนมักไม่ได้จงใจที่จะให้เกิดขึ้น แต่สิ่งดังกล่าว
มักเกิดขึ้นเสมอหากผู้เขียนขาดความระมัดระวังประโยคหรือย่อหน้าบางย่อหน้าดูผิวเผินบางคร้ังดูเหมือนไม่ซ้ํา
กับที่ใดเลย แต่พอสรุปให้สั้นลงแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เคยกล่าวมาแล้ว อันน้ีเป็นความซ้ําซ้อนที่มักพบเห็นเสมอ
เมื่อต้องการกล่าวถึงสิ่งเดียวกัน ตลอดโครงงานทั้งเล่มควรใช้ คําหรือประโยคแบบเดียวกัน เพราะไม่เช่นน้ัน
แล้วผู้อ่านมักจะเกิดความสับสนว่าเป็นสิ่งอ่ืนอีกสิ่งหน่ึง หรือไม่ ความกํากวมแบบนี้ผู้อ่านอาจจะเข้าใจผิดได้
โดยง่ายโปรดระลึกอยู่เสมอว่า ย่อหน้าหรือประโยคท่ีอ่านแล้วสรุปไม่ได้ว่าผู้เขียนต้องการบอกอะไรหรือสรุปได้
ว่าผู้เขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแล้ว จะเป็นย่อหน้าหรือประโยคท่ีเขียนขึ้นมาเพ่ือให้สิ้นเปลืองกระดาษและ
หมึกพิมพ์เท่าน้ัน ผู้เขียนจะไม่ได้อะไรเลย 
 
1.17  เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ 

 
เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์จะต้องจัดทําจํานวน 3 ชุด ซึ่งมีรูปแบบที่ถูกต้องตามเอกสารการจัดทํา

และพิมพ์โครงงานตามรายละเอียดในเอกสารฉบับน้ี ซึ่งเอกสารน้ีจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของ
เน้ือหาโดยคณะกรรมการสอบก่อนนําเข้าเลม่ โดยให้คณะกรรมการสอบลงลายมือช่ือในใบรับรองโครงงานด้วย
ลายมือช่ือจริง ห้ามใช้การถ่ายสําเนา จากน้ันให้ดําเนินการเย็บเล่มและเข้าปกแข็งตามรูปแบบท่ีกําหนดพร้อม
จัดทําแผ่น CD-ROM บันทึกแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดจํานวน 1 ชุด (ในกรณีที่ข้อมูลมากเกินที่แผ่น CD-
ROM จะเก็บข้อมูลได้ อนุญาตให้ใช้แผ่น DVD ได้) จัดทําปกกล่องและปกแผ่น CD-ROM ให้เรียบร้อย ซึ่งมี
รายละเอียดและรูปแบบดังน้ี 
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1.17.1  รายช่ือไฟล์ใน CD ของเอกสาร 
1.17.1.1 ให้สร้าง Folder ช่ือ Senior Project Book และภายใน Folder Senior Project 

Book สร้าง Folder ช่ือ Senior Project Book Doc และ Senior Project Book Pdf โดยให้ต้ังช่ือไฟล์
ต่าง ๆ ภายใน Folder ช่ือ Senior Project Book Doc ดังน้ี 
            01_ปกหน้า.doc  05_บทคัดย่อภาษาไทย.doc 
            02_ปกในภาษาไทย.doc 06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.doc 
            03_ปกในภาษาอังกฤษ.doc 07_เน้ือความ.doc 
            04_ใบรับรองโครงงาน.doc 
        และ ต้ังช่ือไฟล์ต่าง ๆ ใน Folder Senior Project Book Pdf ดังน้ี 
            01_ปกหน้า.pdf  05_บทคัดย่อภาษาไทย.pdf   
            02_ปกในภาษาไทย.pdf 06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf 
            03_ปกในภาษาอังกฤษ.pdf 07_เน้ือความ.pdf  
            04_ใบรับรองโครงงาน.pdf 

1.17.1.2  ให้สร้าง Folder ช่ือ Senior Project Source Code เพ่ือเก็บข้อมูล Source 
Code ที่เป็นโปรแกรมต้นฉบับบันทึกไว้ใน Folder น้ี 

1.17.1.3  ให้สร้าง Folder ช่ือ Senior Project Program เพ่ือเก็บข้อมูลโปรแกรมใช้งาน
จริง ซึ่งเป็นโปรแกรมในการติดต้ังหรือเป็นไฟล์ที่มีความพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้เลย  
     1.17.1.4  ให้สร้าง Folder ช่ือ Senior Project Data Other เป็นส่วนของไฟล์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องอาจจะใช้ในการพัฒนาหรือนํามาร่วมในการพัฒนาโครงงาน  
     1.17.1.5  รูปแบบการพิมพ์ข้อความบนแผ่น CD ให้ ดําเนินการพิมพ์ข้อความอย่าง
ประณีต ดังตัวอย่าง ซึ่งสามารถใช้กระดาษสต๊ิกเกอร์สําเร็จรูป สําหรับติดแผ่นซีดี หรือแผ่นซีดีที่สามารถพิมพ์
ลงบนแผ่นได้โดยใช้เครื่องพิมพ์เฉพาะ และสามารถปรับขนาดอักษรได้ตามความเหมาะสมสวยงาม 
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1.17.1.6  รูปแบบการพิมพ์ข้อความบนปกด้านหน้าของกล่องใส่แผ่น CD ให้พิมพ์ช่ือหัวข้อ
โครงงานภาษาไทย ช่ือหัวข้อโครงงานภาษาอังกฤษ ช่ือผู้จัดทําโครงงานภาษาไทยรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ลงบน
กระดาษแล้วตัดให้พอดีกับขนาดของกล่องใส่แผ่น CD ดังตัวอย่าง 
 

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอรด้์วยภาษา VHDL  
และ FPGA เพื่อประโยชน์ในการนาํมาใชค้วบคุมอุปกรณ์ 

 
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY  

VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 
 

จีรศักด์ิ ปวงสุข 
กรรณิกา โซ่เงิน 
พัชร ี ทันเต 

 
โครงงานนี้เปน็ส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา…………………………… 

สาขาวิชา…………………………  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ปีการศึกษา 25…… 

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL 
และ FPGA เพ่ือประโยชน์ในการนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 

 
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY  

VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 

 จีรศักดิ ์ ปวงสุข 
          กรรณิกา โซ่เงิน 
           พัชรี ทันเต 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา.................................. 
สาขาวิชา...........................................  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 25…… 
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1.18  ลิขสิทธิ์ของโครงงานและกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ 
 
โครงงานของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาน้ี ถือเป็นลิขสิทธ์ิ ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนักศึกษาผู้ทํา 
โครงงาน นักศึกษาหรือผู้ที่จะนําผลงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ใด ๆ ก็ตามจะต้องได้รับความยินยอมจากทางกลุ่ม 
วิชา ฯ ก่อน 
 
1.19  การเก็บรักษาและการเผยแพร่โครงงาน 
 

เมื่อนักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงงานผ่านทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อย ทางกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ กําหนดให้ส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้กับทางกลุ่มวิชา ฯ รวมทั้งหมดจํานวน 3 เล่ม พร้อมทั้ง
แผ่น CD บรรจุข้อมูลตามข้อกําหนดจํานวน 2 แผ่น ทั้งน้ีทางกลุ่มวิชาฯ จะทําการเก็บโครงงานฉบับสมบูรณ์ไว้
ที่กลุ่มวิชา ฯ 1 เล่ม มอบให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 เล่ม และมอบให้ห้องสมุด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน 1 เล่ม ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษารุ่นต่อไปหรือผู้ที่สนใจได้มีข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 

 
 



 

 

บทที่ 2 
รายละเอียดในการจัดทําโครงงาน 

 
 ในส่วนของการทําโครงงานรายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย 2 ส่วนดังน้ี 
  1. ส่วนนํา 
  2. ส่วนเน้ือความ 
 
2.1  ส่วนนํา 
 

2.1.1 ปกนอก (Cover)  
ในส่วนของปกนอกให้ใช้ปกแข็งสี นํ้าเ งิน พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์สีทองข้อความส่วนบน

ประกอบด้วย ช่ือเร่ืองโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกระยะห่างกัน 1 บรรทัดข้อความส่วนกลาง
ประกอบด้วย ช่ือและนามสกุลผู้ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช้คํานําหน้านาม เช่น
นาย นาง นางสาว ร้อยตํารวจตรี หม่อมราชวงศ์ ฯลฯ ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วย คําว่า 

 
โครงงานนี้เปน็ส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา……………………………. 

สาขาวิชา…………………………………   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ปีการศึกษา 25…… 
 

   2.1.2 การเรียงลําดับส่วนนํา 
  ให้พิมพ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบและจัดเรียงตามลําดับดังน้ี  
  2.1.2.1  กระดาษรองปก (Fly Leaf) ให้มีกระดาษสีขาวด้านละ 1 แผ่น ให้ถัดจากปกแข็ง
ด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลัง แทรกเอาไว้ 
  2.1.2.2  ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) ให้พิมพ์ตามรูปแบบที่อยู่ในภาคผนวก 
  2.1.2.3  ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) ให้พิมพ์ตามรูปแบบที่อยู่ในภาคผนวก 
  2.1.2.4  ใบรับรองโครงงาน (Approval Sheet) ให้พิมพ์แบบฟอร์มตามรูปแบบที่อยู่ใน
ภาคผนวก  การลงนามในแบบฟอร์มให้ลงลายมือช่ือจริงของคณะกรรมการสอบโครงงานด้วยหมึกสีดําหรือสี
นํ้าเงิน 
  2.1.2.5  บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) ให้พิมพ์ตามรูปแบบในตัวอย่างรูปแบบการ
จัดทําโครงงาน อธิบายถึงความเป็นมาในปัจจุบันและปัญหาที่นําเสนอ อธิบายวิธีการที่ได้เสนอเพ่ือแก้ปัญหา
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รวมถึงการอธิบายถึงผล สรุปให้เข้าใจมากที่สุดชัดเจน สั้น กระทัดรัด ความยาวไม่น้อยกว่า 15 บรรทัดให้พิมพ์
ตามรูปแบบที่อยู่ในภาคผนวก 
  2.1.2.6  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) ให้พิมพ์ตามรูปแบบในตัวอย่างรูปแบบ
การจัดทําโครงงาน โดยเน้ือหาจะต้องสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย 
 
2.2 ส่วนเน้ือความ 

 
ส่วนเน้ือความประกอบไปด้วย 10 ส่วนดังน้ี  

  2.2.1  ช่ือเรื่องโครงงาน จัดให้อยู่ในแนวกึ่งกลางหน้ากระดาษ ดูตัวอย่างในตัวอย่างรูปแบบการจัดทํา
โครงงาน 
  2.2.2  คณะผู้จัดทําโครงงาน ประธานกลุ่มวิชา ฯ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดแนวเน้ือหาให้อยู่ตรง
กลางหน้ากระดาษ ดูตัวอย่างในตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์โครงงาน 
  2.2.3  บทนํา ให้พิมพ์ตามรูปแบบในตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์โครงงาน เป็นการให้บริบทแก่บท
โครงงานในลักษณะทั่วไป กล่าวถึงความเช่ือมโยงในเนื้อหานั้น ๆ กล่าวถึงสถานะของปัญหาในการจัดทํา
โครงงาน หรือประเด็นสําคัญที่ต้องการนําเสนอ ทางเลือกที่นําเสนอ เป็นการเช้ือเชิญให้ผู้อ่านอยากที่จะ
อ่าน ให้ข้อมูลความเป็นมา ความสําคัญ ระบุหัวข้อ ประวัติ กําหนดประเด็นปัญหาและเหตุผลที่นําไปสู่การ
จัดทําโครงงาน โดยให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วย  

2.2.3.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ซึ่งเน้นการเขียนถึงภูมิหลังที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องที่ศึกษาค้นคว้า ความจําเป็นหรือสาเหตุที่ต้องศึกษา (Need for the Study) การนําไปสู่ความก้าวหน้า
วิชาการแขนงนั้นตลอดจนประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาเรื่องน้ันและหน่วยงานท่ีนักศึกษาได้นํามาเป็น
กรณีศึกษา โดยให้ระบุเน้ือหาในการกล่าวนํา ปัญหา และวิธีการที่จะนําเสนอเพ่ือแก้ปัญหานั้น โดยให้มีความ
ยาวไม่เกิน 20 –25 บรรทัด และในการเขียนให้มีการอ้างอิงเอกสาร (ให้ดูรูปแบบการอ้างอิงในบทท่ี 4) ในการ
ค้นคว้าหาปัญหาหรือแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า 

2.2.3.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นการเขียนจุดมุ่งหมายที่ต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
ของผู้จัดทําโครงงาน ดังน้ันหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงปัญหาท่ีต้องการทราบคําตอบ ให้เรียงลําดับความสําคัญ
ก่อนหลัง ควรใช้ประโยคที่สมบูรณ์ และถ้อยคําที่แสดงอาการหรือระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ระบุตัว
แปรข้อมูลที่ต้องการศึกษาให้เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3-4 ข้อ ถ้าหากวัตถุประสงค์เกิน 1 บรรทัด ตัวอักษร
ของบรรทดัถัดมาต้องตรงกับตัวอักษรของบรรทัดแรกเสมอ 
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ตัวอย่าง การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 2.  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏอุบลราชธานี 
 3.  เพ่ือสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 4.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 

