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ค ำน ำ 
 

 คู่มือการจัดท ารูปเล่มปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดั บ
ปริญญาตรีได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียบเรียงงานปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลให้มี
รูปแบบที่ถูกต้อง ตรงกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับการพิมพ์เอกสารทางวิชาการโดย
หลักสากลทั่วไป ดังนั้นหากมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขประการใด สาขาวิชาระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจยินดีรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจขอขอบพระคุณคณะกรรมการปรับปรุง
คู่มือการจัดท า ทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ท าให้คู่มือการจัดท า 
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี และหวังว่าจะมีประโยชน์แก่นักศึกษาในการที่จะช่วยให้พิมพ์รูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนต่อไป 
   
 
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     มิถุนายน  2557 
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บทท่ี 1 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
 
 ให้นักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
กำรสอบหัวข้อโครงกำร 
 1. นักศึกษายื่น “แบบค าร้องขอเสนอหัวข้อ (IS.01)” พร้อม “โครงการย่อ (บทที่ 1)” 
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา และ“แบบค าร้องการขอสอบ (IS.02)” เสนอต่อสาขาวิชาฯ ตามก าหนดการที่
คณะกรรมการการสอบเห็นสมควรก าหนดขึ้น 
 2. ในกรณีที่ผลการสอบของนักศึกษาเป็น “ผ่านโดยมีเงื่อนไข”  นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และยื่น “โครงการย่อ 
(บทที่ 1)” ฉบับแก้ไข โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ เสนอต่อสาขาวิชาฯ ภายใน 7 วันท า
การ นับแต่วันที่สอบหัวข้อโครงการหรือตามแต่คณะกรรมการการสอบเห็นสมควร 
 3. นักศึกษาที่สอบ “ไม่ผ่าน” จะต้องด าเนินการจัดท าโครงการ และสอบหัวข้อโครงการ
ใหม ่ตามแต่คณะกรรมการสอบเห็นสมควร 
กำรสอบก้ำวหน้ำโครงกำร 
 นักศึกษายื่น “แบบค าร้องการขอสอบ (IS.02)” พร้อมเอกสาร “ตามเกณฑ์การให้คะแนน”
ที่สาขาวิชาฯ ก าหนด ตามก าหนดการท่ีคณะกรรมการการสอบเห็นสมควรก าหนดขึ้น 
กำรสอบจบโครงกำร 
 นักศึกษายื่น “แบบค าร้องการขอสอบ (IS.02)” พร้อมเอกสาร “ตามเกณฑ์การให้คะแนน”
ที่สาขาวิชาฯ ก าหนด ตามก าหนดการท่ีคณะกรรมการการสอบเห็นสมควรก าหนดขึ้น 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสาร “แบบฟอร์มใบบันทึกการสอบโครงการ  ระดับปริญญาตรี
และปวส.  (IS.03)” ทุกครั้งที่มีการสอบ หรือตามแต่คณะกรรมการการสอบเห็นสมควร 
กำรส่งโครงกำรและ CD ข้อมูล 
 นักศึกษาต้องส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบครบถ้วนทุกท่าน
จ านวน 1 เล่ม  
 การส่งแผ่นซีดี ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์  ระบบงาน
ที่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนเอกสารประกอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยบรรจุในกล่องซีดีพลาสติกสี
ด า ขนาด 14 ซ.ม. x 12.5 ซ.ม.  
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ตำรำงท่ี  1-1    การแบ่งเนื้อหา  ตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ ดังนี้ 
 

ล าดับ การตั้งชื่อโฟลเดอร์ เนื้อหา 

1 Software โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนักศึกษา 
2 System เป็นซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ 

3 Content เอกสารประกอบการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
นักศึกษา 

-  01_IS.pdf , 01_IS.doc     ปก-ใบรับรองโครงการ 

-  02_IS.pdf , 02_IS.doc    บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-  03_IS.pdf , 03_IS.doc    กิตติกรรมประกาศ 

-  04_IS.pdf , 04_IS.doc     สารบัญ – ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

-  05_IS.pdf , 05_IS.doc    บทที่ 1 
-  06_IS.pdf , 06_IS.doc    บทที่ 2 

-  07_IS.pdf , 07_IS.doc    บทที่ 3 

-  08_IS.pdf , 08_IS.doc    บทที่ 4 
-  09_IS.pdf , 09_IS.doc    บทที่ 5 

-  10_IS.pdf , 10_IS.doc    บรรณานุกรม 
-  11_IS.pdf , 11_IS.doc    ภาคผนวก 

-  12_IS.pdf , 12_IS.doc    ประวัติผู้จัดท า 
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ภำพที่  1-1    แสดงรูปแบบปกซีดี 
 
   
  
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ชื่อปริญญานิพนธ์/  ...................................................................... 
โครงการเฉพาะบุคคล ...................................................................... 
    ....................................................................... 
 ชื่อผู้จัดท า    1. ................................................................... 
    2. ................................................................... 
    3. ................................................................. .. 
 สาขาวิชา  ....................................................................... 

ภาคเรียนที่  .......................................................................  
ปีการศึกษา  ....................................................................... 
ปี พ.ศ. ที่จบ  ....................................................................... 
ลิขสิทธิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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บทท่ี 2 

 

ส่วนประกอบของปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคล 
 
 ปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลเป็นเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นจาก
การศึกษาค้นคว้าและทดลองอย่างละเอียด ลึกซ้ึงและรอบคอบตามล าดับขั้นตอนที่มุ่งให้นักศึกษารู้จัก
การศึกษาคน้คว้าอย่างมีระบบ มีเหตุผล  
ส่วนประกอบของปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคล 
 แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนแรก 
2. ส่วนเนื้อหา 
3. ส่วนอ้างอิง 
4. ส่วนภาคผนวก 
5. ประวัติผู้จัดท า 

ส่วนที่หนึ่ง : ส่วนแรก 
 ส่วนประกอบของปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลส่วนแรก มีส่วนประกอบย่อย
ดังนี้ 

1. ปกนอก (Front Cover) 
2. ใบรองปก (Fly leaves) 
3. ปกใน (Title Page) 
4. ใบรับรองปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล 
5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) 
6. บทคัดย่อ (Abstract) 
7. สารบัญ (Table of Contents) 
8. สารบัญตาราง (List of Table) 
9. สารบัญภาพ (List of Figures) 
10. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (List of Abbreviations and Symbols) 
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1. ปกนอก (Front Cover) 
ปกนอกของเล่มปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลเป็นปกแข็งสีกรมท่า ตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและตัวอักษรให้พิมพ์ด้วยสีทองตามรูปแบบหน้า 38 โดยบนปกนอกจะต้องมี
รายละเอียดตามล าดับจากบนลงล่าง ดังนี้ 

1.1 มีตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขนาดความกว้าง 1.7 ซ.ม. 
สูง 3.08 ซ.ม. 

1.2 ชื่อปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล 
1.3 ชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียนให้ระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 

 หมำยเหตุ  ข้อ 1.2-1.3 ให้พิมพ์ขนาดตัวอักษร 22 พอยซ์ ตัวหนาจัดไว้กึ่งกลางหน้า 
1.4 ชื่อปริญญา 
1.5 สาขาวิชา 
1.6 คณะและมหาวิทยาลัย 
1.7 พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
1.8 พิมพ์ค าว่า “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” 
หมำยเหตุ  ข้อ 1.4-1.8 ให้พิมพ์ขนาดตัวอักษร 18  พอยซ์ ตัวหนาจัดไว้กึ่งกลางหน้า 

 สันปก ให้พิมพ์ชื่อปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล และปีการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเรียงไปตามยาวของสันปก ตัวอักษรตั้งเมื่อหงายขึ้น โดยจัดระยะให้เหมาะสม(ขนาด
ตัวอักษร 18 พอยซ์ ตัวหนา) รูปแบบในการพิมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบหน้า 37 
 2. ใบรองปก (Fly leaves) 
  ถัดจากปกนอกด้านหน้าและก่อนปกหลัง ต้องมีกระดาษเปล่าสีขาวคั่นด้านละแผ่น 
 3.  ปกใน (Title Page) 
 ปกในมีรูปแบบในการพิมพ์เหมือนปกนอก แต่พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว ด้วยหมึกด า 
 4.  ใบรับรองโครงกำร  
 ให้ใช้แบบฟอร์มของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยพิมพ์ข้อความ
ตามตัวอย่างหน้า... การลงนามในใบรับรองให้ลงลายมือชื่อจริงของคณะกรรมการการสอบปริญญา
นิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลด้วยหมึกซึมสีด า เท่านั้น 
 5.  กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement)  
 เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือจนปริญญานิพนธ์หรือ
โครงการเฉพาะบุคคลนั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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 6. บทคัดย่อ (Abstract) 
 ให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีสาระในบทคัดย่อประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 6.1 ส่วนหัวเรื่อง ประกอบด้วย ชื่อปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล ชื่อ-
สกุลผู้จัดท า ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสาขาวิชา ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
 6.2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย  
  6.2.1 บทน า 
  6.2.2 วัตถุประสงค์ของการท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล 
  6.2.3 วิธีการท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล เป็นการอธิบายถึง
กระบวนการที่ส าคัญของการศึกษา ออกแบบปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล 
  6.2.4 ผลของการท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล 
  6.2.5 ค าส าคัญ 
 6.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 รูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบหน้า 41 
 7. สำรบัญ (Table of Content)  
 เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะ
บุคคลให้เขียนเป็นภาษาที่ใช้เขียนปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล หากสารบัญไม่จบในหนึ่ง
หน้าให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป รูปแบบในการพิมพ์สารบัญ ให้
เป็นไปตามตัวอย่างหน้า 43 
 8. สำรบัญตำรำง (List of Table)  
 เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะ
บุคคล (ถ้ามี) หากสารบัญตารางไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์ค าว่า .สารบัญตาราง (ต่อ)” กลาง
หน้ากระดาษหน้าถัดไป รูปแบบในการพิมพ์สารบัญ ให้เป็นไปตามตัวอย่างหน้า 45 
 9. สำรบัญภำพ (List of Figures) 
  เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่
ในปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล (ถ้ามี) หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์ค าว่า .
สารบัญภาพ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป รูปแบบในการพิมพ์สารบัญ ให้เป็นไปตามตัวอย่าง
หน้า 49 
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 10. ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ (List of Abbreviations and Symbols)  
 เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉาพะ
บุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้สัญลักษณ์และค าย่อมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเล่ม และให้พิมพ์เรียง
ตามล าดับตัวอักษร รูปแบบในการพิมพ์สารบัญ ให้เป็นไปตามตัวอย่างหน้า 52 
 
ส่วนที่สอง : ส่วนเนื้อหำ  
 ส่วนเนื้อหาของปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล แบ่งออกเป็น 5 บท มีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 บทที่ 1 บทน ำ เป็นส่วนที่บรรยายเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะที่จัดท า 
 1.1 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนโปรแกรมและเว็บไซต์  
  1.1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ เป็นการเกริ่นน าหรืออารัมบทถึง
เหตุผลในการจัดท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล โดยในการเขียนจะอธิบายถึงที่มาหรือ
ปัญหาที่พบ ที่ท าให้ต้องท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล การเขียนจึงควรเขียนในลักษณะ
โน้มน้าว จูงใจให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม โดยแสดงเหตุผลว่าท าไมถึงต้องท าโปรแกรมหรือเว็บไซต์
นี้ ซึ่งอาจมีการอ้างข้อมูลนโยบายเพื่อสนับสนุน และเม่ือศึกษาแล้วช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
 1.1.2 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคล เป็น
การเขียนจุดมุ่งหมายของการจัดท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล ว่าปริญญานิพนธ์หรือ
โครงการเฉพาะบุคคลที่จัดท าขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาใด หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเดิมตามที่
ระบุในความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาอย่างไร โดยมีสาระดังนี้ 
  1.1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์ระบบงาน 
 1.1.2.2 เพ่ือสร้างหรือพัฒนาระบบงาน 
 1.1.2.3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบงาน 
 1.1.2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน 
 1.1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  เป็นการอธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อ
ปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลนี้ส าเร็จ  
 1.1.4 ขอบเขตของงำน เป็นการอธิบายฟังชันก์หรือความสามารถของระบบที่จะ
พัฒนา 
 1.1.5 ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน  เป็ นการอธิบายแผนปฏิบัติ งานคร่าว ๆ ที่
เฉพาะเจาะจง กับปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลนี้ อธิบายโดยใช้ Gantt chart 
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 1.1.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำงำน เป็นการอธิบายถึงอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนางานทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้ชัดเจน รวมทั้งระบุ Specification ของฮาร์ดแวร์ 
 1.2 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 1.2.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ เป็นการเกริ่นน าหรืออารัมบทถึง
เหตุผลในการจัดท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล โดยในการเขียนจะอธิบายถึงที่มาหรือ
ปัญหาที่พบ ที่ท าให้ต้องท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล การเขียนจึงควรเขียนในลักษณะ
โน้มน้าว จูงใจให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม โดยแสดงเหตุผลว่าท าไมถึงต้องท าสื่อการเรียนการสอน
นี้ ซึ่งอาจมีการอ้างข้อมูลนโยบายเพื่อสนับสนุน และเม่ือศึกษาแล้วช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
 1.2.2 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคล เป็น
การเขียนจุดมุ่งหมายของการจัดท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล ว่าปริญญานิพนธ์หรือ
โครงการเฉพาะบุคคลที่จัดท าขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาใด หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเดิมตามที่
ระบุในความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาอย่างไร โดยมีสาระดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาบทเรียน 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์บทเรียน 
 1.2.3 เพ่ือสร้างหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 1.2.4 เพ่ือหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 
 1.2.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  เป็นการอธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อ
ปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลนี้ส าเร็จ  
 1.2.4 ขอบเขตของงำน เป็นการอธิบายฟังชันก์หรือความสามารถของระบบที่จะ
พัฒนา 
 1.2.5 ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน  เป็ นการอธิบายแผนปฏิบัติ งานคร่าว ๆ ที่
เฉพาะเจาะจง กับโครงการนี้ อธิบายโดยใช้ Gantt chart 
 1.2.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำงำน เป็นการอธิบายถึงอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนางานทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้ชัดเจน รวมทั้งระบุ Specification ของฮาร์ดแวร์ 
 1.3 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนกำร์ตูนมัลติมีเดีย 
 1.3.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ เป็นการเกริ่นน าหรืออารัมบทถึง
เหตุผลในการจัดท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล โดยในการเขียนจะอธิบายถึงที่มาหรือ
ปัญหาที่พบ ที่ท าให้ต้องท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล การเขียนจึงควรเขียนในลักษณะ
โน้มน้าว จูงใจให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม โดยแสดงเหตุผลว่าท าไมถึงต้องท าถึงต้องท าปริญญา
นิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลนี้ ซึ่งอาจมีการอ้างข้อมูลนโยบายเพ่ือสนับสนุน และเมื่อศึกษาแล้ว
ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
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 1.3.2 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคล เป็น
การเขียนจุดมุ่งหมายของการจัดท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล ว่าปริญญานิพนธ์หรือ
โครงการเฉพาะบุคคลที่จัดท าขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาใด หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเดิมตามที่
ระบุในความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาอย่างไร โดยมีสาระดังนี้ 
  1.3.2.1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับงานด้านมัลติมีเดีย 
 1.3.2.2 เพ่ือออกแบบการ์ตูนมัลติมีเดีย 
 1.3.2.3 เพ่ือสร้างการ์ตูนมัลติมีเดีย 
 1.3.2.4 เพ่ือหาประสิทธิภาพของการ์ตูนมัลติมีเดีย 
 1.3.2.5 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ชมการ์ตูนมัลติมีเดีย 
 1.3.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  เป็นการอธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อ
ปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลนี้ส าเร็จ  
 1.3.4 ขอบเขตของงำน เป็นการอธิบายฟังชันก์หรือความสามารถของระบบที่จะ
พัฒนา 
 1.3.5 ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน  เป็ นการอธิบายแผนปฏิบัติ งานคร่าว ๆ ที่
เฉพาะเจาะจง กับโครงการนี้ อธิบายโดยใช้ Gantt chart 
 1.3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำงำน เป็นการอธิบายถึงอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนางานทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้ชัดเจน รวมทั้งระบุ Specification ของฮาร์ดแวร์ 

 บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  เป็นส่วนที่อธิบายงานที่เกิดขึ้นก่อนและเกี่ยวข้อง
กับงานนี้ ตลอดจนการค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด เพ่ือเป็นการแสดงความรอบรู้ของผู้จัดท าในหัวข้อเรื่องที่
จัดท า โดยการค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่า
เรื่องที่ผู้จัดท าก าลังด าเนินการอยู่นี้มีใครหรือหน่วยงานใดเคยท าการวิจัยหรือศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ หรือไม่ 
ใช้วิธีการอย่างไร และผลของงานเหล่านั้นเป็นอย่างไร โดยมีสาระดังนี้ 

 2.1 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนโปรแกรมและเว็บไซต์ 
 2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงาน 
ตัวอย่างเช่น เทคนิคการรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ระบบ, การจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัด
ฐาน, การเขียน ER-Diagram, วงจรการพัฒนาระบบ, การเขียนออกแบบระบบ เป็นต้น  
 2.1.2 เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบ เป็นการกล่าวถึง โปรแกรมที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบโดยสรุป อาจกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย การน าไปใช้ในระบบงานพอสังเขป 
เป็นต้น 
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 2.1.3 โครงงำนหรือระบบงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงโครงงานหรือระบบงานที่
เกี่ยวข้อง จากบทคัดย่อ หรือบทสรุปและข้อเสนอแนะไม่น้อยกว่า 5 ระบบ ต้องมีโครงงานจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อย่างน้อย 2 ระบบ และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไม่น้อยกว่า 
3 ระบบ  

 2.2 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงาน 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    2.2.1.1 ทฤษฎีการก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน ค าอธิบายรายวิชา 
  2.2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกข้อสอบ 
 2.2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (ถ้ามี) 
 2.2.1.4 ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกประกอบเนื้อหาบทเรียน 
 2.2.1.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการจัดการบทเรียน 
 2.2.2 เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบ เป็นการกล่าวถึง โปรแกรมที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบโดยสรุป อาจกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย การน าไปใช้ในระบบงานพอสังเขป 
เป็นต้น 
 2.2.3 โครงงำนหรือระบบงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงโครงงานหรือระบบงานที่
เกี่ยวข้อง จากบทคัดย่อ หรือบทสรุปและข้อเสนอแนะไม่น้อยกว่า 5 ระบบ ต้องมีโครงงานจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อย่างน้อย 2 ระบบ และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไม่น้อยกว่า 
3 ระบบ  

 2.3 กรณี เป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนกำร์ตูนมัลติ มี เดีย 
ประกอบด้วย 
 2.3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงหลักในการออกแบบกราฟิกต่าง ๆ การใช้
ทฤษฎีแสง การใช้ทฤษฎีสี หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน ามาพัฒนาการ์ตูนมัลติมีเดีย 
 2.3.2 เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เป็นการกล่าวถึง โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง
การ์ตูนมัลติมีเดีย โดยสรุป อาจกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย การน าไปใช้ในระบบงานพอ
สังเขป เป็นต้น 
 2.3.3 โครงงำนหรือระบบงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงโครงงานหรือระบบงานที่
เกี่ยวข้อง จากบทคัดย่อ หรือบทสรุปและข้อเสนอแนะไม่น้อยกว่า 5 ระบบ ต้องมีโครงงานจาก
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มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อย่างน้อย 2 ระบบ และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไม่น้อยกว่า 
3 ระบบ  

 บทที่ 3 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ  เป็นกล่าวถึงการศึกษาในเบื้องลึกของงานที่
ต้องการพัฒนา โดยอาศัยจุดตั้งต้นจากสาเหตุของปัญหาและอธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการที่ได้มาของ
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับระบบหรืองานที่ก าลังด าเนินอยู่ทั้งนี้ โดยอาศั ยทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบ 
(Systems analysis)  