2.2.3.3  ขอบเขตของโครงงาน เน้นขอบเขตจํากัดในการศึกษาให้แน่ชัดว่าจะศึกษาพิจารณา
ในขอบเขตใด คุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษา สิ่งที่จะทําการออกแบบ ขอบเขตในการพัฒนาระบบให้บรรยายใน
ลักษณะของรายข้อและควรมีข้อความที่กระชับอ่านได้ใจความ โดยในแต่ละข้อไม่ยาวจนเกินไป เขียนเป็น
ข้อ ๆ อย่างน้อย 3-4 ข้อ 

2.2.3.4  ข้อตกลงเบ้ืองต้น เป็นการกล่าวให้ทราบว่า การศึกษาครั้งน้ีมีอะไรเป็นเง่ือนไขข้อมูล
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเง่ือนไขในการดําเนินงานโครงงาน ให้เขียนในลักษณะการบรรยาย 

2.2.3.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการกล่าวถึงผลที่ได้จากการศึกษา โดยดูสิ่งที่ได้น้ัน
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้งในการสร้างความรู้ใหม่และการนําไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาที่ต้ังไว้
ได้อย่างดี การเขียนให้เขียนประโยชน์ที่จะได้รับเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3-4 ข้อ 

2.2.4  แนวคิดและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เป็นหัวข้อที่รวบรวมทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดทํา
โครงงาน หลักการผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง หรือข้อมูลพ้ืนฐานที่มีผู้ทําไว้ก่อนแล้ว อย่างน้อย 3 งานวิจัย โดยมี
เน้ือหาพอสังเขป ความยาวไม่น้อยกว่า 10 - 12 หน้า 

2.2.5  วิธีการดําเนินงานและการออกแบบระบบ ระบุแนวทาง ขั้นตอนหรือแผนการดําเนินการจัดทํา
โครงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการท่ีใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการ
ออกแบบการดําเนินการศึกษา เน้นการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบงานที่ทําตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการ
พัฒนาโปรแกรมระบบงาน เริ่มเขียนการศึกษาระบบงานปัจจุบัน (Current System) และระบบงานใหม่ที่
ต้องการ (New System) แล้วนํามาออกแบบระบบงาน เช่น การเขียนผังการทํางานของระบบ วิธีการ
ดําเนินงาน เป็นต้น ความยาวไม่น้อยกว่า 15 - 17 หน้า 

2.2.6  การทดลองและผลการทดลอง เป็นหัวข้อที่ระบุผลการทดลองและการอภิปรายผล ทั้งน้ีขึ้นกับ
ลักษณะโครงงาน ผลการทดลอง ควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น รูปภาพ ตาราง พร้อมคําอธิบาย การ
อภิปรายผลควรมีเน้ือหาครอบคลุมว่าผลการทดลองมีการค้นพบอะไร และผลที่ได้มาน้ันแตกต่าง หรือ
คล้ายคลึงกับการศึกษาของผู้อ่ืนที่มีรายงานแล้วอย่างไร พร้อมให้เหตุผล ข้อคิดเห็นประกอบ ความแตกต่าง
หรือความคล้ายคลึงน้ัน ตอนสุดท้ายของการอภิปรายผลควรมีข้อเสนอแนะในเรื่องที่เก่ียวข้อง เช่น ถ้าจะมี
การศึกษาวิจัยหรือทดลองในเร่ืองเดียวกัน จะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยหรือทดลองอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยหรือทดลองที่ดีขึ้นกว่าการศึกษานี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 - 12 หน้า 
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2.2.7  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ เป็นบทสรุปประเด็นสําคัญในโครงงานทั้งหมด ข้อ 
จํากัด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะสําหรับโครงงานที่เก่ียวข้องต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของ
โครงงาน ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า 

2.2.8  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่าวขอบคุณช่ือบุคคลที่มีส่วนร่วมให้ความ
ช่วยเหลือจนโครงงานสําเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ ประธานกลุ่มสาขาวิชา ฯ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม คณะกรรมการสอบโครงงาน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา บุพการี ผู้ร่วมมือในการให้
ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ตามรูปแบบที่อยู่ในตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์โครงงาน 

2.2.9  เอกสารอ้างอิง คือรายช่ือหนังสือหรือที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในการเขียนโครงงาน ดังน้ัน
เอกสารอ้างอิงจึงเป็นที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารท้ังที่ได้รับการอ้างอิง และที่ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้าในการ
เขียนโครงงาน โดยเลือกเฉพาะที่เห็นว่าสําคัญ และจําเป็นในอันที่จะเอ้ือประโยชน์แก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารที่อ้างอิงไว้ และยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของเอกสารเดิมอีกด้วย รายละเอียดให้
ศึกษาได้จากบทท่ี 4 

2.2.10  ประวัติผู้จัดทํา ให้กล่าวถึง คํานําหน้าช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ ยศ ฐานันดรศักด์ิ สมณศักด์ิ
ราชทินนาม (เขียนเต็ม) ตามด้วยช่ือ วัน เดือน ปี เกิด วุฒิการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ขั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป จนถึงวุฒิการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งให้ระบุช่ือสาขาวิชา ช่ือสถานศึกษาและ
จังหวัดที่เข้าศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในการติดรูปถ่ายของผู้จัดทําให้ใช้รูปถ่ายชุดครุยของ
มหาวิทยาลัย ฯ ขนาด 2.7 ซม. x 3.2 ซม.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3  
รายละเอียดในการพิมพ์โครงงาน 

 
ในการที่จะจัดดําเนินการพิมพ์โครงงาน นักศึกษาจะต้องศึกษาข้อกําหนดและรูปแบบการพิมพ์

โครงงานตามคู่มือการพิมพ์ และการจัดทําโครงงาน ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อน เพ่ือให้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของกลุ่มวิชา ฯ คณะ ฯ และมาตรฐานสากล และก่อนที่
นักศึกษาจะเข้ารูปเล่มจะต้องส่งต้นฉบับให้กลุ่มวิชา ฯ ตรวจสอบก่อนเพ่ือความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 
3.1  กระดาษที่ใช้พิมพ์และการพิมพ์ 
 

กระดาษที่ใช้พิมพ์และสําเนา จะต้องเป็นกระดาษปอนด์ สีขาว ไม่มีเส้นบรรทัด ไม่มีลวดลาย
ขนาด A4 (210 x 297 มม.) ชนิด 80 แกรม และให้ใช้เพียงหน้าเดียว 

การพิมพ์ให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi 
 
3.2  ตัวพิมพ ์
 

3.2.1  ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ ให้ใช้เป็นแบบ TH Sarabun New เท่าน้ัน 
  3.2.2  การพิมพ์ปกนอกโครงงาน ช่ือเรื่องภาษาไทยให้ใช้อักษรสีทอง ขนาด 22 พอยท์ หนา (ขนาด
ความสูงประมาณ 2.5 มม.) ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรสีทอง ขนาด 22 พอยท์ หนา 
  3.2.3  ปกใน ให้ใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากับปกนอก แต่ตัวอักษรสีดํา 
  3.2.4  ใบรับรองโครงงาน ให้ใช้ตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่อยู่ในภาคผนวก 
  3.2.5  บทคัดย่อภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่อยู่ในภาคผนวก 
  3.2.6  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่อยู่ในภาคผนวก 
  3.2.7  การพิมพ์ส่วนเน้ือความ ช่ือเรื่องโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรสีดํา
ขนาด 18 พอยท์ หนา 
  3.2.8  หัวข้อหลักและหัวข้อใหญ่ ให้ใช้ตัวอักษรสีดํา ขนาด 20 พอยท์ หนา 
  3.2.9  หัวข้อย่อยลําดับที่ 1 ให้ใช้ตัวอักษรสีดํา ขนาด 16 พอยท์ หนา 
  3.2.10  หัวข้อย่อยลําดับที่ 2 ให้ใช้ตัวอักษรสีดํา ขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียงหนา  
  3.2.11  หัวข้อย่อยลําดับที่ 3 ให้ใช้ตัวอักษรสีดํา ขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียงปกติ 
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  3.2.12  การพิมพ์เน้ือหาและหัวข้อย่อยของหัวข้อย่อยลําดับที่ 3 ให้ใช้ตัวอักษรสีดํา ขนาด 16 พอยท์
ปกติ และเป็นตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม สําหรับสัญลักษณ์หรือตัวพิมพ์พิเศษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH Sarabun New  
  3.2.13  การพิมพ์สมการมีใน Equation ของ Microsoft Word ทุกเวอร์ช่ัน  

 
3.3  การทําสาํเนา 
 

การอัดสําเนาแบบถ่ายเอกสาร ตัวอักษรจะต้องมีความคมชัดและคงทน รูปภาพต่าง ๆ จะต้องชัดเจน
และสะอาดตลอดทั้งเล่ม  ใบรับรองโครงงาน  ห้ามทําสําเนาเด็ดขาด  เ น่ืองด้วยคณะกรรมการสอบ
โครงงาน ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน และประธานกลุ่มวิชา ฯ จะต้องลงนามจริงทุกฉบับ 

 
3.4  การเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 
 
  3.4.1  ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ 
       3.4.1.1  ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
       3.4.1.2  ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 น้ิว หรือ 3.18 เซนติเมตร 
       3.4.1.3  ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 0.75 น้ิว หรือ 1.91 เซนติเมตร 
       3.4.1.4  ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 
  3.4.2  ใบรับรองโครงงาน และส่วนเน้ือความ 
       3.4.2.1  ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 น้ิว หรือ 3.18 เซนติเมตร 
       3.4.2.2  ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 น้ิว หรือ 3.18 เซนติเมตร 
       3.4.2.3  ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 0.75 น้ิว หรือ 1.91 เซนติเมตร 
       3.4.2.4  ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 
3.5  การเว้นระยะบรรทัด และการย่อหนา้ 
 
   ในการพิมพ์โครงงานจะต้องมีบทความต่าง ๆ เรียงลําดับกันไป ดังน้ัน การเว้นระยะบรรทัดและการ
ย่อหน้า จะเป็นสิ่งที่ช่วยกํากับลําดับขั้นตอนต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
   3.5.1  กําหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบระยะพิมพ์เด่ียว (Single Space) 
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   3.5.2  ใบรับรองโครงงานให้กําหนดระยะบรรทัดเป็นแบบค่าแน่นอนขนาด 19 พอยท์ เท่าน้ัน คําว่า 
" โครงงานฉบับน้ีเป็นสิทธ์ิของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หากมีการนําไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน " ให้พิมพ์ก่ึงกลางหน้ากระดาษและต้ังค่าระยะห่างจากท้ายกระดาษด้านล่าง
0.5 น้ิว หรือ 1.27 เซนติเมตร และให้ใช้ตัวอักษรขนาด TH Sarabun New 12.5 พอยท์ ปกติ 
   3.5.3  การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เว้นเพียง 1 ช่องบรรทัด ขนาดอักษร TH Sarabun New 
16 พอยท์ปกติ 
   3.5.4  การเว้นระยะบรรทัด เมื่อขึ้นหัวข้อหลักใหม่ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยลําดับที่ 1 และหัวข้อย่อย
ลําดับที่ 2 จะต้องเว้น 1 ช่องบรรทัด จากเน้ือความข้างต้น 
   3.5.5  หัวข้อหลักให้พิมพ์ก่ึงกลางของหน้ากระดาษ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยลําดับที่ 1 และหัวข้อย่อย
ลําดับที่ 2 ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายเสมอ 
   3.5.6  การย่อหน้าและการขึ้นหัวข้อย่อยลําดับที่ 3 เป็นต้นไป จะต้องย่อหน้าเข้ามาระยะ 1 tab 
(0.25 น้ิวหรือ 0.64 เซนติเมตร) โดยเริ่มพิมพ์อักษรตัวแรกให้ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อก่อนหน้า และการ
ย่อหน้าในลําดับถัดไปให้เว้นช่วงระยะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด  

 
3.6  การจัดตําแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ 
 
  การพิมพ์รายละเอียดส่วนเน้ือเรื่อง โดยทั่วไปควรจัดตําแหน่งข้อความในหน้ากระดาษเป็นแบบชิด
ขอบ (Justified) เพ่ือความสวยงาม ทั้งน้ีให้คํานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมทางด้านภาษา ไม่่ควรพิมพ์์แยก
คํา เช่นคําว่า “ข้อมูล” ไม่่ควรพิมพ์์คําว่า“ข้อ” อยู่บรรทัดหน่ึง และคําว่า“มูล” อยู่อีกบรรทัดหน่ึง หรือไม่่ควร
เว้นระยะห่างมากเกินไประหว่างคําที่ควรพิมพ์ให้ชิดกัน เช่น ไม่่ควรพิมพ์ “ข้อมูล   (Data)” เป็นต้น 
 
3.7  การลําดับเลขหน้าและการพิมพเ์ลขหน้า 
 
  3.7.1  ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษจากขอบบนลงมา 0.75 น้ิว หรือ 1.91 เซนติเมตร ใช้ตัวอักษร
แบบ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยท์ ปกติ 