 3.1 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนโปรแกรมและเว็บไซต์ 
 3.1.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ กล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน โดยให้อธิบาย
ข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนผังองค์กร 
 3.1.2 เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าผู้ท าปริญญานิพนธ์
หรือโครงการเฉพาะบุคคลได้น าเทคนิคใดมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจว่าใช้
อย่างไร เช่น การรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์, การสัมภาษณ์, การใช้แบบสอบถาม, การสุ่มและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
 3.1.3 กระบวนกำรท ำงำนของระบบปัจจุบัน  แสดงให้ เห็นว่า ลักษณะงาน 
(business function) ขณะปัจจุบันนี้ใช้วิธีการใด ผู้เกี่ยวข้องกับงานนี้คือใคร เกี่ยวข้องอย่างไรงาน
ประกอบด้วยกระบวนการอะไรบ้าง มีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการท างานอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบเดิมเป็นอย่างไร แสดงให้อยูใ่นรูปแบบของผังงาน (Flowchart) 
 3.1.4 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ (Requirement analysis) ให้ระบุ
ความต้องการของผู้ ใช้แต่ละกลุ่มที่ ได้รวบรวมมา  รวมทั้ งความต้องการของระบบ  (System 
requirement) ต้องสอดคล้องกับเทคนิคการรวบรวมข้อมูล  
 3.1.5 สถำปัตยกรรมของระบบ (System architecture) แสดงให้ทราบถึง
องค์ประกอบด้าน ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์รับส่งข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ระบบปฏิบัติการ
ตลอดจนซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ระบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ 
 3.1.6 กำรออกแบบกระบวนกำร (Process Design) แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนใน
การด าเนินงานของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ว่า ประกอบด้วยการประมวลผลกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง โดย
เขียนอธิบายขั้นตอนของการท างานประกอบกับการใช้แผนผัง (Diagram) ประเภทต่าง ๆ หรือรูป
ภาพประกอบตามความเหมาะสม  โดยการแสดงขั้นตอนนี้อาจใช้การน าเสนอแบบล าดับขั้น 
(Hierarchical approach) เพ่ือลดข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่กระดาษในกรณีที่ระบบใหม่มีรายละเอียดของ
ขั้นตอนการท างานเฉพาะ โดยแสดงขั้นตอนในการด าเนินงานของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่  
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 3.1.7 กำรออกแบบส่วนที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูล (Data management Design) 
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในระบบที่พัฒนาขึ้นโดยแสดงแบบจ าลองข้อมูล 
(Data model) ของข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดของข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบ (Data 
dictionary)  
 3.1.8 กำรออกแบบอินพุต (Input design) แสดงให้เห็นถึงหน้าจอที่ออกแบบมา
ส าหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มในการติดต่อกับระบบ ว่าประกอบด้วยหน้าจอหลักอะไรบ้าง แต่ละหน้าจอ
ออกแบบมาเพ่ืออะไรและให้ผู้ใช้ใช้งานอย่างไร โดยแสดงให้เห็นว่าผู้พัฒนาได้น าหลักการในการ
ออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ มาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยระบุว่าในแต่ละหน้าจอ
ประกอบด้วยรายละเอียดใดบ้าง 
 3.1.9 กำรออกแบบเอำท์พุต (Output design) แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของระบบ
ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ส าหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มว่ามีผลลัพธ์รูปแบบใดได้บ้าง  เช่น รายงานหรือการแสดงผล
ทางหน้าจอกี่รูปแบบอะไรบ้าง โดยอธิบายการออกแบบผลลัพธ์จากระบบตามอุปกรณ์ที่เลือกใช้ เช่น 
การออกแบบการแสดงผลทางหน้าจอ (screen design) และการออกแบบรายงาน (Report design) 
ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้พัฒนาได้น าหลักการในการออกแบบส่วนที่
ติดต่อกับผู้ใช้มาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  3.2 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน  
  3.2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ กล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน โดยให้อธิบาย
ข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนผังองค์กร 
 3.2.2 เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าผู้ท าปริญญานิพนธ์
หรือโครงการเฉพาะบุคคลได้น าเทคนิคใดมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจว่าใช้
อย่างไร เช่น การรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์, การสัมภาษณ์, การใช้แบบสอบถาม, การสุ่มและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
 3.2.3 กระบวนกำรท ำงำนของระบบปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ลักษณะงานสอน
ขณะปัจจุบันนี้ใช้วิธีการใด ผู้เกี่ยวข้องกับงานนี้คือใคร เกี่ยวข้องอย่างไรงานประกอบด้วยกระบวนการ
อะไรบ้าง มีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการท างานอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเดิมเป็นอย่างไร แสดง
ให้อยู่ในรูปแบบของผังงาน (Flowchart) 
 3.2.4 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ ใช้  (Requirement analysis) ให้
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบนี้หรืออาจารย์ผู้สอน การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ให้
สอดคล้องกับเทคนิคการรวบรวมข้อมูลซึ่งมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
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 3.2.5 สถำปั ตยกรรมของระบบ  (System architecture) แสดงให้ ทราบถึ ง
องค์ประกอบด้าน ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์รับส่งข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ระบบปฏิบัติการ
ตลอดจนซอฟต์แวร์อื่น ๆ จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ 
 3.2.6 กำรออกแบบตัวบทเรียน (Lessons Design) เริ่มต้นด้วยการกล่าวน าเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน บอกวัตถุประสงค์  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน น าเสนอเนื้อหา และท า
แบบทดสอบหลังบทเรียน เรียงล าดับจนครบกระบวนการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการออกแบบตัว
บทเรียนหลังจากที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว การออกแบบจะต้องพิจารณาทั้งกระบวนการเรียนรู้
ว่าจะด าเนินการน าเสนอเนื้อหาและจัดการบทเรียนอย่างไร จึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
กระบวนการดังกล่าวนี้รวมถึงรูปแบบการน าเสนอบทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน การเลือกใช้สื่อ 
การใช้ค าถามระหว่างบทเรียน การตัดสินค าตอบ การเสนอสิ่งเร้า การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมแรง 
และส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทเรียนที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบส่วนนี้เรียกว่า ตัวบทเรียน หรือ
คอร์สแวร์ (Courseware) ซึ่งหมายถึง บทเรียนที่อยู่ในรูปของเอกสารที่พร้อมส าหรับน าไปสร้างเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งไประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.2.6.1 บทน าเรื่อง (Title) 
 3.2.6.2 รายการให้เลือก (Menu) 
 3.2.6.3 แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pretest) 
 3.2.6.4 เนื้อหาบทเรียน (Content) 
 3.2.6.5  แบบฝึกหัด (Exercise) 
 3.2.6.6  แบบทดสอบหลังบทเรียน (Posttest) 
 3.2.7 กำรออกแบบผังงำนและบทด ำเนินเรื่อง ประกอบด้วย 
 3.2.7.1 ผังงำน (Flowchart) หมายถึง แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของ
บทด าเนินเรื่อง ซึ่งเป็นการจัดล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละส่วนว่า ส่วนใดเกี่ยวข้องกับส่วนใด
และส่วนใดมาก่อนหลัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียน โดยทั่วไปมักจะเขียนผังงานก่อนบท
ด าเนินเรื่อง 
 3.2.7.2 บทด ำเนินเรื่อง (Storyboard) หมายถึง เรื่องราวของบทเรียน 
ประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นเฟรมตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน บทด าเนินเรื่องประกอบด้วย
ข้อความ ภาพ ค าถาม – ค าตอบ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน การ
ออกแบบบทด าเนินเรื่องจะยึดตัวบทเรียนเป็นหลัก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนในขั้น
ต่อไป ดังนั้น การออกแบบจึงต้องมีความละเอียดและสมบูรณ์ เพ่ือให้การสร้างบทเรียนง่ายขึ้นและ
เป็นระบบ อีกทั้งยังสะดวกต่อการแก้ไขบทเรียนในภายหลังอีกด้วย  นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การจัด
พ้ืนที่ของจอภาพของคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วนในการน าเสนอเนื้อหา ภาพ ปุ่มควบคุมบทเรียน และ
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ส่วนอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอบทเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งส าหรับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้ติดตามบทเรียน โดยไม่เกิดความเมื่อยล้าหรือเบื่อ
หน่ายโดยง่าย ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนเป็นเวลานาน นอกจากจะเป็นการเร้าความ
สนใจในบทเรียนแล้ว การจัดหน้าจอภาพที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและคล่องตัว สามารถใช้
บทเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ 
 3.2.7.3 บทพากย์ (Script)  
 3.2.8 กำรออกแบบกำรจัดกำรบทเรียน (ถ้ามี) โดยใช้ระบบการจัดการบทเรียน 
Moodle เป็นการออกแบบส่วนของการจัดการบทเรียน นับตั้งแต่การลงทะเบียนเรียน การพิสูจน์สิทธิ์ 
การน าเสนอบทเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน การติดตามผู้เรียน การบันทึกข้อมูลของผู้เรียน 
และการจัดการบทเรียนในส่วนต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการน าส่งบทเรียนไปยังผู้เรียน หากบทเรียน
เผยแพร่โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบในส่วนนี้หมายถึงการวางแผนการใช้ซอฟต์แวร์
จัดการทั้งในส่วนของเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนท์หรือบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ถ้าเป็นบทเรียนที่
เผยแพร่โดยใช้ซีดีรอม การออกแบบในส่วนนี้จะเป็นการจัดการในส่วนบทเรียนที่กระท าบน
คอมพิวเตอร์  

 3.3. กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนกำร์ตูนมัลติมีเดีย 
 3.3.1 กลุ่มเป้ำหมำย เป็นการอธิบายว่าการ์ตูนมัลติมีเดียที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นมุ่ง
สร้างข้ึนมาเพ่ือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด 
 3.3.2 เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าผู้ท าโครงการเฉพาะบุ
คลได้น าเทคนิคใดมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจว่าใช้อย่างไร 
เช่น การรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์, การสัมภาษณ์, การใช้แบบสอบถาม, การสุ่มและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นต้น 
 3.3.3 กระบวนกำรท ำงำนของระบบปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ลักษณะงานเดิมเป็น
อย่างไร มีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการท างานอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเดิมเป็นอย่างไร แสดงให้
อยู่ในรูปแบบของผังงาน (Flowchart) 
 3.3.4 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย (Requirement analysis) 
เป็นการอธิบายถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการการ์ตูนมัลติมีเดียในลักษณะใด ในการ
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับเทคนิคการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนางานจากรูปแบบเดิมให้ดีขึ้น 
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 3.3.5 สถำปั ตยกรรมของระบบ  (System architecture) แสดงให้ ทราบถึ ง
องค์ประกอบด้าน ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์รับส่งข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ระบบปฏิบัติการ
ตลอดจนซอฟต์แวร์อื่น ๆ จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้งานได้ 
 3.3.6 กำรออกแบบผังงำนและบทด ำเนินเรื่อง ประกอบด้วย 
 3.3.6.1 บทด าเนินเรื่อง (Storyboard)  
 3.3.6.2 บทพากย์ (Script)  

 บทที่ 4  กำรพัฒนำ ติดตั้ง และทดสอบระบบ เป็นการอธิบายกระบวนการพัฒนาหรือเขียน
โปรแกรม การน าระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปติดตั้งเพ่ือใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรเป้าหมายตลอดจน
กระบวนการในการทดสอบระบบว่าสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์ ควรอธิบายด้วยว่าในระบบใหม่นี้มีข้อความที่แสดงข้อผิดพลาดในการใช้งาน (Error 
message) ใดบ้างโดยให้สอดคล้องกับการทดสอบระบบ  

 4.1 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนโปรแกรมและเว็บไซต์ 
  4.1.1 กำรพัฒนำระบบ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรม 
(Module) ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Process ที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 เพ่ือให้เข้าใจว่าระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยไฟล์ที่เป็นโปรแกรมและข้อมูลอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายให้
เข้าใจว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่กล่าวถึงในบทที่ 2 ได้น ามาใช้อย่างไร 
 4.1.2 กำรติดตั้ง เป็นการบรรยายกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ตลอดจน
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ระบบใหม่ต้องใช้ตามสถาปัตยกรรมระบบที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 
 4.1.3 กำรทดสอบระบบ อธิบายวิธีการทดสอบระบบที่ผู้ท าปริญญานิพนธ์หรือ
โครงการเฉพาะบุคคลใช้ ซึ่งได้แก่ Unit Test, Integration Test, System Test และ Acceptance 
Test โดยแสดงให้เห็นว่าผู้ท าปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลใช้การทดสอบในรูปแบบใดบ้าง 
และผลจากการทดสอบเป็นอย่างไร 

 4.2 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 4.2.1 กำรพัฒนำ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรม (Module) 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Process ที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 เพ่ือให้เข้าใจว่าระบบสารสนเทศประกอบด้วย
ไฟล์ที่เป็นโปรแกรมและข้อมูลอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจว่า
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่กล่าวถึงในบทที่ 2 ได้น ามาใช้อย่างไร 
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 4.2.2 กำรติดตั้ง เป็นการบรรยายกระบวนการการอัพโหลดบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่ได้
พัฒนาขึ้นเซิร์ฟเวอร์ หรือบรรยายกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ 
ที่สื่อการเรียนการสอนระบใหม่ต้องใช้ 
 4.2.3 กำรทดสอบระบบ  อธิบายวิธีการทดสอบระบบ โดยผู้ เชี่ ยวชาญและ
กลุ่มเป้าหมาย ในกรณีท่ีมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะต้องท าการทดสอบโดยใช้กลุ่มผู้เรียนจริง 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 30 คน โดยมีสาระดังนี้ 
 4.2.3.1 การทดลองใช้รายบุคคล (One–to-One Implementation) เป็นการ
ทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล 
 4.2.3.2 การทดลองใช้กลุ่มย่อย (Small-group Implementation) เป็นการ
ทดลองใช้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 6-10 คน 
 4.2.3.3 การทดลองใช้กับผู้เชี่ยวชาญ (SME) เป็นการทดลองใช้บทเรียนที่
พัฒนาขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพ่ือน าผลการทดลองไปปรับปรุงแก้ไขบทเรียนต่อไป 
 4.2.3.4 การทดใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (กรณีที่มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
เป็นการทดลองใช้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 30 คนขึ้นไป 
 3.3. กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนกำร์ตูนมัลติมีเดีย 
 3.3.1 กำรพัฒนำ เป็นการบรรยายถึงตัวอย่างในแต่ละฉากของการ์ตูนมัลติมีเดียที่
สร้างข้ึน 1 ตอน ที่ต่อเนื่องกัน 
 3.3.2 กำรติดตั้ง เป็นการบรรยายกระบวนการการน าการ์ตูนมัลติมีเดียไปใช้งาน
หรือเผยแพร ่
 3.3.3 กำรทดสอบ อธิบายวิธีการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
สาระดังนี้ 
 3.3.3.1 การทดลองใช้กับผู้เชี่ยวชาญ (SME) เป็นการทดสอบการ์ตูนมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวน 6-12 คน เพ่ือน าผลการทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขการ์ตูน
มัลติมีเดียต่อไป 
 3.3.3.2 การทดใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นการทดสอบใช้การ์ตูนมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายประมาณ 30 คนขึ้นไป 

 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ เป็นบทสุดท้ายของปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะ
บุคคล ผู้ท าโครงการจะต้องสรุปผลและให้ข้อคิดเห็นโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการ
ท างานวิจัยนั้น เนื้อหาประกอบด้วย 
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 5.1 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนโปรแกรมและเว็บไซต์ 
 5.1.1 สรุปผล เป็นการสรุปผลของการพัฒนาระบบโดยอธิบายให้เข้าใจว่าระบบ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลหรือสาเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อผลของงาน จากการด าเนินงานวิจัยนี้ผู้ท าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะ ผู้ท าโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
ของการท าโครงการโดยเน้นในเรื่องการขยายโครงการนี้ไปสู่โครงการอ่ืนว่ามีประเด็นที่ควรแก่การสนใจใน
เรื่องใดบ้าง หรือระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปขยายผลต่อได้ในแนวทางใดบ้าง 

 5.2 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 5.2.1 สรุปผล เป็นการสรุปผลของการพัฒนาระบบโดยอธิบายให้เข้าใจว่าระบบ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลหรือสาเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อผลของงาน จากการด าเนินงานวิจัยนี้ผู้ท าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 5.2.2 ข้อ เสนอแนะ  ผู้ ท าโครงการให้ ข้ อ เสนอแนะโดยอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์ของโครงการโดยเน้นในเรื่องการขยายงานวิจัยนี้ไปสู่โครงการอ่ืนว่ามีประเด็นที่ควรแก่
การสนใจในเรื่องใดบ้าง หรือระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปขยายผลต่อได้ในแนวทางใดบ้าง 

 5.3. กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนกำร์ตูนมัลติมีเดีย 
 5.3.1 สรุปผล เป็นการสรุปผลของการพัฒนาระบบโดยอธิบายให้เข้าใจว่าระบบ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลหรือสาเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อผลของงาน จากการด าเนินงานวิจัยนี้ผู้ท าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะ ผู้ท าโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
ของการท าโครงการโดยเน้นในเรื่องการขยายโครงการนี้ไปสู่โครงการอ่ืนว่ามีประเด็นที่ควรแก่การสนใจใน
เรื่องใดบ้าง หรือระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปขยายผลต่อได้ในแนวทางใดบ้าง 
 
ส่วนที่สำม : ส่วนอ้ำงอิง 
 ส่วนอ้างอิงจะแสดงอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนส่วนภาคผนวก เป็นส่วนที่แสดงที่มาของ
เอกสารและสิ่งอ้างอิงที่ได้อ้างอิงไว้ในปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ
ตรวจสอบและค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 ส่วนอ้างอิงในปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลควรมีแหล่งอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 แหล่ง 
ส าหรับรูปแบบในการพิมพ์ให้ปฏิบัติตามบทที่ 3 ในคู่มือเล่มนี้ 
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ส่วนที่สี่ : ส่วนภำคผนวก 
 ภาคผนวกเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมสนับสนุนผลงานปริญญานิพนธ์หรือโครงการ
เฉพาะบุคคล เช่น แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การจะมีภาคผนวกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม หากมีให้เริ่มภาคผนวกใน
หน้าถัดจากเอกสารอ้างอิงโดยมีข้อความว่า “ภำคผนวก” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตักอักษรขนาด 18 
พอยซ์ ตัวหนา ส่วนรายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป หากมีความจ าเป็นต้องแบ่งภาคผนวก
เป็นภาคผนวกย่อยให้เรียงตามล าดับตัวอักษร โดยให้พิมพ์ ค าว่า “ภำคผนวก ก” กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ในหน้าถักจาก “ภำคผนวก” 

 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนโปรแกรมและเว็บไซต์ประกอบไป
ด้วย เอกสารดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล 
 2. ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 3. รายละเอียดตารางการวิเคราะห์ 
 4. คู่มือการใช้ 
 5. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ประกอบไป
ด้วย เอกสารดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล 
 2. ข้อสอบ 
 3. กลุ่มทดลองย่อย 
 4. รายละเอียดตารางการวิเคราะห์ (ในกรณีท่ีทดลองกับกลุ่มจริง) 
 5. คู่มือการใช้ 
 6. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 กรณีเป็นปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคลด้ำนกำร์ตูนมัลติมีเดีย ประกอบไปด้วย 
เอกสารดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล 
2. ตัวอย่างงานเดิม 
3. ตารางตรวจสอบคุณภาพ/แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. รายละเอียดตารางการวิเคราะห์ 
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5. คู่มือการใช้ 
6. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 
ส่วนที่ห้ำ : ประวัติผู้จัดท ำ 
 ให้พิมพ์ข้อความว่า “ประวัติผู้จัดท า” กึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวอักษรขนาด 18 พอยซ์ 
ตัวหนา 
 ประวัติผู้จัดท า ประกอบด้วยสิ่งส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชื่อ-นามสกุล (โดยมีค าน าหน้าชื่อ) 
2. วัน เดือน ปีเกิด 
3. สถานที่เกิด (จังหวัด) 
4. ประวัติการศึกษา (ระบุปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน) 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน 
6. รางวัลหรือผลงานที่เคยได้รับ (ถ้ามี) 
รูปแบบในการพิมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบหน้า 58 
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บทท่ี 3 

 

กำรพิมพ์ปริญญำนิพนธ์หรือโครงกำรเฉพำะบุคคล 
 
กระดำษท่ีใช้ 
 กระดาษที่ใช้พิมพ์รูปเล่มปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลหรือท าส าเนารูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลต้องเป็นกระดาษปอนด์ขาวพิเศษ ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาด
มาตรฐาน  A4 น้ าหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร 

ตัวพิมพ ์
 ให้ใช้เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแบบ Letter Quality และใช้ตัวอักษร 
(Font) ที่เป็นมาตรฐานและอ่านได้ชัดเจน ไม่ใช้ตัวเอนและตัวลวดลาย ตัวอักษรต้องเป็นสีด า (ขนาด
ปกติ 16 พอยซ์ ) มีขนาดและแบบเดียวกันตลอดเล่ม (นอกจากกรณีตัวพิมพ์ในตารางหรือ
ภาพประกอบที่อาจจ าเป็นต้องใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือย่อส่วนเพ่ือให้อยู่ในกรอบของการวางรูปแบบ
กระดาษตามระเบียบ)  

ก ำหนดตัวอักษรที่ใช้ในกำรพิมพ์ 
 ให้พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun New 

กำรวำงรูปหน้ำกระดำษพิมพ์ 
 การเว้นขอบระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้  
 ขอบบน  เว้น 1.5  นิ้ว หรือประมาณ 3.81 ซ.ม. 
 ขอบซ้ายมือ (ก้ันหน้า) เว้น 1.5 นิ้ว หรือประมาณ 3.81 ซ.ม. 
 ขอบขวามือ (ก้ันหลัง) เว้น 1 นิ้ว หรือประมาณ 2.54 ซ.ม. 
 ขอบล่าง  เว้น 1 นิ้ว หรือประมาณ 2.54 ซ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่  3-1  แสดงการเว้นระยะห่างริมขอบกระดาษ 
 
 

 

1.5 นิ้ว 
(3.75 ซ.ม.) 

1 นิ้ว 
(2.54 ซ.ม.) 

1.5 นิ้ว 
(3.75 ซ.ม.) 

1 นิ้ว 
(2.54 ซ.ม.) 
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กำรเว้นบรรทัดและกำรขึ้นบรรทัดใหม่  
 ก่อนพิมพ์ปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคล ให้ตั้งระยะห่างบรรทัด 1 เท่า โดยเลือก
เมนูรูปแบบ ย่อหน้า ระยะห่างบรรทัด  
 กำรเว้นระยะระหว่ำงชื่อบทกับหัวข้อใหญ่ ให้เว้นระยะห่ำง 1 บรรทัด คือ จากบรรทัดที่
พิมพ์ปกติ ให้กด Enter 2 ครั้ง แล้วเริ่มพิมพ์ข้อความ (ดูตัวอย่างหน้า 25) 
 กำรขึ้นบรรทัดใหม่ 
 เมื่อพิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกค านั้นไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไปทั้งค าหรือบีบ
ค าให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ไม่ควรตัดส่วนท้ายของค าไปพิมพ์บรรทัดใหม่ ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
ที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
หรือ 
 
 
 
 
กำรให้หัวข้อ (ดูตัวอย่างหน้า 25 ประกอบ) 
 การให้หัวข้อในบทเป็นการแบ่งปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลออกเป็นส่วน ๆ  
หัวข้อปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลแต่ละบทประกอบด้วย 

1. เลขที่บท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษร 20 พอยซ์ ตัวหนา 
2. ชื่อบท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 พอยซ์ ตัวหนา 
3. หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายมือ ตัวอักษรขนาด 16 พอยซ์ ตัวหนา หัวข้อใหญ่ไม่

ต้องใส่ตัวเลขก ากับ ค าอธิบายหัวข้อใหญ่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยย่อหน้า  1 Tap Key (1.50 ซ.ม.) 
ระยะบรรทัดปกติ 

 ปัจจุบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญัต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง 

ยิง่การพฒันา.... 

 ปัจจุบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญัต่อการพฒันาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่การพฒันา.... 

 ปัจจุบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญัต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การพฒันา.... 