3.7.2  ให้พิมพ์ตัวเลขอักษรโรมัน I, II ในหน้าบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการ
พิมพ์เหมือนข้อ 3.7.1  
  3.7.3  ให้ใส่่ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3,. . . ตามลําดับ โดยเริ่มต้ังแต่หน้าแรกของส่วนเน้ือความเป็นต้นไป
จนจบเล่ม และการพิมพ์ตัวเลขกํากับไม่ต้องใส่วงเล็บ 
  3.7.4  ห้ามกําหนดเลขหน้าเป็นแบบหน้าย่อยหรือหน้าแทรก เช่น หน้า 2.1, 2.2,. . . หรือหน้า
2(1), 2(2),. . . หรือหน้า 2ก, 2ข,. . . โดยเด็ดขาด 
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3.8  การแบ่งหัวข้อหลัก หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย  
 
  3.8.1  การแบ่งหัวข้อ ให้แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยตามลําดับ พร้อมทั้งใส่หมายเลข
กํากับหัวข้ออย่างชัดเจน และไม่่ควรแบ่งหัวข้อย่อยโดยใช้ตัวเลขมากกว่า 4 ตัว เช่น 1.1.1.1.1 แต่ควรใช้
เครื่องหมายวงเล็บปิด ) เช่น 1) ช่วยในการแบ่งย่อยและให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ในกรณีช่ือหัวข้อยาว
เกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพ์อักษรตัวแรกตรงกับตัวอักษรของหัวข้อ
น้ัน ๆ 
  3.8.2  เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ในส่วนท้ายกระดาษ แต่มีที่ว่างสําหรับพิมพ์ข้อความภายใต้หัวข้อน้ันได้้อีก
ไม่่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป 
  3.8.3  ไม่ใช้สัญลักษณ์์ เช่น ¾ ♣ ) ฯลฯ แสดงหัวข้อย่อย เน่ืองจากโครงงานเป็นเอกสารทาง
วิชาการ การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงไม่่เหมาะสม 
  3.8.4  หัวข้อหลัก ให้พิมพ์ก่ึงกลางของหน้ากระดาษ ขนาดอักษร 20 พอยท์ หนา และห่างจาก
บรรทัดบน 1 บรรทัด ให้พิมพ์เน้ือหาไว้คนละบรรทัดกับหัวข้อหลัก  และย่อหน้าเข้ามา  1  tab  (0.5 น้ิว หรือ  
1.27 เซนติเมตร) เช่น  

 
บทคัดย่อ (หัวข้อหลัก) 

 
 (เน้ือหา).................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

3.8.5  หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายและใส่หมายเลขกํากับ ขนาดอักษร 20 พอยท์ หนา ให้พิมพ์
เน้ือหาไว้คนละบรรทัดกับหัวข้อใหญ่และย่อหน้าเข้ามาโดยให้อักษรตัวแรกตรงกับตัวอักษรของหัวข้อใหญ่ 
เช่น (เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะ 1 การเคาะ) 

 
1.//บทนาํ (หวัข้อใหญ่) 
 
 (เน้ือหา)................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
  3.8.6  หัวข้อย่อยลําดับที่ 1 และหัวข้อย่อยลําดับที่ 2 คือ หัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิด
ขอบซ้าย ขนาดอักษรตามที่กําหนดในข้อ 3.2.9 และ 3.2.10 ให้พิมพ์เน้ือหาไว้คนละบรรทัดกับหัวข้อย่อย
น้ัน ๆ และย่อหน้าเข้ามาที่ระยะ 0.5 น้ิว เช่น  
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2.1//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 1) 
  (เน้ือหา)................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
2.1.1//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 2) 
 
 (เน้ือหา).................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  3.8.7  หัวข้อย่อยลําดับที่ 3 ให้ย่อหน้าเข้ามา 1 tab (0.5 น้ิว หรือ 1.27 เซนติเมตร) และให้พิมพ์
เน้ือหาบรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อย และขนาดอักษรตามที่กําหนดในข้อ 3.2.11 ถ้ามีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไป
อีกให้ใช้ตัวเลขอารบิค โดยเริ่มจาก 1, 2, 3,… ตามลําดับ แล้วตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิด และย่อหน้าเข้า
มา1 tab (0.75 น้ิว หรือ 1.905 เซนติเมตร) ขนาดอักษรตามที่กําหนดในข้อ 3.2.12 และให้พิมพ์เน้ือหาไว้
บรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อยขนาดอักษร 16 พอยท์ ปกติ เช่น 
 
2.//(หัวข้อใหญ่) 

  
(เน้ือหา)................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
(เว้น 1 ช่องบรรทัด) 
2.1//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 1) 
 
 (เน้ือหา)................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
(เว้น 1 ช่องบรรทัด) 
2.1.1//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 2) 
 
 (เน้ือหา)................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
  2.1.1.1//(หัวขอ้ย่อยลําดับที่ 3)//(
เน้ือหา).............................................................................................. 
   1)//(หัวข้อย่อยของ 2.1.1.1 ขอ้ที่ 1)//(
เน้ือหา)............................................................................... 
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   2)//(หัวข้อย่อยของ 2.1.1.1 ข้อที่ 2)//(
เน้ือหา)............................................................................... 
  2.1.1.2//(หัวขอ้ย่อยลําดับที่ 3)//(
เน้ือหา).............................................................................................. 
(เว้น 1 ช่องบรรทัด) 
2.1.2//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 2) 
 
 (เน้ือหา)................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

*** ในแต่ละบทไม่จําเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปสรุปผลการทดลองจะไม่มี
หัวข้อย่อย ในหัวข้อที่ 1 และหัวข้อที่ 5 จะมีรูปแบบการแบ่งหัวข้อย่อยที่ไม่เหมือนหัวข้ออ่ืน ดังน้ี 

 
1.2//วัตถุประสงคข์องโครงงาน 
 
 1.//........................................................................................................................................................
      …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 2.//........................................................................................................................................................
      ...…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.//........................................................................................................................................................
      ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
1.3//ขอบเขตของโครงงาน 
 
 1.//......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 2.//........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 3.//........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
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1.4//ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
 ............................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
1.5//ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.//........................................................................................................................................................
      …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 2.//........................................................................................................................................................
      ...…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.//........................................................................................................................................................
      ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
หรือ 
5.//สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 
 (เน้ือหา)................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 ในการจัดทําโครงงาน........................................................................................................มี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 
 
 1.//........................................................................................................................................................
      …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 2.//........................................................................................................................................................
      ...…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 นักศึกษาสามารถศึกษาและดูตัวอย่างการจัดรูปแบบได้ในภาคผนวก 
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3.9  การพิมพต์าราง 
 
  3.9.1  การพิมพ์ตารางให้ใส่เลขลําดับ ช่ือตารางและหมายเลขตารางตามลําดับของหัวข้อ
ใหญ่ เช่น ในหัวข้อที่ 1 จะเขียนเป็น ตารางที่/1.1//(ข้อความ) ในหัวข้อที่ 2 จะเขียนเป็น ตารางที่/2.1//(
ข้อความ) และในหัวข้อที่ 3 จะเขียนเป็น ตารางที่/3.1//(ข้อความ) 
  3.9.2  การวางตําแหน่ง ตารางที่ และคําบรรยาย ให้พิมพ์อยู่ด้านบนในตําแหน่งซ้ายสุดของกรอบ
กระดาษโดยให้เริ่มพิมพ์คําบรรยายต่อท้ายจากเลขที่ตาราง เว้นระยะห่าง 2 ตัวอักษร คําว่า ตารางที่ ให้ใช้
ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ หนา คําบรรยายให้ใช้นาดอักษร 16 พอยท์ ปกติ และหากว่าคําบรรยายมีมากกว่า 
1 บรรทัด ก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกให้ตรงกับตัวอักษรแรกของคําบรรยายบรรทัดบน และ
เว้น 1 บรรทัด ก่อนเป็นเส้นตาราง ในกรณีที่ตารางมีความยาวมากจนไม่สามารถจะบรรจุไว้ในหน้าเดียวกันได้
ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไป โดยนําหัวข้อตารางและข้อมูลในตารางที่เหลือมาต่อท้าย เมื่อหมดตารางให้
เว้น 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ 

 
3.10  การพิมพ์์ภาพหรือรูป 

 
    3.10.1  การตัดภาพ จะต้องตัดให้แน่นเรียบสมํ่าเสมอ และต้องจัดให้อยู่ในตําแหน่งตรงกลางของ
คอลัมน์  
    3.10.2  ภาพที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือการใช้วิธีการสแกนเป็นไฟล์ภาพจากช้ินงาน แผนภูม ิ
แผนที่ แผนผัง หรือภาพเขียนใด ๆ ฯลฯ จะต้องเป็นภาพที่คมชัดเท่าน้ัน 
    3.10.3  เลขที่ประจําภาพจะเป็นส่วนที่แสดงลําดับภาพ ให้พิมพ์คําว่า “รูปที่” แล้วตามด้วยเลข 
อารบิค โดยเว้นระยะห่าง 1 ช่วงตัวอักษร ใต้ภาพต้องมีคําบรรยายประจําภาพเสมอ โดยให้เริ่มพิมพ์คําบรรยาย
ต่อท้ายจากเลขที่ภาพ เว้นระยะห่าง 2 ตัวอักษร และหากว่าคําบรรยายมีมากกว่า 1 บรรทัด ก็ให้ขึ้นบรรทัด
ใหม่โดยพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกให้ตรงกับตัวอักษรแรกของคําบรรยายบรรทัดบน รูปภาพจะต้องจัดให้อยู่ก่ึงกลาง
ของความกว้างของหน้ากระดาษและเว้น 1 บรรทัด ก่อนและหลังเลขที่ประจําภาพ 
    3.10.4  การเรียงเลขที่รูปภาพให้เรียงไปตามลําดับหัวข้อใหญ่ เช่น ในหัวข้อที่ 1 รูปที่/1.1//(
ข้อความ) ในหัวข้อที่ 2 รูปที่/2.1//(ข้อความ) ขนาดตัวอักษร ขนาด 16 พอยท์ คําว่า“รูปที่” ให้ใช้ตัวอักษร 
TH Sarabun New ขนาด 16 พอยท์ หนา จัดหมายเลขกํากับ และคําบรรยายรูปภาพไว้ตรงกึ่งกลางรูปภาพ 
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3.11  การพิมพ์คําภาษาต่่างประเทศ 
 
3.11.1  โครงงานที่พิมพ์เป็นภาษาไทย ไม่่ควรพิมพ์คําภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาโดยที่

ไม่ ่ใช้คําน้ันที่มีอยู่แล้วในภาษาไทย เช่น“คอมพิวเตอร์” ไม่ ่ควรพิมพ์ว่า“Computers” หรือ“เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ไม่ควรพิมพ์คําว่า Information Technology เป็นต้น 

3.11.2  กรณีที่คําภาษาต่างประเทศน้ัน ๆ ยังไม่มีคําที่ใช้ในภาษาไทย ควรเขียนเป็นภาษาไทยใน
ลักษณะทับศัพท์์ตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน เช่น เว็บไซต์ มาจากคํา
ว่า Web Site ส่วนคําภาษาต่างประเทศที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติวิธีเขียนทับศัพท์ไว้แล้ว ให้ใช้คําตามที่
บัญญัติไว้น้ัน เช่น รัฐแอริโซนา รัฐอินดีแอนา เป็นต้น 

3.11.3  การพิมพ์์คําศัพท์์ตามข้อ3.11.1 และ 3.11.2 อาจวงเล็บคําภาษาต่างประเทศกํากับไว้ เช่น
เว็บไซต์ (Web Site) หรือรัฐแอริโซนา (Arizona) เป็นต้น ทั้งน้ีให้วงเล็บครั้งแรกคร้ังเดียวเท่าน้ัน การพิมพ์ใน
ครั้งต่อ ๆ ไป ไม่่ต้องวงเล็บคําภาษาต่างประเทศน้ัน ๆ อีก การพิมพ์์คําในวงเล็บควรใช้ตัวอักษรให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันตลอดทั้งเล่ม เช่น พิมพ์ด้วยตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นช่ือเฉพาะ ดังตัวอย่าง เว็บไซต์ (Web Site) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือพิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรก ดัง
ตัวอย่างเว็บไซต์ (Web site) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) หรือพิมพ์์อักษรตัวแรกของ
ทุกคําด้วยตัวใหญ่ ดังตัวอย่างเว็บไซต์ (Web Site) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็น
ต้น 
 
3.12   สมการคณิตศาสตร ์

 
สมการคณิตศาสตร์สามารถที่จะพิมพ์แทรกลงไปในเน้ือหาได้และหากต้องการความเป็นระเบียบให้

แยกเฉพาะบรรทัดไว้โดยบรรทัดที่พิมพ์ (หรือเขียน) สมการน้ันควรมีระยะห่างจากบรรทัดปกติบนและ
ล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไว้ประมาณกลางหน้ากระดาษตามเหมาะสม และให้ใช้อักษรแบบ 
TH Sarabun New ขนาด 16 พอยท์ หมายเลขสมการให้เรียงลําดับตามหัวข้อของสมการ เช่น สมการอยู่ใน
หัวข้อที่ 1 ให้เรียงลําดับเป็น 1.1, 1.2, ... ตามลําดับ และอยู่ในวงเล็บ () เช่น 

 
y = x2+2x+1         (1.1) 
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3.13   การพิมพ์เครือ่งหมายวรรคตอนสําหรับการพิมพเ์นื้อหา 
 