24 

4. หัวข้อรอง ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกหรือเลขก ากับหัวข้อในระดับย่อหน้า  1 Tap Key 
(1.50 ซ.ม.) ตัวอักษรขนาด 16 พอยซ์ อาจพิมพ์ด้วยตัวหนาก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
บริบท 

ค าอธิบายหัวข้อรองอาจอยู่ในบรรทัดเดียวกัน หรือขึ้นย่อหน้าใหม่โดยให้ตัวอักษรตัวแรก
ของค าอธิบายตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวข้อรอง 

5. หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกหรือเลขก ากับหัวข้อให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของ
หัวข้อรอง 

6. กรณีท่ีมีการแบ่งหัวข้อย่อยมากว่า 4 ระดับ ให้ใช้ตัวอักษรก ากับ 
กำรขึ้นย่อหน้ำใหม่และกำรย่อหน้ำ 
 กำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองทุกครั้งให้เว้น ระยะห่ำง 1.5 พอยซ์ 
Enter คือ จากบรรทัดสุดท้ายก่อนย่อหน้า ให้คลิกขวา เลือกค าสั่ง ย่อหน้า เลือกระยะห่าง หลังจาก 
พิมพ์ 12 กด Enter แล้วจึงพิมพ์ข้อความในบรรทักถัดไปนั้น ยกเว้น หัวข้อใหญ่ที่อยู่ข้างล่างชื่อบทให้
เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด 
 กำรย่อหน้ำ ให้ย่อหน้าโดยเว้ยระยะ 1 Tap Key (1.50 ซ.ม.) ดูตัวอย่างหน้า 25 
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บทท่ี 
(ระยะห่าง 1 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 พอยซ์ แล้วพิมพ์ชื่อบท) 

ชื่อบท 
(ระยะห่าง 1 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 พอยซ์ แล้วพิมพ์หัวข้อใหญ่) 
หัวข้อใหญ่ 1 
 ค าอธิบายหัวข้อใหญ่กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 
 1. หัวข้อรอง ค าอธิบายกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
  1.1 หัวข้อย่อย ค าอธิบายกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
   1.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
    1.1.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
     ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2. หัวข้อรอง ค าอธิบายกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
  2.1 หัวข้อย่อย ค าอธิบายกกกกก 
   2.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
    2.1.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
     ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

หัวข้อใหญ่ 2 
 

(ตัวอักษรขนาด 20 พอยซ์) 

(ตัวอักษรขนาด 18 พอยซ์) 

ระยะห่าง 1.5 พอยซ์ 

ระยะห่าง 1.5 พอยซ์ 

Tab 1.5 ซ.ม. 

Tab 2.25 ซ.ม. 

Tab 3.25 ซ.ม. 

Tab 4.5 ซ.ม. 

Tab 6 ซ.ม. 

Tab 6.75 ซ.ม. 
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บทท่ี 2 
(ระยะห่าง 1 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 พอยซ์ แล้วพิมพ์ชื่อบท) 

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง 
(ระยะห่าง 1 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 พอยซ์ แล้วพิมพ์หัวข้อใหญ่) 
 จากที่ได้มีการศึกษาระบบงานเบื้องต้น  พบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท า
เว็บไซต์และในการพัฒนาระบบขั้นใช้งานพื้นฐานมีดังนี้  
ทฤษฎีใบงำน 
 1. ควำมหมำยของใบงำน 
 ใบงาน คือ เอกสารที่ก าหนดรายละเอียดของงานและล าดับขั้นการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นแรก
จนถึงขั้นสุดท้าย ใบงานเป็นใบช่วยสอนที่ผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของตน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามล าดับขั้นจนเกิดความรู้  ทักษะและกิจนิสัยสอดคล้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2. ประเภทของใบงำน 
 ใบงานสามารถจ าแนกตามลักษณะของใบงานได้ 3 ประเภทใหญ่ คือ  
  2.1 ใบงานส าหรับวิชาทฤษฎี ใบงานประเภทนี้สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ 
  2.1.1 ใช้ส าหรับการวัดความก้าวหน้าระหว่างการเรียน ส่วนใหญ่จะออกแบบ
เป็นลักษณะค าถามที่เป็นปรนัย หรือัตนัยแบบตอบสั้น ๆ เท่านั้น จุดประสงค์ของใบงานชนิดนี้เพ่ือวัด
ปริมาณของเนื้อหาให้ได้มากท่ีสุดในเวลาอันสั้นหรือมีอยู่อย่างจ ากัด 
 2.1.2 ใช้วัดความก้าวหน้าของการเรียนหลังการสอน ใบงานชนิดนี้ส่วนใหญ่
จะออกเป็นอัตนัย หรือการให้ เงื่อนไขเพ่ือท ารายงาน จุดประสงค์ของใบงานชนิดนี้ เพ่ือวัด
ความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน หรือการส่งถ่ายความรู้ หรือเพ่ือเป็นการฝึกทักษะทางสมอง 
 2.2 ใบงานส าหรับวิชาประลอง ใบงานประเภทนี้สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ  
 2.2.1 ใช้เพ่ือประกอบการสอนแบบปกติ ใบงานชนิดนี้จะมีลักษณะเป็น Lab 
Sheet คือตารางส าหรับกรอกข้อมูลจาการประลอง ค าถามเกี่ยวกับการสรุปผลจาการประลอง เป็นต้น 
 2.2.2 ใช้ส าหรับการเรียนด้วยตนเอง ใบงานชนิดนี้จะมีข้อแนะน าในการ
ประลอง ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและท าการประลองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในใบ
งาน โดยมีตารางบันทึกข้อมูล และมีค าถามเพ่ือสรุปผลจากการทดลอง 
 2.3 ใบงานส าหรับวิชาปฏิบัติ ใบงานชนิดนี้ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นใบสั่งงาน 
เพ่ือท างานในลักษณะโครงการหรือผลิตชิ้นงาน หรือการตรวจสอบประกอบงาน เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับวิชาของงานปฏิบัตินั้น ๆ 

ตัวอย่าง 

Tab 1.5 ซ.ม. 

Tab 2.25 ซ.ม. 

Tab 3.25 ซ.ม. 

Tab 4.5 ซ.ม. 

(ตัวอักษรขนาด 20 พอยซ์) 

(ตวัอักษรขนาด 18 พอยซ์) 

ระยะห่าง 1.5 พอยซ์ 
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 2.4 วัตถุประสงค์ของการสร้างใบงาน วัตถุประสงค์ของการสร้างใบงานมีดังต่อไปนี้  
 2.4.1 สร้างขึ้นเพ่ือสอนการท างานของเครื่องมืออุปกรณ์ หรือกระบวนการ
ท างานของงานอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2.4.2 ผู้สอนใช้ใบงานเพ่ือขยายความรู้ในลักษณะของการพัฒนาความคิด
รวบยอดและหลักการให้กับผู้เรียนตามกระบวนการของ Knowledge Constructed ก็ได้ 
 2.4.3 ผู้สอนต้องการพัฒนาความสามารถของการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยการ
สอนร่วมกับการเรียนภาคทฤษฎีก็ได้ 
 2.5 หลักในการสร้างใบงาน จะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยต้อง
เน้นให้มีกิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิด ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ (ฉันท์ทิพย์, 2542) 
 2.5.1 หลักการในการก าหนดวัตถุประสงค์  
 2.5.2 หลักการของการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้และทักษะให้มากที่สุด 
 2.5.3 หลักการส าหรับการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมความสามารถทาง
ความคิด มีโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะของธรรมชาติของเนื้อหา (Subject 
Matter) ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน ข อ งผู้ เรี ย น  (Entry Behavior) คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งผู้ ส อ น  (Teacher 
Characteristics) คุณสมบัติของผู้ เรียน  (Student Characteristics) และอุปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง 
(Resources Constraint) ในการสร้างใบงาน มีขั้นตอนการสร้าง 2 ขั้นตอน คือ 
 2.5.3.1 ขั้นตอนการศึกษาและส ารวจข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้สร้างจะต้อง
ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้ในการทดสอบตั้งแต่ต้น ต้องพิจารณาวางแผนการด าเนินกิจกรรม
รายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงส ารวจความสามารถของผู้เรียนด้วย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 
 ก. ก าหนดชื่อเรื่องของใบงาน ชื่อควรสื่อความหมายว่าใบ
งานนั้นเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับเรื่องใด  
  ข. การศึกษารายละเอียดของเนื้อหา ในการสร้างใบงาน
นั้นผู้สร้างใบงานต้องมีความรู้ในเรื่องของเนื้อหาอย่างละเอียด การศึกษารายละเอียดของเนื้อหานั้น
ต้องศึกษาในเชิงของการวิเคราะห์ และเขียนออกมาเป็นภาษาเขียน 
 
 
 
 
 
 

Tab 6 ซ.ม. 

Tab 6.75 ซ.ม. 
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กำรล ำดับหน้ำและกำรพิมพ์เลขหน้ำ 
 กำรล ำดับหน้ำ ในส่วนแรกของปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลให้เริ่มล าดับหน้า
ตั้งแต่สารบัญโดยใช้ตัวเลขอารบิคและมีวงเล็บก ากับ ให้พิมพ์เลขหน้าที่มุมบนด้านขวา ห่างจากขอบ
บนและด้านข้างทางขวาด้านละ 1 นิ้ว หรือประมาณ 2.54 ซ.ม. เช่น (1) (2) … 
 ส าหรับตั้งแต่ส่วนเนื้อหาของปริญญานิพนธ์หรือโครงการเฉพาะบุคคลเป็นต้นไป ให้เริ่ม
ล าดับหน้าตั้งแต่บทท่ี 1 ไปจนถึงหน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขอารบิคเรียงตามล าดับไปและนับทุกหน้า 
 กำรพิมพ์เลขหน้ำ ให้พิมพ์เลขหน้าที่มุมบนด้านขวา ห่างจากขอบบนและด้านข้างทางขวา
ด้านละ 1 นิ้ว หรือประมาณ 2.54 ซ.ม. (ดูตัวอย่างหน้า 25) โดยทุกหน้าจะต้องมีหมายเลขหน้าก ากับ 
ยกเว้น หน้าส าคัญท่ีไม่ต้องใส่เลขหน้า ได้แก่ 

1. ทุกหน้าของส่วนแรก (ปกนอก-ประมวลศัพท์) 
2. หน้าแรกของบท 
3. หน้าบอกตอนส่วนอ้างอิงและส่วนของภาคผนวก 
ทั้งนี้ ทุกหน้าซึ่งระบุไว้ในข้อ 2-3 ให้นับปกต ิโดยเร่มนับหน้าแรกของบทท่ี  1 เป็นหน้า 1 

กำรพิมพ์ตำรำง (ดูตัวอย่างหน้า 45) 
 1. การเว้นระยะบรรทัดก่อนและหลังตาราง จากข้อความบรรทัดสุดท้ายก่อนตารางให้
เว้น 1 บรรทัด (Enter 2 ครั้งจากบรรทัดสุดท้ายแล้วพิมพ์ชื่อตาราง) และจากบรรทัดสุดท้ายของ
ตารางหรือที่มาของตารางให้เว้น 1 บรรทัด (Enter 2 ครั้งจากบรรทัดสุดท้ายแล้วพิมพ์ข้อความ) 
 2. ก่อนพิมพ์ตารางให้พิมพ์เลขที่และชื่อตาราง ด้านบนตารางชิดริมซ้าย โดยพิมพ์ค าว่า 
“ตำรำงที่” เว้น 1 ตัวอักษร (2 เคาะ) ตามด้วยล าดับที่ของตารางด้วยตัวหนำ เว้น 2 ตัวอักษร (4 
เคาะ) ตามด้วยชื่อตารางด้วยตัวปกติ โดยต้องมีค าขึ้นต้นว่า แสดง…. ทุกตาราง  
 การให้เลขล าดับที่ของตาราง ให้แยกเป็นบท ๆ เช่น เลขล าดับที่ของตารางในบทที่ 1 ให้ใช้ 
ตารางที่ 1-X และเรียงตามล าดับไปจนครบบท เลขล าดับที่ของตารางในบทที่ 2 ให้ใช้ตารางที่  
2-X และเรียงล าดับไปจนจบบท 
 กรณีที่ชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรของบรรทัดที่สอง ตรงกับตัวแรกของ
ชื่อตาราง 
 จากชื่อตารางให้เว้นระยะ 1 บรรทัดก่อนพิมพ์เส้นตาราง 
 3.  เส้นตารางประกอบด้วยเส้นแนวนอน และเส้นแนวตั้ง 
 4. ตัวอักษรและตัวเลขภายในตารางให้ใช้ขนาดปกติ หากมีความจ าเป็นต้องลดขนาดให้
ลดขนาดไม่ต่ ากว่า 12 พอยซ์ 
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 5. โดยปกติให้พิมพ์ตารางอยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ยกเว้น ตารางที่มีความยาวจนไม่
สามารถแสดงในหน้าเดียวได้หมด ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยพิมพ์เลขที่ตาราง ชื่อตาราง
และตามด้วยค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บต่อท้าย เช่น ตารางที่ 1-1   แสดง…… (ต่อ) ในกรณีนี้ จะต้องพิมพ์
หัวตารางใหม่ และต้องมีข้อความในตารางอย่างน้อย 2 บรรทัด  
การพิมพ์ภาพประกอบ (ดูตัวอย่างหน้า 51) 

1. ภาพประกอบ ได้แก่ แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด 
2. การให้ล าดับที่ของภาพ ใช้ระบบเดียวกับการให้ล าดับที่ของตาราง ดูตัวอย่างหน้า …  
3. ให้พิมพ์เลขล าดับที่ของภาพ ลักษณะเช่นเดียวกับตารางแต่ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางของภาพ 
4. ให้จัดวางภาพตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณีที่ไม่สามารถบรรจุภาพ

ในหน้าเดียวได้ ให้ย่อส่วนลงตาความจ าเป็นหรือให้บรรจุส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยพิมพ์เลขที่ของภาพ 
ชื่อภาพ แล้วตามด้วยค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บต่อท้าย เช่น ภำพที่ 1-1  แสดง....(ต่อ)  
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บทที่ 4 
 

อัญพจน์ กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนบรรณำนุกรม 
 
 การเรียบเรียงผลงานทางวิชาการทุกประเภท จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งการน าข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งอ่ืนมาแสดงไว้ในผลงานของผู้เรียบเรียงจะต้องมีการ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นการให้ความเชื่อมั่นแก้ผู้อ่านว่าผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ 
 2. เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านที่ต้องการตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3. เป็นการแสดงคุณธรรมความรับผิดชอบของนักวิชาการที่จะไม่ล่วงละเมิดหรือแอบอ้าง
ผลงานของผู้อ่ืน ซึ่งนอกจากผิดแบบแผนในการจัดท าผลงานทางวิชาการแล้ว ยังถือเป็นการผิดกฏหมายว่า
ด้วยลิขสิทธิ์อีกด้วย 
 การอัญพจน์ การอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรม มีรูปแบบที่เป็นแบบแผน ผู้เรียบเรียง
ผลงานทางวิชาการ จึงต้องศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดี 

อัญพจน์ 
 อัญพจน์ คือ ข้อความท่ีผู้จัดท าคัดลอกมาจากข้อเขียนหรือค าพูดของผู้อ่ืน เพ่ือใช้ประกอบ
เนื้อหา การใช้อัญพจน์มักใช้กรณีอ้างข้อความที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น นิยามศัพท์ หรือบทประพันธ์ 
 การคัดลอกข้อความอาจจะคัดลอกข้อความบางส่วน โดยให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)  สาม
ครั้งไว้หน้า ระหว่างหรือท้ายข้อความที่คัดลอกมา 
 รูปแบบการอัญพจน์ มีดังนี้ 
 1. หากข้อความที่คัดลอกมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหาโดยไม่ต้องขึ้น
บรรทัดใหม่ และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“ .....”) (ดูตัวอย่างที่ 1 และ 2) ถ้ามีค าหรือข้อความที่
ก ากับอัญประกาศ อยู่ในอัญพจน์ด้วย ให้เปลี่ยนอัญประกาศของค าหรือข้อความข้างในเป็นอัญประกาศ
เดี่ยว (‘  ’) (ดูตัวอย่างที่ 3 ) ตัวอย่างเช่น  
ตัวอย่างที่ 1 
  
 
 
 

 จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2548: 7) กล่าวว่า “รัฐศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้ศึกษาได้รู้จักกล
ไกลแห่งการปกครองและรู้จักการใช้สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะพลเมืองที่ดี
ทางสังคม” 
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ตัวอย่างที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
2. หากข้อความมีความยาวเกิน 3 บรรทัด ให้แยกข้อความโดยขึ้นบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ใน

ระดับย่อหน้าทุกบรรทัด และไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กำรอ้ำงอิง 

การอ้างอิง หมายถึง การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาอ้างถึงในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการอย่างกว้าง ๆ ส่วนรายละเอียดที่สมบูรณ์ของแหล่งข้อมูลจะแสดงในบรรณานุกรม 

การอ้างอิงมี 2 รูปแบบ คือ 

 ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด ดังที่มีนักวิชาการ
อธิบายความส าคัญของครอบครัวไว้ว่า “ระบบครอบครัวเป็นสถาบันแห่งสังคมสถาบันหนึ่งที่
เก่าแก่ที่สุด และเป็นรากฐานของระบบสังคมทั้งหลาย... ครอบครัวเป็นแห่งแรกท่ีท าให้เด็กมี
พัฒนาการในทางสังคมกรณ์ (Socialization) และสร้างบุคลิกภาพแห่งความเป็นมนุษย์ข้ึนมา” 
(อุทัย  หิรัญโต, 2519: 267) 

 ชัยวัฒน์ คุประตกุล (2543: 50-51) กล่าวถึงทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอสไตน์ว่า 
“โดยทั่วไป ๆ  เมื่อเปรีบเทยีบกับทฤษฎีพันธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปก็ทดสอบได้ยาว
กว่ามาก จนกระทั่งนักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือ จอห์น วีลเลอร์ (John Wheeler) ถึงกับกล่าว
ว่า ‘ในครึ่งทศวรรษแรกทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป ทฤษฎีนี้เป็นสวรรค์ของนักทฤษฎี แต่เป็นนรก
ของนักทดลอง’ ” 

 ลักษณะอันงดงามของพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งสร้างสรรค์โดยสกุลช่างสุโขทัยนั้น จะ
เห็นได้จากความพรรณนาต่อไปนี้ (จิตร ภูมิศักดิ์, 2547: 375-376) 

 ...ลักษณะพุทธรูปลีลา มีการแสดงออกอันอ่อนช้อยราวกับการลีลาของหญิงงาม เส้น
รูปนอกระทวยพริ้วไหวไปทุกสัดส่วน และมีลักษณะพุ่งพวยราวกับเปลวเพลิงที่ก าลังลุกโชติช่วง 
พระพักตร์อ่ิมเอิบแสดงถึงความรักในสันติภาพ ความก้าวหน้าในหน้าที่ ก้าวไปบนเส้นทาง
พัฒนาที่ยึดมั่นในความผาสุกใหม่ของเสรีชนที่หลุดพ้นจากแอกของรัฐสังคมทาส และความปิติ
ในเสรีภาพอันเพียบพร้อมไปด้วยมนุษยธรรม... 
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1. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ คือ การอ้างอิงที่ระบุที่มาของข้อความในตัวเรื่อง โดยพิมพ์ไว้ที่
ส่วนล่างของหน้ากระดาษ 

2. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา คือ การอ้างอิงที่ระบุที่มาของข้อความก่อนหรือหลัง
ข้อความในกำรจัดท ำปริญญำนิพนธ์หโครงกำรเฉพำะบุคคล ให้ใช้กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ 

ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิงแทรกก่อนข้อควำม 
        
        
        
        
        
        
        
  
กรณีผู้แต่ง 2 คน  
 
 
กรณีผู้แต่ง 3 คน  
 
 
กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน 
 
 
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิงท้ำยข้อควำม 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้รูปแบบการอ้างอิงท้ายข้อความให้เป็นไปตามตารางที่จะกล่าวถึงต่อไป ส าหรับการอ้างอิง

ก่อนข้อความ สามารถน ารูปแบบการอ้างอิงข้อความมาปรับประยุกต์ได้ โดยการอ้างอิงก่อนข้อความจะ
พิมพ์ชื่อ-สกุล ก่อนข้อความ และพิมพ์ปี พ.ศ. เครื่องหมาย :  เลขหน้าในวงเล็บตัวอย่าง เช่น 

 นภาภรณ์ สุขมาก (2531: 1) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 
ประเภท คือ … 

  

กรรณิการ์ ลิ่วเจริญ (2542: 186) กล่าวว่า “………………….” 

  

บุญถนอม อัศวเดช และณัฐพร อ่อนแสง (2544: 186) กล่าวว่า “……………………….” 

  

พิทยา สงวนงาม สะอาด ชุ่มจันทร์ และรติมา ดาราฉาย (2545: 170) “.......……………” 

  

แสวง รัตนมงคลมาศ และคณะ (2528: 1-3) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสรรหา การคงอยู่
และการลาออกจากอาชีพข้าราชการ อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด  947 คน พบว่า…  
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การอ้างอิงท้ายข้อความ 
 
 
การอ้างอิงก่อนข้อความ 
 

 
 
 
 
กำรเขียนบรรณำนุกรม 
 บรรณานุกรม คือ บัญชีรายการวัสดุสารสนเทศท่ีผู้จัดท าใช้ประกอบการค้นคว้า ซึ่งบางแห่ง
เรียกว่า เอกสารอ้างอิง หรือรายการอ้างอิง  
 รูปแบบในการเขียนบรรณานุกรมมีดังต่อไปนี้ 

1. ก่อนถึงหน้าแสดงรายการบรรณานุกรม ให้มีหน้าบอกตอน ซึ่งมีค าว่าบรรณานุกรม ขนาด
ตัวอักษร 20 พอยซ์ ตัวหนา อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หน้าบอกตอนรายการนี้ไม่ต้องใส่เลขก ากับหน้า แต่
ให้นับหน้า 

2. หน้าแสดงรายการบรรณานุกรม มีค าว่า “บรรณานุกรม” ขนาดตัวอักษร 20 พอยซ์ 
ตัวหนา กึ่งกลางของบรรทัดแรก หน้าแรกของบรรณานุกรมไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่ให้นับหน้า 

3. บรรณานุกรมแต่ละรายการให้เริ่มชิดขอบซ้าย ถ้ารายการบรรณานุกรมมีความยาว
มากกว่า 1 บรรทัด บรรทัดต่อ ๆ ไปให้เว้นระยะ 1 Tab Key (1.50 ซ.ม.) 