1)  เครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร 
2)  เครื่องหมาย จุลภาค ( , ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
3)  เครื่องหมาย อัฒภาค ( ; ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
4)  เครื่องหมาย มหัพภาคคู่ ( : ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
5)  เครื่องหมายอัญประกาศ ( “ ” ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
6)  ก่อนและหลังวงเล็บ รวมท้ังไม้ยมก (ๆ) ไปยาลน้อย (ฯ) ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ให้เว้นระยะ 1 ช่วงตัว 

อักษร ยกเว้นคําว่า กรุงเทพฯ 
 

3.14   การพิมพ์คําเชื่อมสําหรับการพิมพ์เนื้อหา 
 

    คําเช่ือม คือ การใช้ภาษาอธิบายหรือเล่าเรื่องราวใด ๆ ข้อความน้ัน ๆ ต้องต่อเน่ืองกัน วิธีการทําให้
ข้อความต่อเน่ืองกัน วิธีหน่ึงคือ การใช้คําเช่ือมเพ่ือเช่ือมคํา ประโยค หรือข้อความเข้าด้วยกัน ซึ่งคําเช่ือม
เหล่าน้ัน ได้แก่ “และ” “หรือ”  
    1)  การเช่ือมคําหรือกลุ่มคําสั้น ๆ ให้พิมพ์ติดกัน  
    2)  การเช่ือมคํา กลุ่มคํา หรือประโยคยาว ๆ ให้เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร ก่อนคําเช่ือม 
 
ตัวอย่างการพิมพ์คําเชื่อม 
    “นิวรีไลท์มีส่วนประกอบครบทั้ง 5 หมู่ ทั้งวิตามิน เกลือแร่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและเส้นใยอาหาร 
    “เราช่วยกันประหยัดพลังงาน และสร้างจิตสํานึกไปพร้อม ๆ กัน” 
    “การจัดการอภิปรายเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึก หรือ
สร้างกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 
3.15   ตัวอย่างการเขียนคําทับศพัท์หรือการเขียนศพัท์บญัญติัราชบณัฑิตยสถาน 
 

คําศัพท์ การเขียนที่ถูกต้อง คําศัพท์ การเขียนที่ถูกต้อง 
Application แอปพลิเคชัน Algorithm อัลกอริทึม/ขั้นตอนวิธี 
Blog บล็อก Browser เบราว์เซอร์ 
Bit บิต Byte ไบต์ 
Click คลิก Cloud คลาวด์ 
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คําศัพท์ การเขียนที่ถูกต้อง คําศัพท์ การเขียนที่ถูกต้อง 
Computer คอมพิวเตอร์ Computing คอมพิวติง 
Digital ดิจิทัล Directory ไดเรกทอรี 
E-mail อีเมล Facebook เฟซบุ๊ก 
Firewall ไฟร์วอลล์ Function ฟังก์ชัน 
Graphic กราฟิก Game เกม 
GUI (graphical user 
interface) 

ส่วนต่อประสานกราฟิก
กับผู้ใช้ 

Interface ส่วนต่อประสาน 

Internet อินเทอร์เน็ต Input อินพุต 
Lab แล็บ Link ลิงก์ 
Log ล็อก Mark up มาร์กอัป 
Matrix เมทริกซ ์ Network เน็ตเวิร์ก 
Open Source โอเพนซอร์ส Output เอาต์พุต 
Object อ็อบเจกต์ Package แพ็กเกจ 
Packet แพ็กเก็ต Platform แพลตฟอร์ม 
Post โพสต์ Project โปรเจกต์ 
Register เรจิสเตอร์ Script สคริปต์ 
Server เซิร์ฟเวอร์ Smart สมาร์ต 
Software ซอฟต์แวร์ Source Code ซอร์สโค้ด 
Tag แท็ก Update อัปเดต 
Upload  อัปโหลด Version เวอร์ชัน 
Website เว็บไซต์ Windows วินโดวส์ 
XML  เอกซ์เอ็มแอล   

 
แหล่งที่มา : 

[1] คําทับศัพท์ที่มกัเขียนผิด http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8536-eng-word 
[2] ศัพท์คอมพิวเตอร์และไอทีที่มกัเขียนผิดหรือสะกดผิด https://www.gotoknow.org/posts/87274 
[3] หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th/wp-

content/uploads/2015/03/2371_6847.pdf 
[4] รายการคําทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน 

http://www.kroobannok.com/1818http://www.kroobannok.com/1818 
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[5] ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2546 
[6] ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน  http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php 

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่าน้ัน ถ้าไม่มีคําศัพท์ในตารางให้นักศึกษาค้นหาได้
จากแหล่งที่มาตามท่ีได้บอกไว้ 

 
3.16  การพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

 
ให้พิมพ์คําว่า “เอกสารอ้างอิง” โดยพิมพ์ต่อจากหัวข้อก่อนหน้า แล้วจึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละ

รายการของเอกสารท่ีใช้อ้างอิงในส่วนเนื้อหา โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ การพิมพ์ในบรรทัดต่อไป
ให้เว้นย่อหน้า โดยอักษรตัวแรกตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดก่อนหน้า (รายละเอียดรูปแบบการพิมพ์
เอกสารอ้างอิงอยู่ในบทที่ 4) 



 

บทที่ 4 
การเขียนเอกสารอ้างอิง 

 
 การอ้างอิง (Citation) หมายถึง เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเขียนโครงงานเป็นการแจ้งให้ทราบถึง
แหล่งที่มาของข้อความ แนวความคิดหรือข้อความใด ๆ ที่มิได้เป็นของผู้เขียนเอง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นเกียรติแก่บุคคล
หรือองค์กร ผู้ เป็นเจ้าของแนวความคิด หรือ ข้อมูลน้ัน ๆ รวมทั้งสะดวกแก่ผู้ อ่านที่ประสงค์จะทราบ
รายละเอียดอ่ืน ๆ จากต้นฉบับเดิม เพ่ือสามารถติดตามค้นคว้าได้ถูกต้องการอ้างอิงอาจสรุปใจความสําคัญ
เดิม หรืออาจยกข้อความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามต้นฉบับเดิมไว้ทุกประการก็ได้และเพ่ือความถูกต้อง
สมบูรณ์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายการอ้างอิงจะต้องมีความแม่นยําและตรวจสอบถึงที่มาได้การอ้างอิงกําหนดให้
เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ปี 
2. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 
 

 เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาในโครงงาน บรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อ้างอิงน้ันอาจจะจัดเรียงตามลําดับ
อักษรของช่ือผู้นิพนธ์ ซึ่งรวมเรียกว่า “บรรณานุกรม” (Bibliography) หรืออาจจัดเรียงตามลําดับของ
หมายเลขเอกสารที่ได้อ้างอิงถึงเน้ือหาของโครงงานรวมเรียกว่า“เอกสารอ้างอิง” (References) 

ในการดําเนินการจัดโครงงานน้ี ทางกลุ่มวิชา ฯ ให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา ระบบ
ลําดับหมายเลข การอ้างอิงในระบบน้ีให้ลําดับเลขที่อ้างอิงตามลําดับของการอ้างต่อเน่ืองต้ังแต่บทแรกจนถึง
บทสุดท้าย หมายเลขอ้างอิงเขียนไว้ในวงเล็บใหญ่ [] ระดับเดียวกัน หลังข้อความท่ีต้องการอ้างอิง ถ้ามีการ
อ้างอิงซ้ํา ให้ใช้หมายเลขเดิม 

 
ตัวอย่าง 
 เน่ืองจากในการถอดรหัสในเชิงความถี่ น้ีจะต้องใช้การแปลงและการแปลงกลับเป็นส่วนสําคัญ
[1] นอกเหนือไปจากการคํานวณอ่ืน ๆ การแปลงและการแปลงกลับจะต้องใช้การคํานวณเป็นจํานวนมาก จึงมี
การนําวิธีการตัวประกอบปฐม (Prime Factor Algorithm) มาใช้เพ่ือลดจํานวน 

การคํานวณลงโดยใช้ร่วมกับวิธีการแปลงข้อมูลจํานวนน้อย ๆ (Short Length Algorithm) [2] ในแง่
ของการนําวิธีการดังกล่าวไปใช้งานจริงซึ่งจะต้องพิจารณา …..  

เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการเขียนโครงงานเป็นเอกสารที่ช่วยให้ผู้อ่านได้ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ถ้าสนใจในเน้ือหาอ่ืน ๆ และนอกจากน้ันการเขียนเอกสารอ้างอิงไว้ยังเป็นการให้เกียรติแก่
เจ้าของเอกสารที่ได้นํามาอ้างอิงด้วย 
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4.1  หลักเกณฑ์ในการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
 
 4.1.1  ให้พิมพ์คําว่า “เอกสารอ้างอิง” ไว้ชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ด้วยตัวหนาขนาด 18 พอยท์ 
 4.1.2  ให้เรียงลําดับการอ้างอิงเอกสารตามลําดับหมายเลขที่ได้กํากับไว้ในวงเล็บที่ได้อ้างถึงในเน้ือหา
ของโครงงาน 
 4.1.3  ไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 
 4.1.4  พิมพ์หมายเลขของทุกรายการชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหน่ึงบรรทัดให้
ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรก เมื่อเร่ิมรายการใหม่ก็ให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
เช่นเดิม โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด 
 4.1.5  ตัวแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผู้แต่ง วัน เดือน ปี สํานักพิมพ์ใช้ตัวปกติ ตัวแปรในรายการ
ต่าง ๆ ต้องพิมพ์ด้วยตัวหนาใช้ TH Sarabun New 
 4.1.6  เครื่องหมายอ่ืน เช่น  .  ,  “ ”  :  -  [ ] ให้พิมพ์ตามเคร่ืองหมายที่ระบุ 

 
 4.2  การลงรายการส่วนต่าง ๆ ของผู้แต่ง 

 
4.2.1  ช่ือผู้แต่งไม่ต้องลงคํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์ 
4.2.2  ผู้แต่งชาวไทยให้ลงช่ือและช่ือสกุลแม้ว่าผู้แต่งจะเขียนเป็นภาษาต่างประเทศก็ตาม 
4.2.3  ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุลนําหน้าช่ือตัวโดยคั่นด้วยจุลภาค ตามด้วยช่ือแรก

และช่ือกลาง ทั้งน้ีเฉพาะช่ือผู้แต่งคนแรกเพียงคนเดียวเท่าน้ัน ส่วนช่ือผู้แต่งต่อไปให้ใช้ช่ือก่อนช่ือสกุล 
4.2.4  ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ หรือ ยศ ให้ลงช่ือตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และ

ฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ หรือยศ 
4.2.5  ผู้แต่งมีสมณศักด์ิให้ลงช่ือตามที่ปรากฏ 
4.2.6  ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ช่ือผู้แต่งแรกตามด้วยและ หรือ “and” ในภาษาอังกฤษคั่นระหว่างช่ือผู้

แต่งทั้ง 2 คน 
4.2.7  ถ้ามีผู้แต่ง 3 คน ให้ใช้ช่ือผู้แต่งแรก คั่นด้วยจุลภาค ตามด้วย ผู้แต่งคนที่ 2 และให้ใช้คํา

ว่า และในภาษาไทยหรือ and ในภาษาอังกฤษคั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 2 และ 3  
4.2.8  ถ้าผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไปให้ใส่ ช่ือผู้แต่งคนแรก และใช้คําว่าคนอ่ืน ๆ ในภาษาไทย

และ “and others” ในภาษาอังกฤษแทนผู้แต่งคนอ่ืน ๆ ทั้งหมด  
4.2.9  ผู้แต่งที่ใช้นามแฝงให้ลงช่ือนามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร  
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4.2.10  เอกสารแปล ให้ใส่ช่ือผู้แต่งก่อนส่วนช่ือผู้แปลให้ใส่หลังช่ือเร่ืองนําด้วยคําว่า “แปลจากเร่ือง 
    โดย    ” หรือ “translated from    by    ” หรือ “แปลโดย” “translated by”  หรือ “แปลและเรียบ
เรียงโดย” ในกรณีไม่ทราบช่ือเรื่องเดิม  

4.2.11  เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ลงช่ือหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นผู้
แต่ง 

4.2.12  ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหน่วยงานระดับกรม หรือหน่วยงานย่อยไปกว่ากรมและสังกัดอยู่
ในกรมน้ัน ๆ แม้ว่าจะปรากฏช่ือกระทรวงอยู่ ให้ลงช่ือกรมเป็นผู้แต่ง ส่วนช่ือของหน่วยงานย่อยให้ไว้ในส่วน
ของผู้พิมพ์  

4.2.13  เอกสารที่มีเฉพาะช่ือ บรรณาธิการ (Editor) หรือผู้รวบรวม (Compiler) ให้ลงช่ือผู้แต่งคั่น
ด้วยจุลภาค ตามด้วยคําว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม” สําหรับเอกสารภาษาไทยและ “Editor” หรือ 
“Compiler” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้หลังรายการผู้แต่ง  

4.2.14  เอกสารอ้างอิงที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการให้ใช้ช่ือเรื่องของ
เอกสารน้ันลงเป็นรายการแรก  
 
4.3  การลงรายการส่วนของชื่อเรื่อง 
 

4.3.1  ให้ใช้ช่ือเรื่องตามท่ีปรากฏในเอกสาร  
4.3.2  ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษให้เขียนตัวอักษรแรกของทุก ๆ คํา ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้น บุพ

บท สันธาน และคํานําหน้านาม เว้นแต่จะเป็นคําแรกของเรื่อง  
4.3.3  กรณีที่เป็นการอ้างอิงทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่ือพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่เป็นภาษา

ลาติน ให้ใช้ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ช่ือเฉพาะน้ี  
4.3.4  การอ้างอิงเอกสารท่ีพิมพ์เป็นชุด ถ้าอ้างเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มน้ัน เช่น เล่ม 1 และให้ขีดเส้น

ใต้ช่ือเรื่องต่อเน่ืองได้ถ้าอ้างมากกว่า 1 เล่ม แต่ไม่ต่อเน่ืองกันให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่มโดยมีจุลภาค
คั่น เช่น เล่ม 1, 3, 5 และขีดเส้นใต้ช่ือเรื่องยาวต่อเน่ืองด้วย แต่ถ้าอ้างทุกเล่มในชุดน้ัน ให้ใส่จํานวนเล่ม
ทั้งหมด เช่น 5 เล่ม หรือ 5 Vol. ต่อจากช่ือเรื่องและไม่ต้องขีดเส้นใต้ต่อเน่ืองจากเรื่อง เช่น เอกสารการสอน
ชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารนิเทศ เล่ม 2. 
 