4. การเขียนบรรณานุกรม ให้เรียงเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงทั้งหมด โดยเรียงล าดับตาม
ตัวอักษรตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรณีที่มีแหล่งอ้างอิงภาษาอังกฤษ ให้เรียงไว้
ต่อท้ายภาษาไทย โดยใช้ชื่อสกุลตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลางและเรียงตามล าดับตัวอักษรเช่นกัน 

5. ผู้แต่งที่มีสถานภาพพิเศษ ได้แก่ ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศหรือสมณศักดิ์ เช่น พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ ม.ร.ว. ม.ล. พระยา ท่านผู้หญิง คุณหญิง คุณ พล.อ.อ. ให้ระบุค าน าหน้าชื่อที่แสดง
สถานภาพพิเศษด้วย ถ้าเป็นสมณศักดิ์ให้วงเล็บฉายาต่อจากสมณศักดิ์ ถ้าเป็นบรรดาศักดิ์ให้วงเล็บชื่อจริง

  

คนเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการบริหาร เพราะคนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ (สมาน แสงมะลิ, 2526: 1)  

  

ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ (กรรณิการ์ ลิ่วเจริญ, 2542: 186) 

  

กรรณิการ์ ลิ่วเจริญ (2542: 186) ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ 
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ต่อบรรดาศักดิ์ กรณียศทางทหารที่ใช้อักษรย่อเหมือนกัน ให้ใช้ค าเต็ม เช่น ร.ต. ร้อยตรี เรือตรี และเรือ
อากาศตรี กรณียศของทหารเรือ ให้ระบุ ร.น. ท้ายชื่อด้วย ตัวอย่างเช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. เอกสารที่จัดพิมพ์ในนามนิติบุคคลหรือสถาบันให้ใช้ชื่อเต็มของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น  

 
 
 
 

7. กรณีผู้แต่งคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเขียนหนังสือหลายเล่ม ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะ
เล่มแรกเท่านั้น เล่มต่อ ๆ ไปให้ขีดเส้นความยาวเท่ากับชื่อ-สกุลของเล่มแรก ตามด้วยเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) และให้เรียงล าดับงานของผู้แต่งนั้นตามล าดับปีของผลงาน กรณีปีเดียวกันให้เรียงตามล าดับ
ตัวอักษรของผลงาน ตัวอย่างเช่น 

 
 
 

 
 

8. กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใช้อักษร ม.ป.ป. ในวงเล็บ ซึ่งย่อมากจากค าว่า ไม่ปรากฏปีที่
พิมพ์ หรือ N.D. ซึ่งยอมากจาก N0 Date ตัวอย่างเช่น 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี. (2546). ประพำสภำษำ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ปยุทโต). (2546). กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคนสู่ 
  ประชำธิปไตย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม. 
พระยาศรีสุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูล). (2508). ภำษำไทยของพระยำศรีสุนทรโวหำร. 
  พระนคร: คลังวิทยา. 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์. (2544). เกิดมำต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: คณะการ
กรรมการส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิรัฐบุรุษ. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. (2551). รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ  
  2550. พระนครศรีอยุธยา: ส านักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ. 

ประภาวดี สืบสนธ์. (2539). เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรนิเทศ หน่วย
เรียน 
  ที่ 1-8. (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
______________. (2543). สารสนเทศในบริบทสังคม. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่ง 
  ประเทศไทย 

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์. (ม.ป.ป.). พูดได้ พูดเป็น. กรุงเทพฯ: ก้องหล้า. 
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9. การระบุครั้งพิมพ์ ให้ระบุเฉพาะพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ส าหรับภาษาอังกฤษให้
พิมพ์ตัวเลขล าดับครั้งที่พิมพ์และตามด้วย ed. ซึ่งย่อมาจาก edition เช่น 21st ed. 2nd ed. 3rd ed. 4th 
ed. 

10. กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  ให้ใช้อักษร ม.ป.ท. ซึ่งย่อมาจากค าว่า ไม่ปรากฏสถานที่
พิมพ์ หรือ N.P. ซึ่งย่อมาจาก  No Place  ตัวอย่างเช่น  

 
 
 
11. การระบุส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ ให้ใส่เฉพาะชื่อ โดยไม่ต้องระบุสถานภาพทั้งส่วนหน้าและ

ส่วนท้าย เช่น ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี ระบุเพียง ดีจีเอ็ม บริษัทไดเร็คมีเดียกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ระบุเพียง 
ไดเร็คมีเดียกรุ๊ป (ประเทศไทย) Pearson Education Indochina Ltd. ระบุเพียง Pearson Education 
Indochina 

กรณีส านักพิมพ์ที่มีชื่อเหมือนส่วนราชการ ให้ระบุค าว่า ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ เช่น 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรณีเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ในนามของหน่วยงาน ให้ระบุชื่อของหน่วยงาน เช่น ภาควิชาภาษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จ ากัด 

กรณีที่ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ ให้ระบุชื่อผู้จัดจ าหน่าย แต่ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้จัดจ าหน่าย ให้ใช้
อักษรย่อว่า ม.ป.พ. ซื่งย่อมาจากค าว่า ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ หรือ N.P. ซึ่งย่อมาจาก No Publisher   
ตัวอย่างเช่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์. (ม.ป.ป.). พูดได้ พูดเป็น. ม.ป.ท.: ก้องหล้า. 

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์. (ม.ป.ป.). พูดได้ พูดเป็น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
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ภำคผนวก 
 
ตัวอย่ำงรูปแบบกำรพิมพ์สันปก 
    ตัวอย่ำงที่ 1              
ตัวอย่ำงที่ 2   
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 ขนาดตัวอักษร 18 พอยซ์ 

ตัวหนาสีทอง 

เว้นระยะตามเหมะสม 
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เว็บไซต์สำขำวิชำระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(ขนาดตัวอักษร 22 พอยซ์ ตัวหนา จัดไว้กึ่งกลาง) 

 
 
 
 
 
 

นำงสำววรัญญำ  เปี่ยมสุข   
  
 
 
 
 

(ขนาดตัวอักษร 18 พอยซ์ ตัวหนา จัดไว้กึ่งกลาง) 

ปริญำนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ 

คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

พ.ศ.  2553 
ลิขสิทธิ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตัวอย่ำงปกนอกและปกใน 

จากบรรทัดแรก Enter 4 ครั้ง พิมพ์

ชื่อเรื่องบรรทัดที่ 5 

ขนาดกว้าง 1.79 ซ.ม. X 3.03 ซ.ม. 

ถ้าเป็นระดับปวส.ให้เปลี่ยนจากค าว่า

ปริญญานิพนธ์เป็นโครงการเฉพาะบุคคล 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ขนาดตัวอักษร 22 พอยซ์ ตัวหนา 

จัดไว้กึ่งกลาง 
จัดระยะห่างเท่ากัน 
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ใบรับรองปริญญำนิพนธ์ 

เรื่อง เว็บไซต์สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดย นางสาววรัญญา  เปี่ยมสุข   
 ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

   
        

                                                      (นายศุภกิจ  พัวประเสริฐ) 
 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ประจ าศูนย์สุพรรณบุรี 

 
 คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 
…………………………………………… 
 (นายศุภกิจ  พัวประเสริฐ) 
 ประธานกรรมการ 

 
…………………………………………… 
 (นางสาวชนิดา แก้วเพชร) 
 กรรมการ 
 
…………………………………………… 
 (นางสาวอนุทิตา   เล็กเพชร) 
 กรรมการ 

 

ถ้าเป็นระดับปวส.ใหเ้ปลี่ยนจากค าว่าปริญญา

นิพนธ์เป็นโครงการเฉพาะบุคคล 

ตัวอย่ำงใบรับรองปริญญำนิพนธ์ 

ตัวอักษรขนาด 20 พอยซ์ตัวหนา 

ตั้ง Tab 1 ซ.ม. 

Tab 1.5 ซ.ม. 

ตั้ง Tab กึ่งกลางชื่อคณะกรรมการที่ยาวที่สุด 

ชื่อสาขาวิชาหากเป็นระดับปวส.ใช้ชื่อสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หากเป็นระดับปริญญาตรีให้ใช้

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
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กิตติกรรมประกำศ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ก่อนขึ้นบรรทัดใหม่) 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือของอาจารย์ 
ชนิดา แก้วเพชร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน า และให้
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่านที่ได้ให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการท าปริญญานิพนธ์ครั้งนี้และขอขอบพระคุณบุคลากรในสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวกด้วยดีตลอดมา 
 คุณงามความดีของการท าปริญญานิพนธ์ครั้งนี้  ขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ตลอดจนผู้เขียนเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมทุกท่าน 

 
 

วรัญญา  เปี่ยมสุข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะห่าง 2 บรรทัด แล้วพิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องใส่ค า

น าหน้าชื่อ) โดยให้อักษรตัวแรกตรงกับค าสุดท้ายของ

กิตติกรรมประกาศ 

ตัวอย่ำงกิตติกรรมประกำศ ตัวอักษรขนาด 20 พอยซ์ ตัวหนา 
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ชื่อปริญญานิพนธ์ ….………………………………………………………………………… 
ชื่อ …………………………………………………………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษา …………………………………………………………………………… 
สาขาวิชา …………………………………………………………………………… 
ปีการศึกษา …………………………………………………………………………… 
ค าส าคัญ …………………………………………………………………………… 

 

บทคัดย่อ 
 

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

(ปริญญานิพนธ์มีจ านวนทั้งสิ้น.............หน้า) 
 

 
 
 
 
 

 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

ตัวอย่ำงบทคัดย่อ Tab 3 ซ.ม. 

เวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั 

เวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั 
ตัวอักษรขนาด 20 พอยซ์ ตัวหนา 

ถ้าเป็นระดับปวส.ใหเ้ปลี่ยนจากค าว่าช่ือ

ปริญญานิพนธ์เป็นช่ือโครงการ 

ถ้าเป็นระดับปวส.ใหเ้ปลี่ยนจากค าว่าปริญญา

นิพนธ์เป็นโครงการเฉพาะบุคคล 
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ชื่อโครงการ ระบบจอง ยืม คืนหนังสือออนไลน์ (กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน อ าเภอ 
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) 

ชื่อ นายกิตติศักดิ์  บัวแก้วดี, นางสาวรวิวรรณ สุขสบาย, นางสาวสุพรรณี  วารีนิล 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชนิดา แก้วเพชร 
สาขาวิชา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
  ศูนย์สุพรรณบุรี 
ปีการศึกษา  2553 
ค าส าคัญ ระบบยืมคืน ระบบจองหนังสือ 
 

บทคัดย่อ 
 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งท า
หน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดเพ่ือให้เราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 เนื่องจากการค้นหาข้อมูลหนังสือ การยืม – คืนหนังสือ เราต้องใช้เวลาในการค้นหา
ประเภทหนังสือต่าง โดยการเปิดดูตามหมวดหมู่หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการเสียเวลาและล่าช้า
ในการหาข้อมูล ระบบจอง ยืม คืนหนังสือออนไลน์ (กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี) จึงเป็นแนวทางให้กับผู้ใช้งานให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลา
เพียงน้อยนิดก็สามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านต้องการได้ 
 ระบบจอง ยืม คืนหนังสือออนไลน์ (กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้มาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหนังสือที่
ต้องการจอง หรือยอดการจองต่าง ๆ ก็สามารถทราบรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า โดย
ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลและยังมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
         (โครงการเฉพาะบุคคลเล่มนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 87 หน้า) 
 
 
 
 
 
 
 

          อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
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สำรบัญ 
          หน้ำ 