4.4  การลงรายการส่วนของครั้งทีพ่ิมพ ์
 

4.4.1  การพิมพ์ครั้งที่ 1 หรือเป็นการพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องลงในบรรณานุกรม  
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4.4.2  ให้ลงรายการคร้ังที่พิมพ์สําหรับคร้ังที่ 2 ขึ้นไป ตามท่ีปรากฏในสิ่งตีพิมพ์น้ัน ๆ เช่น พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม, พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข หรือ 2nd ed, 2ndrev.ed เป็นต้น 
 
4.5  การลงรายการส่วนของสถานท่ีพิมพ์และสํานักพิมพ์ 

 
4.5.1  เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงช่ือจังหวัดเป็นเมืองที่พิมพ์ สําหรับกรุงเทพมหานครไม่ว่าใน

เอกสารดังกล่าวจะปรากฏเป็นช่ือใด ให้ใช้กรุงเทพ ฯ  
4.5.2  สําหรับช่ือเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ลงช่ือกํากับไว้ต่อจากช่ือเมืองโดยใช้จุลภาค

ค่ัน ตามด้วยอักษรย่อของช่ือรัฐ  
4.5.3  ให้ลงช่ือสํานักพิมพ์โดยไม่ ต้องใส่คํา ว่า สํานักพิมพ์ บริษัท_______จํากัด Publisher, 

co____Inc., co…Ltd. เช่น สํานักพิมพ์ดอกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” บริษัท ประชาช่าง ให้ลงว่า“ประชา
ช่าง” 

4.5.4  ถ้าสํานักพิมพ์มีสํานักงานต้ังอยู่หลายเมือง และช่ือเมืองเหล่าน้ันปรากฏอยู่ในเอกสารให้ลงช่ือ
เมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์  

4.5.5  ถ้าเอกสารสิ่งที่ไม่ปรากฏช่ือสํานักพิมพ์ ให้ลงช่ือโรงพิมพ์โดยใส่คําว่า โรงพิมพ์ไว้ด้วย  
4.5.6  สํานักพิมพ์ที่เป็นสมาคม มหาวิทยาลัยให้ระบุช่ือเต็ม เช่น สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4.5.7  ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ช่ืออ่ืนน้ันเป็นสํานักพิมพ์แทน  
4.5.8  ไม่ปรากฏช่ือผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) และ N.P. (No Place 

of Publishing) ในภาษาอังกฤษ  
 
4.6  การลงรายการส่วนของปีที่พิมพ์ 

 
4.6.1  ให้ลงปีที่พิมพ์ตามท่ีปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิค  
4.6.2 ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ของเอกสารน้ันให้ระบุ ม.ป.ป (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) และ N.D. (No Date) 

ในภาษาอังกฤษ 
 
4.7  รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
 

4.7.1 หนังสือ 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.//ช่ือหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้าม)ี//เมืองที่พิมพ์/://สํานักพิมพ์.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์หรือ 
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ช่ือบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผู้รวบรวม).//ช่ือหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/://
สํานักพิมพ์./ปี พ.ศ. ที่พิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
[1]  เสถียร วิชัยลักษณ์, สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ.2537. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
 นีติเวช. 2538. 
[2]  Richard E Blahut. Theory and Practice of Error Control Code. Reading: Addition Wesle

Publishing Company, Inc. 1984 
[3]  Judith S.Van ALSTYNE. Professional and Technical Writing Strategies. International

Edition. New JERSEY: Prentice-Hall, Inc. 1986. 
[4]  Microsoft. Hardware Design Guide for Window 95 ; A Practical Guide for Developing

Plug and Play PCs and Peripherals. Washington D.C. : Microsoft Press. 1994. 
 
[5]  Microsoft Hardware Design Guide for Window 95; A Practical Guide for Developing Plug
 and Play PCs and Peripherals. Washington D.C : Microsoft Press. 1994 
[6]  Microelectronics Group, Lucent Technology. Field Programmable Gate Arrays [dataBook].
 LUCENT Technology. October 1996. pp.2-36-2-40. 
 

4.7.2 บทความจากวารสาร หนังสือ หรือรายงานการประชุม 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง.//"ช่ือบทความ"//ช่ือวารสาร.//ปีที่,/ฉบับที่./เดือน ปีที่ตีพิมพ์.//หน้า/เลขหน้า –เลขหน้า. 

 
ตัวอย่าง 
[7]  Choomchuay S. "On the Implementation of Finite Field Operations" Ladkrabang Engi-

neering Journal, vol.ll,no, l, June 1984. pp.7-17. 
[8]  โอฬาร วงศ์วิวัฒน์. "ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อประสมผ่านดาวเทียม" สารสนเทศ
  ลาดกระบัง, ปีที่3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2541. หน้า 31-41. 
[9]  พงศธร หมายดี, สมศักด์ิ ชุมช่วย. "วิธีการตัวประกอบปฐมเพื่อเพิ่มความเร็วของการแปลงในสนาม 

จํากัด" วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 13, ฉบับที่1, กรกฎาคม 2539.หน้า 62-71. 
[10]  Shao M.,Reed s. "On the VLSI Design of a Pipeline Reed Solomon Decoder Using Sys-
   tolic Arrays. "IEEE Trans. On Comput., vol. C-37, no. 10, Oct. 1988. pp. 1273-1280. 
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[11]  Sukiyama Y., Kasahara M., Hirasawa S. and Namekawa T. "A Method for Solving Equa-
 tion for Decoding Coppa Codes.", Inf. And Cont., vol.27, 1975. Pp. 87-99 

[12]  Choomchuay S., Arambepola B. "An Algorithm and VLSI Architecture for Reed Solo- 
mon Decoding" Proc. IEEE-ISCAS, San Diego, USA, May, 1992. Pp.2120-2123 

 
4.7.3 วิทยานิพนธ์ 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง.// “ช่ือวิทยานิพนธ์”// “ช่ือปริญญา (เต็ม).//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์. 

 
ตัวอย่าง 
[13]  ทรงพล ใหม่สาลี . "การปรับปรุงประสิทธิ์ภาพการจัดวางและการเชื่อมโยงของเซลเบส ." 
       วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต 
       วิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2540. 
[14]  Choomchuay S. "Algorithm and Architecture for Reed Solomon Decoding." Ph.D.Thesis

 of University of London and the Diploma of Membership of the Imperial College. 1993. 
 

 4.7.4 สิทธิบัตร 
 รูปแบบ 

ผู้จดสิทธิบัตร.//ช่ือสิ่งประดิษฐ์.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน เดือน ปี ที่
จดสิทธ์ิบัตร). 
 
ตัวอย่าง 
[15]  Kandar A.D. Method and Apparatus for Constraining the Compaction of Component 

of a Circuit Layout. U.S patent no. 5636132, June 1997. 
 
4.7.5 โสตวัสดุและสื่อต่าง ๆ 

 รูปแบบ 
ผู้จัดทํา.//“ช่ือเรื่อง.” //[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ. ที่จัดทํา. 
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ตัวอย่าง 
[16]  RCA Records. “Test Compact Disc ; Extensive Test Audio Equipment.” [Compact Disc].

Germany : RCA Ltd. 1984. 
[17]  Alan W.B. Compiler. “Using the Oscilloscope.” [Slide]. London : The Slide Center. 1984. 
 

4.7.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
รูปแบบ 

ผู้แต่ง.// “ช่ือเรื่อง.” //[CD-ROM].// สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ. ที่เผยแพร.่ 
 หรือ 

ผู้แต่ง.//“ช่ือเรื่อง.”//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล.//ปี
พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น). 

 
ตัวอย่าง 
[18]  Danial H., Anghileri. “Secondary Mathematics and Special Education Needs. [CD-ROM]. 

New York : Casell.1995ROM]. New York : Casell.1995ROM]. New York : Casell.1995 
[19]  Noam E.M. “Telecommunication Policy Issue for the Next Century.” [Online]. Availa-
 ble : gopher://198.80.36…/global/telcom.txt. 1994. 
[20]  Texas Instruments. “Speech Synthesis Processors.” [Online]. Available : http://www.ti.
 com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998. 
[21]  บัณ ฑิต วิทยาลั ย  สจล . School of Graduate Studies, KMITL; Prospectus 1995. [Online]. 

เข้าถึงได้จาก : http://www.kmitl.ac.th/index-t.html. 2538. 
[22]  สุ ร ะ เจตน์   อ่ อนฤท ธ์ิ .  “เ ทค โน โล ยี ระบบการสื่ อสารข้ อ มูล . ” [Online]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก  : 
 http://www.com-tech.ubru.ac.th/~surajate/datacommunication. 2552. 
 
4.8  ข้อกําหนดรูปแบบในการพิมพใ์นการอ้างอิง 

 
 4.8.1  ตัวแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผู้แต่ง วัน เดือน ปี สํานักพิมพ์ใช้รูปแบบ TH Sarabun New 
 4.8.2  ตัวแปรในรายการต่าง ๆ ที่ต้องพิมพ์ด้วยตัวหนาใช้รูปแบบ TH Sarabun New 
 4.8.3  การแทนด้วย เครื่องหมาย / หมายถึง ระยะว่าง 1 ตัวอักษรพิมพ์  
 4.8.4  ในกรณีที่พิมพ์บรรทัดเดียวไม่พอ บรรทัดที่ 2 ต้องเร่ิมพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรก 

4.8.5  เครื่องหมายอ่ืน เช่น . , “ ” : - [ ] ให้พิมพ์ตามเคร่ืองหมายท่ีระบุ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
ข้ันตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของการจัดทําโครงงาน 
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เริ่มต้น

ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือหาหัวข้อเตรียมจัดทํา 
โครงงาน พร้อมทั้งหาอาจารย์ที่ปรึกษา 

(ระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ของภาคเรียน) 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาความ
เป็นได้ของหัวข้อโครงงาน 

(ระยะเวลาก่อนสอบกลางภาคเรียน)

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

B

ไม่ผ่าน 

แก้ไขเอกสารตามรูปแบบเอกสาร
การนําเสนอหัวข้อโครงงาน

A

แจ้งหัวข้อโครงงานต่อ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกต้องรูปแบบของเอกสาร 
นําเสนอหัวข้อโครงงาน

จัดเตรียมเอกสารเสนอหัวข้อโครงงาน 
ตามรูปแบบที่กําหนด

ผ่าน 
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อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประกาศ
กําหนดการนําเสนอหัวข้อโครงงาน

B

คณะกรรมการอนุมัติหัวข้อ
โครงงานประเมินผลการ
นําเสนอหัวข้อโครงงาน

นักศึกษานําเสนอหัวข้อโครงงาน 
ตามกําหนดการที่ประกาศ  

(หลังสอบปลายภาคเรียนไม่เกิน 1 สัปดาห์)

ผ่าน 

นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงงาน 
ตามหัวข้อที่ได้รับอนุมัติ

ไม่ผ่าน 
A

C
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อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานร่วมให้คําปรึกษาตรวจรูปแบบ 

เอกสารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามคู่มือ 
  (ควรแล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคเรียน 

อย่างน้อย 2 สปัดาห์) 

C

ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแก้ไข
เอกสารตามรูปแบบการจัดทํา

เอกสารโครงงาน

นักศึกษาเตรียมผลงานโครงงานและเอกสาร
โครงงานแล้วแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

เพ่ือขอสอบนําเสนอโครงงาน 

ไม่ผ่าน 

D

 

นักศึกษานําเสนอความก้าวหน้าในการจัดทํา
โครงงานตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ 
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D

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประกาศ 
กําหนดการนําเสนอโครงงาน 

(หลังสอบปลายภาคไม่เกิน 1 สัปดาห์)

คณะกรรมการสอบ
โครงงานประเมินผล
การนําเสนอโครงงาน

นักศึกษานําเสนอโครงงานตาม
กําหนดการท่ีประกาศ

ผ่าน

ไม่ผ่าน 

นักศึกษาดําเนินการแก้ไขงานและเอกสารให้เรียบร้อย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงงาน 

(ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ)

F

A 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
และอาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชาตรวจสอบความถูกต้องของ

ผลงานและเอกสารโครงงาน 
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ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลงานและเอกสารโครงงาน 

F

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

นักศึกษา (รายบุคคล) ดําเนินก
ารสอบประมวลความรู้ในการ
จัดทําโครงงาน กับอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานร่วม

ไม่ผ่าน 

ดําเนินการแก้ไข 

นักศึกษาส่งผลงาน
และเอกสารโครงงานฉบับ
สมบูรณ์ภายใน 60 วัน

ใช่ 

C
ไม่ 

นักศึกษาดําเนินการจัดส่งเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
แผ่นซีดีตามรูปแบบที่กําหนด

กลุ่มวิชาตรวจสอบความถูกต้อง 
และอนุมัติผลการประเมิน

จบการดําเนินงาน

ผ่าน 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
รูปแบบและตัวอย่างต่าง ๆ ของการจัดทําโครงงาน 
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การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ 
FPGA เพื่อประโยชน์ในการนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 

 
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL 

LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

จีรศักด์ิ ปวงสุข 
กรรณิกา โซ่เงิน 
พัชรี ทันเต 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา........................................ 
สาขาวิชา..............................................  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 25……  

1.5 น้ิว 

1 น้ิว 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 22) 

TH Sarabun New  20 ปกติ 

1.25 น้ิว 

TH Sarabun New 22 หนา
ตัวอย่างที่ 1 (ปกนอก)

TH Sarabun New 18 หนา 

TH Sarabun New 22 หนา

0.75 น้ิว 

ปีการศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา 



46 

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ 
FPGA เพื่อประโยชน์ในการนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 

 
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL 

LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
จีรศักด์ิ ปวงสุข 
กรรณิกา โซ่เงิน 
พัชรี ทันเต 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา........................................ 
สาขาวิชา..............................................  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 25……

1 น้ิว 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 22) 

TH Sarabun New  20 ปกติ

1.25 น้ิว 

TH Sarabun New 22 หนา
ตัวอย่างที่ 2 (ปกในภาษาไทย)

TH Sarabun New 18 หนา 

TH Sarabun New 22 หนา 

1.5 น้ิว 

0.75 น้ิว 

ปีการศึกษาล่าสุดที่จะสําเร็จการศึกษา 
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A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL 
LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

JEERASAK        PHOUNGSUK 
KANNIKAR       SOGERN 
PATCHAREE     TANTE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
A SENIOR PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT 
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PROGRAM IN ................................................... 
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20………...

TH Sarabun New  20 ปกติ 

TH Sarabun New 22 หนา 

TH Sarabun New 18 หนา 

1 น้ิว

1.25 น้ิว 
ตัวอย่างที่ 3 (ปกในภาษาอังกฤษ)

1.5 น้ิว 

0.75 น้ิว 
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โครงงานฉบับน้ีเป็นสิทธิ์ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หากมีการนําไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต้องได้รับการอนุญาตก่อน 

ใบรับรองโครงงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อโครงงาน การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ FPGA เพ่ือ 
 ประโยชน์ในการนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 
 A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL 
 LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 
ผู้จัดทําโครงงาน นายอรรถพล สมผล  รหัสประจําตัวนักศึกษา 54122970322 

นายนําโชค  ไม้น้อย  รหัสประจําตัวนักศึกษา 54122970330 
นายปิยะณัฐ จันทสุข  รหัสประจําตัวนักศึกษา 54122970336 

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา 2557 
อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์     อ่อนฤทธ์ิ 

อาจารย์ปิยภัทร โกษาพันธ์ุ 
   

คณะกรรมการสอบโครงงาน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ ………………………………………  ประธานกรรมการ 
อาจารย์ปิยภัทร  โกษาพันธ์ุ  ………………………………………  กรรมการ 
อาจารย์เฉลิมเกียรติ  สุตาชา  ………………………………………  กรรมการ 
อาจารย์อรอุมา  เนียมหอม  ………………………………………  กรรมการ 
อาจารย์วจิราภรณ์  บุญใหญ ่  ………………………………………  กรรมการ 
 

วัน เดือน ปี ทีส่อบ 11 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น. สถานที่สอบ อาคารเรียน 50 ห้องประชุมต้นคูน 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อนุมัติให้รับโครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

หลักสูตรปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์   อ่อนฤทธ์ิ) 
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ……….

TH Sarabun New 20 หนา 
ตัวอย่างที่ 4 (ใบรับรองโครงงาน)

1.25 น้ิว 

1.25 น้ิว

TH Sarabun New 16 ปกติ

TH Sarabun New16 หนา 

Tab 0.25 น้ิว หรือ 0.64 เซนติเมตร 

จัดให้อยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
TH Sarabun New 20 หนา

0.75 น้ิว

ปีการศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา 

Tab 0.25 น้ิว หรือ 0.64 เซนติเมตร

Tab 0.5 น้ิว หรือ 1.27 เซนติเมตร 
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——————————————————————————— 

*นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชา…………………………..………………. 
**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ FPGA  
เพื่อประโยชน์ในการนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์  

A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL 
LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING  

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
จีรศักด์ิ  ปวงสุข*  กรรณิกา  โซ่เงิน*  พัชรี  ทันเต*  สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ**  ปิยภัทร  โกษาพันธ์ุ** 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

E-mail : นักศึกษาคนท่ี 1, นักศึกษาคนท่ี 2, นักศึกษาคนท่ี 3 
surajate.o@ubru.ac.th, piyapatko@gmail.com 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
บทคัดย่อ 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
 เอกสารน้ีรวมข้อมูลที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาในการจัดรูปแบบเอกสารโครงงานของกลุ่มวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักศึกษาจําเป็นต้อง
จัดรูปแบบของเอกสารโครงงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารคําแนะนําน้ีโดยเคร่งครัด เอกสารโครงงานจะต้องมี
บทคัดย่อความยาวไม่น้อยกว่า 15 บรรทัด โดยใส่บทคัดย่อไว้ที่ส่วนบนสุดของหน้าแรกของบทความ โดยอยู่ถัด
จากส่วนข้อมูลของนักศึกษา ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 ปกติ และย่อหน้าที่ระยะ 0.5 น้ิว ดูตัวอย่าง
ในรูปแบบการพิมพ์ส่วนเน้ือความ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
คําสําคัญ : คําสําคัญที่หน่ึง, คําสําคัญที่สอง, คําสําคัญที่สาม, คําสําคัญที่สี่, คําสําคัญที่ห้า (ใช้ตัวอักษร TH 
              Sarabun New 16 ปกติ)  
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1.25 นิ้ว TH Sarabun New 20 หนา
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ค่าที่แน่นอน ขนาด 17 pt  
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1.//บทนํา (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 20 หนา) 
กล่าวถึงสถานะของปัญหาวิจัยหรือประเด็นสําคัญที่ต้องการนําเสนอ ทางเลือกการนําเสนอ เป็นการ

เช้ือเชิญให้ผู้อ่านอยากที่จะอ่าน ให้ข้อมูลความเป็นมา ความสําคัญ กําหนดประเด็นปัญหาและเหตุผลที่นําไปสู่
การศึกษา โดยให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างน้อย 2 ย่อหน้า (ใช้ตัวอักษร 
TH Sarabun New 16 ปกติ และย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว ซึ่งประกอบไปด้วย 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
1.1//ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) 
 เขียนอธิบายความเป็นมาและความสําคัญในการจัดทําโครงงานความยาวไม่เกิน 20 – 25 บรรทัด หาก
มีการข้ึนย่อหน้าใหม่ให้ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว และยึดแนวการจัดให้เหมือนกันทั้งเอกสารใช้ตัวอักษร TH Sarabun 
New 16 ปกติ 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
1.2//วัตถุประสงค์ของโครงงาน (ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) 
  กล่าวถึงปัญหาที่ต้องการทราบคําตอบ ให้เรียงลําดับความสําคัญก่อนหลัง ควรใช้ประโยคที่สมบูรณ์ 
และถ้อยคําที่แสดงอาการหรือระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ให้เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
1.3//ขอบเขตของโครงงาน (ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) 
 เน้นขอบเขตจํากัดในการศึกษาให้แน่ชัดว่าจะศึกษาพิจารณาในขอบเขตใด คุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษา สิ่ง
ที่ทําการออกแบบ ขอบเขตในการพัฒนาระบบ ให้บรรยายในลักษณะของรายข้อ และควรมีข้อความท่ีกระชับ
อ่านได้ใจความ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
1.4//ข้อตกลงเบื้องต้น (ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) 
  เป็นการกล่าวให้ทราบว่า การศึกษาครั้งน้ีมีอะไรเป็นเง่ือนไข ข้อมูลสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเง่ือนไขในการ
ดําเนินงานโครงงาน ให้เขียนในลักษณะบรรยาย 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
1.5//ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) 
 เป็นการกล่าวถึงผลที่ได้จากการศึกษา โดยดูสิ่งที่ได้น้ันนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้งในการสร้าง
ความรู้ใหม่ และการนําไปใช้ในการแก้ไข และปรับปรุงปัญหาที่ต้ังไว้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ความสําคัญของปัญหา การเขียนให้เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ  
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2.//แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 20 หนา) 
 เป็นหัวข้อที่รวบรวมแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดทําโครงงาน หลักการผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง หรือ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่มีผู้ทําไว้ก่อนแล้ว อย่างน้อย 3 งานวิจัย และย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี โดยมีเน้ือหาพอสังเขป ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 10 - 12 หน้า  

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
2.1//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 1) ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา 
 เน้ือหาให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 ปกติ และย่อหน้าที่ระยะ tab 0.5 น้ิว…………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
2.1.1//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 2) ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 แบบเอียงหนา 
 เน้ือหาย่อหน้าที่ระยะ tab 0.5 น้ิว ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16ปกติ ......................................... 
…………………………………………………………...………………….…………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.1.1.1//(หัวข้อย่อยลําดับที่ 3) ใช้ตัวอักษรTH Sarabun New 16 แบบเอียงปกติ//เน้ือหาให้ใช้อักษร 
TH Sarabun New 16 ปกติ และพิมพ์บรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อย ในกรณีมีย่อหน้าของหัวข้อย่อยลําดับที่ 3 
ให้ ย่อหน้าเข้ามา 1 tab (0.75 น้ิว)................................................……………………………………………………………………………….. 

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

1)//หัวข้อย่อยของ 2.1.1.1 ย่อหน้าเข้ามา 1 tab (0.75 น้ิว) ใช้ตัวอักษรTH Sarabun New 
16 ปกติ//เ น้ือหาใ ห้ ใ ช้ อักษร  TH Sarabun New 16 ปกติและพิมพ์บรรทัด เ ดียว กัน กับหัวข้อ ย่อย 
ในกรณีมีย่อหน้าของหัวข้อย่อยลําดับที่ 3 ให้ ย่อหน้าเข้ามา 1 tab (1 น้ิว)…………………..…………………………………….. 

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

2)//(หัวข้อย่อย )// เ น้ือหา .…….……………………………………………………………………………………..………………. 
……………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
3.//วิธีการดําเนินงานและการออกแบบระบบ (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 20 หนา) 
 ระบุแนวทาง ขั้นตอน หรือแผนการดําเนินการจัดทําโครงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้
ในการจัดทําโครงงาน วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการออกแบบการดําเนินการศึกษา เน้น 
การศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบงานที่ทํา ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน เริ่มเขียน

0.5 นิ้ว 

0.75 นิ้ว 
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การศึกษาระบบงานปัจจุบัน (Current System) และระบบงานใหม่ที่ต้องการ (New System) แล้วนํามา
ออกแบบระบบงาน เช่น การเขียนผังการทํางานของระบบ วิธีการดําเนินงานเป็นต้น ความยาวไม่น้อยกว่า 
15 - 17 หน้า 

 (เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
รูปที่/3.1//(หมายเลขรูปภาพให้ใส่ตามหัวข้อน้ัน ๆ ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) คําบรรยาย

 รูปภาพให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 ปกติ จัดหมายเลขกํากับและคําบรรยายรูปภาพ 
 ไว้ตรงกึ่งกลางรูปภาพ 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
4.//การทดลองและผลการทดลอง (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 20 หนา) 
  เป็นหัวข้อที่ระบุผลการจัดทําโครงงานและการอภิปรายผล อาจรวมอยู่ในหัวข้อเดียวกัน หรือ
แยกกันก็ได้ ทั้งน้ีขึ้นกับลักษณะของโครงงาน ผลการทดลองควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น รูปภาพ 
ตาราง พร้อมคําอธิบาย การอภิปรายผลควรมีเน้ือหาครอบคลุมว่าผลการวิจัยมีการค้นพบอะไรและผลที่ได้มา
น้ันแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับการศึกษาของผู้้อ่ืนที่มีรายงานแล้วอย่างไร พร้อมให้้เหตุผลความยาวไม่น้อยกว่า 
10 – 12 หน้า 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
ตารางที/่4.1//(หมายเลขตารางให้ใส่ตามหัวข้อน้ัน ๆ ใหใ้ช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) คําบรรยาย 

ตารางให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 ปกติ จัดหมายเลขกํากับและคําบรรยายตารางชิด 
ขอบซ้าย (ถ้าเกิน 1 บรรทัด ให้ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรก) 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
  
  
  
  

  
 

ตัวอย่างรูปภาพจะต้องจัดให้อยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
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5.//สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 20 หนา) 
 เป็นการสรุปประเด็นสําคัญในโครงงานทั้งหมด ข้อจํากัด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
โครงงานในคร้ังต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์์ของโครงงาน ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า  

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
6.//กิตติกรรมประกาศ (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 20 หนา) 
 ให้กล่าวขอบคุณช่ือบุคคลที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือจนโครงงานสําเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ 
ประธานกลุ่มวิชา ฯ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม คณะกรรมการสอบโครงงาน 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา บุพการี ผู้ร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ 

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 
7.//เอกสารอ้างอิง (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 20 หนา) 
 เอกสารอ้างอิง คือ รายช่ือหนังสือหรือที่มาของข้อมูลที่ นํามาใช้ในการเขียนโครงงาน ดังน้ัน
เอกสารอ้างอิงจึงเป็นที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารท้ังที่ได้รับการอ้างอิง และที่ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้าในการ
เขียนโครงงาน โดยเลือกเฉพาะที่เห็นว่าสําคัญ และจําเป็นในอันที่จะเอ้ือประโยชน์แก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารที่อ้างอิงไว้ และยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของเอกสารเดิมอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

ประวัติผู้จัดทํา 
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 

 
 
 
 
 

 
(เว้น 2 บรรทัด TH Sarabun New 16) 

 
ชื่อ – สกุล  นายจีรศักด์ิ ปวงสุข 
วัน – เดือน – ปี เกิด  25 มกราคม 2525 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 123 หมู ่5 ถนนบ้านหนองข้อง ตําบลคานนอกเมือง  

อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
หมายเลขโทรศัพท ์ 08-1234-5678, 0-4526-2423 
อีเมล jeerasak@hotmail.com 
พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสูงพิทยาคม 

จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2543  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ* ไฟล์ข้อมูล “17_ประวัติผู้จัดทํา” ที่จัดทําแผน่ CD ใน Folder Project Book Doc และ 
Project Book Pdf ให้นักศึกษาสแกนรูปถา่ย (สี) ขนาด 1 น้ิว แทรกลงในตําแหน่งที่คูม่ือกําหนดด้วย และให้
จัดพิมพ์เอกสารประวัติผู้จัดทําจํานวน 3 ชุด พร้อมทั้งติดรูปถ่าย (ส)ี จริง, สวมชุดครุย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ 

รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว
(2.7 ซม. x 3.2 ซม.) 

TH Sarabun New 16 ปกติ  1 น้ิว 

TH Sarabun New 20 หนา

TH Sarabun New 16 หนา 

Tab 0.25 น้ิว หรือ 0.64 เซนติเมตร 



56 
 

——————————————————————————— 

*นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชา………………………………………….. 
**อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ FPGA เพื่อ
ประโยชน์ในการนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์  

A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL 
LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING  

 
จีรศักด์ิ ปวงสุข*  กรรณิกา โซ่เงิน*  พัชรี ทันเต*สุระเจตน์ อ่อนฤทธ์ิ**  ปิยภัทร โกษาพันธ์ุ** 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

E-mail : jirasak@gmail.com, krannika@gmail.com, patcharee@gmail.com 
surajate.o@ubru.ac.th, piyapatko@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)...…………………………………………………..…………………….………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
คําสําคัญ : คําสําคัญที่หน่ึง, คําสําคัญที่สอง, คําสําคัญที่สาม, คําสําคัญที่สี่, คําสําคัญที่ห้า 

ตัวอย่างที่ 6 (รูปแบบการจัดทําโครงงาน)



57 
 

——————————————————————————––——– 

*Students 4th Year, Program In ………………………………………… 
**Project Advisors, Department of Computer Technology 

A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL 
LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING  

 
Jeerasak Phoungsuk *  Kannikar Sogern*  Patcharee Tante*  Surajate  On-rit**  Piyapat  Kosapan** 

Program in Computer Technology, Department of Computer Technology 
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
E-mail : jirasak@gmail.com, krannika@gmail.com, patcharee@gmail.com 

surajate.o@ubru.ac.th, piyapatko@gmail.com 
 

ABSTRACT 
 
 .......…………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
………………............................................................................................................................................................ 
…………..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
………….................................................................................................................................................................. 

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

..............…………......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword3, Keyword3, Keyword 4, Keyword 5 



58 
 

 

1.  บทนํา  
 เขียนเพ่ือเสนอประเด็นปัญหาการทําโครงงานและการตีกรอบปัญหาโครงงานอย่างน้อย 2 ย่อหน้าให้
ชัดเจนประกอบไปด้วย (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา  
 ความยาวไม่ควรเกิน 20 – 25 บรรทัด (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)..................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
  เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ เช่น 

 1.  ……….....………………………………..……………........………………..…………………………………………………… 
…………..........…………...……………..………….......…………………………………………………..…………………

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

 3.  ...……………………………..……………………..……………………………………………………………..…………..… 
…………………..........….....……………..………….......…………………………………………………..………………… 

 
1.3  ขอบเขตของโครงงาน  

เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ เช่น 
  1.  …....……………………..……………………..…………………………………………………………………………..…..… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
  2.  ………....………………..……………………..……………………………………………………………………………....… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
  3.  …….………….....………..……………………..……………………………………………………………………………....… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
 
1.4  ข้อตกลงเบื้องต้น  
 เขียนเป็นข้อ ๆ หรืออาจจะพรรณนาก็ได้ ขยายความขอบเขตช่ือเร่ืองการทําโครงงาน (ย่อหน้าที่ 0.5 
น้ิว)........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 เขียนเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสําคัญของปัญหา อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ เช่น 

 1.  ……….....………………………………..……………........………………..…………………………………………………… 
…………..........…………...……………..………….......…………………………………………………..…………………

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

 3.  ...……………………………..……………………..……………………………………………………………..…………..… 
…………………..........….....……………..………….......…………………………………………………..………………… 

 
2.  แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว).…....…..………………………………………..……………………………………..…………… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………….…..………. 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
 
2.1  (หัวข้อย่อยลําดับที่ 1) 
 เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว).……………..………………………………………..…………………....…………..…………… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………….…..………. 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
 
2.1.1   (หัวข้อย่อยลําดับที่ 2) 

เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)…………………………..…………………………………………....…………………..………… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………….…..………. 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
 2.1.1.1  (หัวข้อ ย่อยลํ า ดับที่  3 ย่อหน้าที่  0 .5 น้ิ ว  )   เ น้ือหา…..……………………………………….. 
……………………………………..……………………..……………………………………………….…..………. 

1)  (หัวข้อย่อย ย่อหน้าที่ 0.75 น้ิว)  (เน้ือหา).....…………………..…………………………….…………… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 

2)  (หัวข้อย่อย ย่อหน้าที่ 0.75 น้ิว)  (เน้ือหา)....………..…...…………………………………..………… 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………………..…………….. 
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3.  วิธีการดําเนินงานและการออกแบบระบบ 
 เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)…………....………………………………………..……………………………………..………… 
……………………………..……………………..……………………………………………….………………………………..…….…..………. 
……………………………………..……………………..…………………………………………….……………………………….……..……… 
……………………………………..……………………..………………………………………………….…………………………….…..……… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 รูปที่ 3.1  …………………………………………………………. 

 
4.  การทดลองและผลการทดลอง 
 เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)...……………………...…………………………….……………………………………………… 
……………………………..……………………..…………………………………………………………………………..…….…………………. 
……………………………………..……………………..……………………………………………………………………….……….…..……… 
……………………………………..……………………..………………………………………………………………………………..…..……… 
 
ตารางที่ 4.1  ………………………………….…………………… 
 

   
   
   
   

 
5.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)…..……….......………………………………….…………………………………..…………… 
……………………………..……………………..…….....................…………………………………………………..…….…………………. 
……………………………..……………………..…………………………………………………………………………..…….…………………. 
……………………………..……………………..…………………………………………………………………………..…….…………………. 

 
 
 

ตัวอย่างรูปภาพต้องจัดให้อยู่ก่ึงกลางของหน้ากระดาษ 
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6.  กิตติกรรมประกาศ 
 เน้ือหา (ย่อหน้าที่ 0.5 น้ิว)……………........…………………………………………………………………………..…….… 
……………………………..……………………..…………………………….…………………………………………………..…….…………… 
……………………………..……………………..…………………………………………………..………………………..…….………..……… 
…………………………..……………………..…………………………………………………………………………..…….……………….…… 
……………………………..……………………..…………………………………………………………………………..…….…………….…… 
 
7.  เอกสารอ้างอิง 
[1]    เกษม จันทร์แก้ว. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

2526. 
[2] ทักษิณา สวนานนท์. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพ ฯ : ไฮพรินต้ิง. 2537. 
[3] Gilbert, A. and Gnglir, J. Cities. Poverty and Development Urbanization in the 

ThirdWorld. London: Oxford University Press. 1982. 
      
      
      
[10] สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ . “วิทยาการเข้ารหัสลับ .” [Online]. เข้าถึงได้จาก :http://www.com-

tech.ubru.ac.th/~surajate/cryptography. 2559. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab 0.25 น้ิว หรือ 0.64 เซนติเมตร 
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ประวัติผู้จัดทํา 
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16) 

 
 
 
 
 

 
(เว้น 2 บรรทัด TH Sarabun New 16) 

 
ชื่อ – สกุล  นายจีรศักด์ิ ปวงสุข 
วัน – เดือน – ปี เกิด  25 มกราคม 2525 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 123 หมู ่5 ถนนบ้านหนองข้อง ตําบลคานนอกเมือง  

อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
หมายเลขโทรศัพท ์ 08-1234-5678, 0-4526-2423 
อีเมล jeerasak@hotmail.com 
พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสูงพิทยาคม 

จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2543  อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH Sarabun New 16 ปกติ  1 น้ิว 

TH Sarabun New 20 หนา

TH Sarabun New 16 หนา 

Tab 0.25 น้ิว หรือ 0.64 เซนติเมตร 
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รูปแบบคําร้องต่าง ๆ ในการจัดทําโครงงาน 
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แบบเสนอหัวข้อและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา 1.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
  2.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

 3.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.        หมู่เรียน ________________   
หลักสูตรปรญิญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________ 
 

ช่ือหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)__________________________________________________________ 
ช่ือหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________ 
 

ขอเสนอรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมดังน้ี 
1. ______________________________________________________________________________ 
 

 ยินดีรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   ไม่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 

 

ลงช่ือ ………………...……………….....……… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม 
(                                        ) _____ / _____ / _____ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 
 

 ยินดีรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   ไม่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 

 

ลงช่ือ ………………...……………….....……… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม 
(                                        ) _____ / _____ / _____ 

 

ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง 

 

 

ลงช่ือ ……………..………………………… อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
(                                   ) _____ / _____ / _____ 

CT_Group-01 
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แบบเสนอหัวข้อโครงงาน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)__________________________________________________________ 
ช่ือหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ___________________________________ 
ช่ือ-สกุล นักศึกษา 1.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

                     2.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา _______________ 
3.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  
หลักสูตรปรญิญา _______________________________ สาขาวิชา ______________________ 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

นักศึกษาควรกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงงานที่จะดําเนินงานว่า มีผู้เคยทํามาก่อนหน้าน้ี
หรือไม่ ถ้ามีให้อ้างอิงจากหมายเลขลําดับของหนังสืออ้างอิง เช่น [1] หรือ [2] (ควรมีลําดับของเอกสาร
พอสมควร เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้ามาอย่างดี) แล้วโครงงานท่ีจะดําเนินงานแตกต่างจากเดิมใน
ส่วนใดบ้าง และดีกว่าเดิมอย่างไร (ถ้าสามารถแสดงข้อที่แตกต่างหรือข้อด้อยของผลงานในอดีต แล้ว
เปรียบเทียบให้เห็นได้ จะดีมาก) ซึ่งนักศึกษาต้องระบุส่วนน้ีให้ชัดเจน มิฉะน้ันหัวข้อที่นําเสนออาจไม่ผ่านการ
อนุมัติ เน่ืองจากไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น (ให้พิมพ์ประมาณ 20 – 25 บรรทัด) โดยเมื่ออ่านแล้ว
ควรมีเน้ือหาในด้านต่าง ๆ ดังน้ี สภาพปัจจุบัน ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  และแนวคิดของนักศึกษาในการแก้ปัญหา
นั้น 

ตัวอย่าง “ในปัจจุบันน้ี ………..……มีการพัฒนากันอย่างต่อเน่ือง ทําให้ ………….มีประสิทธ์ิภาพ
สูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ……….. เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากเอกสารอ้างอิง[1] กับ [2] ยังมีข้อบกพร่อง
หลายส่วนด้วยกัน เช่น ………. หากได้ปรับปรุงหรือแก้ไขแล้ว ทําให้………….. มีประสิทธ์ิภาพมากขึ้น และอาจ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน …………. ต่อไป” 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

เป็นการเขียนถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงของผู้ศึกษาค้นคว้า ดังน้ันหัวข้อน้ีจะ
กล่าวถึงปัญหาที่ต้องการทราบคําตอบ เรียงลําดับความสําคัญก่อนหลัง การเขียนการใช้ประโยคที่สมบูรณ์ ใช้
ถ้อยคําที่แสดงอาการ หรือระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ระบุตัวแปรข้อมูลที่ต้องการศึกษาอย่างน้อย 
4 – 5 ข้อ 
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ตัวอย่าง  การออกแบบระบบการนบัจํานวนคนโดยใช้ชปิ FPGA 
 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือศึกษาวิธีการออกแบบระบบการนับจํานวนโดยใช้ชิป FPGA 
 2. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบการนับจํานวนโดยใช้ชิป FPGA 

 3. เพ่ือสร้างระบบการนับจํานวนโดยใช้ชิป FPGA  
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการนับจํานวนโดยใช้ชิป FPGA 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นการกล่าวถึงผลท่ีได้จากการศึกษา โดยดูสิ่งที่ได้น้ันนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้งในการสร้าง
ความรู้ใหม่และการนําไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาในสังคม การเขียนให้เขียนประโยชน์ที่จะได้รับเป็น
ข้อๆ  (อย่างน้อย 4 – 5 ข้อ) 
 
4. ขอบเขตของโครงงาน 

เน้นขอบเขตจํากัดในการศึกษาให้แน่ชัดว่าจะศึกษาพิจารณาในขอบเขตใด คุณสมบัติของสิ่งที่
ศึ กษา  สิ่ งที่ จะทํ าการออกแบบ  ขอบเขตในการพัฒนาระบบ  เครื่ องมือที่ ใ ช้ทาง ด้าน  Hardware 
 และ Software และข้อมูลที่ใช้ โดยกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนซึ่งอาจจะเขียนเป็นรายข้อ หรือการอธิบาย แต่
ถ้าจะให้ดีควรระบุเป็นรายข้อ 
 
5. แนวคิดของโครงงาน 

อธิบายภาพรวมของโครงงาน ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง แนวคิดในการทําโครงงานและมี
บล็อกไดอะแกรมที่สําคัญ ๆ เป็นอย่างไร และควรอธิบายการทํางานของแต่ละบล็อกไดอะแกรมหรือโฟวชาร์ท 
ของโปรแกรมด้วย สุดท้ายให้บอกถึงลักษณะการทํางานของโครงงานที่ต้องการมาพอสังเขป เช่น ระบบการ
ทํางานของโปรแกรม โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ ฯลฯ  
 
6. ระยะเวลาและแผนการดําเนนิงาน 

เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการทํางาน แต่ละขั้นตอนที่เริ่มต้นศึกษาจนกระทั่งสิ้นสุดการศึกษา โดย
กําหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน 

 
7. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน 
 ให้ระบุถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงงาน ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์อย่างชัดเจน 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการจัดทําโครงงาน 
 ให้ระบุถึงงบประมาณการใช้จ่ายในการทําโครงงานทั้งหมด ซึ่งควรจะประมาณการใช้จ่ายตามจริงเมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้ทําโครงงานแล้วงบประมาณไม่ควรเกินจากที่ต้ังไว้มากเกินไป 
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9. เอกสารอ้างอิง 
หมายเลขเอกสารอ้างอิงต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ 1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ซึ่งมี

รูปแบบและตัวอย่างในบทที่ 4 ของคู่มือการพิมพ์และการจัดทําโครงงาน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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แบบขออนุมัตินําเสนอหัวข้อโครงงาน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)________________________________________________________ 
ช่ือหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ___________________________________ 
ช่ือ-สกุล นักศึกษา 1.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

2.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
3.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

นักศึกษาภาค  ปกติ    กศ.บป.  หมู่เรียน ________________  
หลักสูตรปรญิญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________ 
 
ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

 อนุญาตให้นําเสนอได้  
 ไม่อนุญาตให้นําเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
 อนุญาตให้นําเสนอได้ (เอกสารแบบเสนอหัวข้อโครงงานครบถ้วนสมบูรณ์) 
 ไม่อนุญาตให้นําเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ) ____________________________________________ 

 

 

ลงช่ือ ……………..……………… อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
                                   (        ) _____ / _____ / _____ 
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ลงช่ือ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
     (                           ) ____ / ____ / ______ 

 

 

ลงช่ือ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม  ลงช่ือ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม 
      (                         ) ____ / ____ / ______       (                        )____ / ____ / 
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แบบประเมินผลการนําเสนอหัวข้อโครงงาน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือหัวข้อโครงงาน(ภาษาไทย)__________________________________________________________ 
ช่ือหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ___________________________________ 
ช่ือ-สกุล นักศึกษา 1.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

2.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
3.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

 

นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  
หลักสูตรปรญิญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________ 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

หัวข้อในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (20 คะแนน) 

1.1 การนําเสนอปัญหาชัดเจน 
1.2 การนําเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

  

2.  วัตถุประสงค์และประโยชน์ (10 คะแนน) 
          2.1  นําเสนอวัตถุประสงค์ชัดเจน 
          2.2  ประโยชน์ที่นําไปใช้สามารถนําไปใช้ได้จริง

  

3.  ขอบเขตและแนวคิดของโครงงาน (20 คะแนน) 
          3.1  มีการวางขอบเขตของการแก้ไขปัญหาชัดเจน 
          3.2  ขอบเขตที่เสนอสามารถทําได้จริงและเหมาะสม 
          3.3  มีแนวคิดใหมใ่นการแก้ไขปัญหาที่เสนอได้ 
          3.4  กรอบแนวคิดในการทําโครงงานชัดเจน

  
 
 
 
 

4.  ระยะเวลาการดําเนินการและการอ้างอิง (10 คะแนน) 
          4.1  มีการวางแผนการดําเนินงานที่เป็นไปได้ 
          4.2  มีเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการค้นคว้ามาอย่างดี

  
 

5.  วิธีการนําเสนอ (20 คะแนน) 
           5.1 การนําเสนออธิบายได้อย่างเข้าใจ 
           5.2 ใช้เวลาในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
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หัวข้อในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ
6.   ความสมบูรณ์ของเอกสารแบบเสนอหัวข้อโครงงาน  
      (20 คะแนน) 

  

รวมคะแนน  
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ผลการประเมินการนาํเสนอหัวข้อโครงงาน 

 ผ่าน  
 ผ่านโดยมีเง่ือนไข (ให้ระบุเง่ือนไขและระยะเวลา)  

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

 ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไขหัวข้อและเค้าโครงของโครงงานเพ่ือขอสอบอนุมัติหัวข้อโครงงานใหม่ 
 ไม่ผ่าน 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................กรรมการสอบการนําเสนอหัวข้อโครงงาน 
(                                            )    ______ / _______ / _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ * ให้นักศึกษาจัดทําแบบฟอร์มในหน้า 69 – 70 ให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น 
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แบบขออนุมัตินําเสนอโครงงาน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
 

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)___________________________________________________________________  
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_________________________________________________________________ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรกึษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ ์

2. ___________________________________  
ชื่อ-สกุลนักศึกษา  1. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________  

2. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
3. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

นักศึกษาภาค  ปกต ิ  กศ.บป.  หมู่เรียน ________________  
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ________________________________ 
ขออนุมัตินําเสนอโครงงาน ครัง้ที ่_____ วัน/เดือน/ปี นําเสนอโครงงาน ________________ เวลา____________ 
 

ความเห็นของอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน 
 อนุญาตใหน้ําเสนอได ้

 ผลงานและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์
 เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าโครงงาน 

 ไม่อนุญาตให้นําเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ) _________________________________________________ 
 
 

ลงชื่อ …………..…...………………………....… อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
     (                                          ) ____ / ____ / ______ 

 
 

ลงชื่อ ………………...………..… อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานร่วม  ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานร่วม 
                       (                             ) ____ / ____ / ______             (                         ) ____ / ____ / _____ 

 

ความเห็นของอาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา 
 อนุญาตใหน้ําเสนอได ้
 ไม่อนุญาตให้นําเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ)  

 
 

ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
  (                           ) _____ / _____ / _____ 
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แบบประเมินผลการนําเสนอโครงงาน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย)______________________________________________________________ 
ช่ือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________________ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ___________________________________ 
ช่ือ-สกุล นักศึกษา 1.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

2.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
3.  ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

 

นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  

หลักสูตรปรญิญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

หัวข้อในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ
1. นําเสนอปัญหา, วัตถุประสงค์ และประโยชน์ได้อย่าง

ชัดเจน (10 คะแนน) 
  

2. นําเสนอขอบเขตและอธิบายแนวคิดในการทําโครงงานได้
อย่างเข้าใจ (10 คะแนน) 

  

3. อธิบายความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้นําเสนอและได้แสดงให้เห็นว่ามีการศึกษาค้นคว้ามาเป็น
อย่างดี (10 คะแนน) 

  

4. โครงงานที่นําเสนอสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้
จริง (20 คะแนน) 

  

5. การทดลองและผลการทดลองของโครงงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ (20 คะแนน)

  

6. การสรุปผลและข้อเสนอแนะในการทําโครงงานมีความ
เหมาะสมและชัดเจน  (10 คะแนน) 

  
 

7. วิธีการนําเสนอและสื่อประกอบการเสนอโครงงาน  
       (10 คะแนน) 
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หัวข้อในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ
8. ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสอบโครงงานได้อย่าง

ชัดเจนและเข้าใจ (30 คะแนน) 
  

รวม  
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ผลการประเมินการนําเสนอโครงงาน 
 ผ่าน (ส่งช้ินงานและเอกสารฉบับสมบูรณ์ และขอสอบประมวลความรู้) 
 ผ่านโดยมีเง่ือนไข (คณะกรรมการระบุเง่ือนไขต่าง ๆ และระยะเวลา) 

……………………………………………………………………………………………………........................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. 
 
 ไม่ผ่าน (ให้ยุติการดําเนินโครงงานน้ัน (ได้รับเกรด E) หรือให้กลับไปเริ่มดําเนินการใหม่ต้ังแต่ขั้นตอน

แรก (ได้รับเกรด I) ตามแต่กรณี) 
 

 

ลงช่ือ...............................................กรรมการสอบการนําเสนอโครงงาน 
                                  (                                     )  ______ / _________ / ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ * ให้นักศึกษาจัดทําแบบฟอร์มในหน้า 72 – 73 ให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น 
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แบบอนุมัติรบังานและเอกสารโครงงาน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย)______________________________________________________________ 
ช่ือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________________ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. _________________________________ 
ช่ือ-สกุล นักศึกษา 1. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

2. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
3. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

 

นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  

หลักสูตรปรญิญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________ 
วัน เดือน ปีที่สอบ ____________________________ เวลา _________________________________ 
 
 

 
ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานและคณะกรรมการ ฯ 
 

 ตรวจสอบความสมบูรณข์องผลงานโครงงานแล้ว ตรงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 ตรวจสอบเน้ือหาและความสมบูรณ์ของเอกสารโครงงานแล้ว ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงงานแล้ว เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์ และการจัดทําโครงงาน  

 

ลงช่ือ ……………..……………… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
  (          ) ______ / ______ / ______ 

 ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของแผ่น CD แล้ว ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด 
 

ลงช่ือ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม  ลงช่ือ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม 
      (     ) ____ / ____ / ______ (                        ) ____ / ____ / ______ 

 

 

ลงช่ือ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม  ลงช่ือ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม 
      (              )  /  /     (                    )  /  /  

CT_Group-07 

 
ลงช่ือ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม  ลงช่ือ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม 

      (        ) ____ / ____ / ______    (                      ) ____ / ____ / ______ 
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 ได้รับเอกสารโครงงานต้นฉบับจํานวน 1 ชุด ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กําหนด 
 ได้รับข้อมูลในแผ่น CD จํานวน 2 ชุด ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กําหนด 
 ได้รับค่าจัดทําเอกสารโครงงาน จํานวน 600 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

ลงช่ือ ……………..……………… อาจารย์ผู้รับงานและค่าจัดทาํเอกสาร 
                     (     )  ______ / ________ / ________ 

 
(นักศึกษานําใบสําคัญรับเงินไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ดําเนินการต่อไป) 
 

ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการจัดทาํโครงงานแล้ว 
 ได้ดําเนินการส่งผลการประเมินผลการจัดทําโครงงานแล้ว 

 

 

ลงช่ือ ……………..……………… อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
              (       )  ______ / ________ / ________ 

 

 

ความเห็นของประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 อนุมัติผลการประเมินโครงงาน 

 

 

ลงช่ือ ……………..……………… ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
       (       ) ______ / ________ / ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ * ให้นักศึกษาจัดทําแบบฟอร์มในหน้า 74 – 75 ให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น 
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แบบประเมินการสอบประมวลความรู้ 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย)______________________________________________________________ 
ช่ือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________________ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. _________________________________ 
ช่ือ-สกุล นักศึกษา 1. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

                     2. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 
3. ________________________ รหัสประจําตัวนักศึกษา ________________ 

นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  

หลักสูตรปรญิญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล นักศกึษา ผลการสอบประมวลความรู ้
A B+ B C+ C D+ D E

1    
2    
3    

 
ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน 
…………………………………………………………………………………………...............................................................………. 
…………………………………………………………………………………………...............................................................………. 

 

 

 

 
 

 

ความเห็นของประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 

 

 

ลงช่ือ ……………..……………… ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
                                (                   ) ______ / ________ / ________ 

ลงช่ือ…………..…...…..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม   ลงช่ือ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม 
     (                      ) ____ / ____ / ______            (                         ) ____ / ____ / ______ 
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