ใบรับรองปริญญานิพนธ์ (1) 
กิตติกรรมประกาศ (2) 
บทคัดย่อ (3) 
สารบัญ (4) 
สารบัญตาราง (ถ้ามี) (8) 
สารบัรภาพ (ถ้ามี) (11) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ (13) 
บทที่x1xxxบทน ำ    
 xxxหลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์   1 
 ขอบเขตการด าเนินงาน   1 
 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน   2 
 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 3          วิธีด าเนินการ            3 
 ตารางการปฏิบัติงาน 4           4 
บทที่ 2      ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)  5 
 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)   5 
 ฐานข้อมูล (Data base) 7 
 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  11 
 โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  13 
 โครงงานที่เก่ียวข้อง          16 
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบ  17 
 การออกแบบ  19 
 แบบจ าลองกระบวนการ  (Process Model)   19 
 พจนานุกรม (Data Dictionary)  21 
 แผนภาพกระแสข้อมูล  25 

 

ตัวอย่ำงสำรบัญ 

ก่อนตัวเลขเว้น 1 ช่วงตัวอักษร หรือ 2 เคาะ 

หลังตัวเลขเว้น 2 ช่วยตัวอักษร หรือ 4 เคาะ 

หลัง 
เวน้วรรค 3 ช่วงตวัอกัษร หรือ 6 เคาะ 

ชื่อบททุกบทใช้ตัวหนา 
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สำรบัญ (ต่อ) 
      หน้ำ 

ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description) 35 
ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)  40 

บทที่ 4 กำรพัฒนำ ติดตั้ง และทดสอบระบบ 
   การพัฒนาระบบ  47 
   การติดตั้ง  48 
   การทดสอบระบบ  49 
บทที่ 5    สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผล 59 
        ข้อเสนอแนะ 61 
บรรณานุกรม  62 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก 
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 65 
 ภาคผนวก ข 
  แบบประเมินผล 67 
ประวัติผู้จัดท า  69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสำรบัญ 
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สำรบญัตำรำง 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ค าว่า ตารางที่ ชิดริมขอบซ้าย ค าว่า หน้าชิดขวา) 

ตำรำงท่ี หน้ำ 
xx1-1xxแสดง (ชื่อตาราง) 12 
 1-2 แสดงตารางการปฏิบัติงาน 16 
 2-1 แสดงข้อมูลผู้ดูแลระบบ 54 
 2-2 แสดงข้อมูลผู้ใช้ระบบ 55 
 3-1 แสดงการประมวลผลของโปรเซสที่ 1: เข้าสู่ระบบ 58 
 3-2 แสดง 60 
 4-1 แสดง 62 
 4-2 แสดง 63 
xx5-1xxแสดง 65 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอักษรขนาด 20 พอยซ์ ตัวหนา ตัวอย่ำงสำรบัญตำรำง 

ก่อนและหลังพิมพ์ตัวเลขให้เว้น 2 

ช่วงตัวอักษร 



45 

สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงท่ี หน้ำ 
 1-1 ตารางการปฏิบัติงาน 4 
 3-1 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 21 
 3-2 ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 21 
 3-3 ข้อมูลประเภทหนังสือ 21 
    3-4 ข้อมูลหนังสือ 21 
 3-5 ข้อมูลรายละเอียดการจอง 22 
 3-6   ข้อมูลการจอง 22 
 3-7 ข้อมูลรายละเอียดยืม – คืน 23 
 3-8   ข้อมูลการยืม – คืน 23 
 3-9   ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 23 
 3-10 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 1: เข้าสู่ระบบ 35 
 3-11 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2: การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 35 
 3-12 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 3: การจอง 36 
 3-13 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4: การยืม 37 
 3-14 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 5: การคืน 37 
 3-15 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6: พิมพ์รายงาน 38 
 3-16 ค าอธิบายการประมวลผลแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2โปรเซส1 เข้าสู่ระบบ 39 
 3-17 ค าอธิบายการประมวลผลแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2โปรเซส 3 การจอง 39 
 3-18 ค าอธิบายการประมวลผลแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2โปรเซส 4 การยืม 39 
 3-19 ค าอธิบายการประมวลผลแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2โปรเซส5 การคืน 40 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสำรบัญตำรำง 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
ตำรำงท่ีx1-4xxแสดงค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 : การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
 จากตารางที่  1-4    แสดงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
 
 

System 
 

: ระบบจอง ยืม คืนหนังสือออนไลน์ (กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน  
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) 

DFD number : 2 

Process name : การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

Input data 
flows 

: ข้อมูลผู้ใช้ระบบ,ข้อมูลการจองหนังสือ,ข้อมูลยืมหนังสือ,ข้อมูลการคืน
หนังสือ 

Output data 
flows 

: ข้อมูลการจองหนังสือ,ข้อมูลการยืมหนังสือ,ข้อมูลการคืนหนังสือ 

Data stored 
used 

:  Admin 

Description : โปรเซสเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่อยู่ภายในระบบประกอบด้วย
โปรเซสดังนี้ 
          1.1  การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
          1.2  การจัดการข้อมูลการจองหนังสือ 
          1.3  การจัดการข้อมูลการยืมหนังสือ 
          1.4  การจัดการข้อมูลการคืนหนังสือ 

ตัวอย่ำงกำรแสดงตำรำงในเนื้อหำ 

เวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั 

เวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั 

เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด 
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ตำรำงท่ี 1-5 แสดงค าอธิบายการประมวลผลแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของโปรเซส 1   
                        เข้าสู่ระบบ 
 

Process  Description 
System 
 

: ระบบจอง ยืม คืนหนังสือออนไลน์ (กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน  
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) 

DFD number : 2.1 

Process name : เข้าสู่ระบบ 

Input data flows : ข้อมูลผู้ดูแลระบบ  

Output data flows : การตรวจสอบข้อมูล,บันทึกข้อมูลลงระบบ,เข้าระบบ 

Data stored used : Login 
Description : เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการเข้าสู่ระบบโดย การตรวจสอบข้อมูล,บันทึก

ข้อมูลลงระบบ และการเข้าระบบ 
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สำรบัญภำพ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ค าว่า ภาพที่ ชิดริมขอบซ้าย ค าว่า หน้าชิดขวา) 

ภำพที่               หน้ำ                
  1-1 แสดง(ชื่อภาพ) 14 
 1-2 แสดงแสดงแผนภาพรวม ER-Diagram 15 
 1-3 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 33 
 2-1 แสดงหน้าสมัครสมาชิก 52 
 3-1 แสดงหน้าข้อมูลการจองหนังสือ 62 
 3-2 แสดง 78 
 4-1 แสดง 98 
 4-2 แสดง 100 
x5-1xxแสดง 111 
 
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสำรบัญภำพ 

ก่อนพิมพ์ตัวเลขให้เว้นวรรค 1 ช่วงตัวอักษร 

หลังพิมพ์ตัวเลข วรรค 2 ตัวอักษร 



49 

สำรบัญภำพ 
 

ภำพที่                         หน้ำ                
 2-1 แสดงเครื่องมือ Toolbox 16 
 3-1  แสดงแผนผังองค์ห้องสมุดประชาชน 17 
 3-2   แสดงรูปแบบผังงาน (Flowchart)               18 
 3-3  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)               20 
 3-4   แสดง Process Decomposition Diagram 24 
 3-5  แสดงคอนแทร็คไดอะแกรม (Context Diagram) 25 
 3-6  แสดง Data Flow Diagram ระบบจอง ยืม คืนหนังสือออนไลน์ 26 
 3-7  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของโปรเซสที่ 1: เข้าสู่ระบบ 27 
 3-8 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของโปรเซสที่ 2: แฟ้มข้อมูลหลัก 28 
 3-9  แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของโปรเซสที่ 3: การจองหนังสือ 28 
 3-10 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของโปรเซสที่ 4: การยืมหนังสือ 29 
 3-11 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของโปรเซสที่ 5: การคืนหนังสือ 29 
 3-12 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของโปรเซสที่ 6: พิมพ์รายงาน 30 
 3-13 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 โปรเซสที่ 1: เข้าสู่ระบบ 31 
 3-14 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 โปรเซสที่ 3: การจองหนังสือ 32 
 3-15 แสดงแผนภาพกระแสข้อระดับที่ 2 โปรเซสที่ 4: การยืมหนังสือ 33 
 3-16 แสดงแผนภาพกระแสข้อระดับที่ 2 โปรเซสที่ 5: การคืนหนังสือ 34 
 3-17 แสดงตารางผู้ดูแลระบบ (Admin) 41 
 3-18 แสดงตารางผู้ใช้ (User_name) 41 
 3-19 แสดงตารางประเภทหนังสือ (Type_book) 42 
 4-1 หน้าผู้ดูแลระบบ 56 
 4-2 หน้าข้อมูลการจองหนังสือ 57 
 4-3 หน้าเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือ 57 
 4-4  หน้าจัดการระบบข่าวสาร 57 
 4-5  หน้าการยืม – คืนหนังสือ 68 
 4-6  หน้าแสดงรายละเอียด 72 
 

ตัวอย่ำงสำรบัญภำพ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

                                 
(                                     
                 )

        

                   

          

                       

1.1                  

1.2              

1.3            

4.1              

4.2               

4.3            

Level  0

process Level  2

2.1                     

2.2                     

2.3                     

           
3.1                  

3.2              

3.3             

   -          5.1               

5.2             

5.3               

5.4     -          

 
 

ภำพที่x3-1xxแสดง Process Decomposition Diagram เว็บไซต์ระบบจอง ยืม คืนหนังสือออนไลน์  
     (กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน อ าเภทสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี)  
 

ตัวอย่ำงกำรแสดงภำพในเนื้อหำ 

เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด 

เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และอักษรย่อ 
เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด 

EMS  =  Electronics Meeting System (ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
GDSS  =  Group Decision Support System (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงกำรพิมพ์ค ำอธิบำย
สัญลักษณ์และอักษรย่อ 
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Screen Show Out: 

1. A1 คือ ตัวการ์ตูนรูปมนุษย์หิน แสดงขึ้น
เพ่ืออธิบายเนื้อหา 
2. A2 คือ Animation แสดงการเปรียบเทียบ
นิ้ วมื อ 5 นิ้ ว กับ แกะ 5 ตั ว ประกอบค า
บรรยาย 

3. ชนิดตัวอักษร 2005_iannnnnMTV 
4. ขนาดตัวอักษร 22 
5. ตัวอักษรสีด า 

Narration Script: 
                                    
      
 
 
 

หน่วยที่ 1 
วิวัฒนำกำร 
ของตัวเลข 

และ 
ระบบตัวเลข 

Subject 
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

Computer Mathematics 
Multimedia File Name 

Title 1. ก ำเนิดตัวเลข 
Sound 

 

File Name: ComMath_01_02.swf Page No: 2  

File In From File Out To 
Image/ 

Animation 
 

 

ComMath_01_01.swf ComMath_01_03.swf VDO 
 

 

  

A
1 

A
2 

ก ำเนิดตัวเลข 
การที่มนุษย์โบราณจะรู้ว่าสิ่งของนั้น ๆ จะมีค่าเท่าใด ก็จะใช้การเปรียบเทียบ โดยการเปรียบเทียบ             
กับสิ่งที่อยู่กับตัว หรืออยู่ใกล้ ๆ ตัว เช่น นิ้วมือ ก้อนกรวด หิน และก้อนดิน มนุษย์สมัยนั้นไม่สามารถ นับ
จ านวนสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้ เช่น มีลูกแกะหรือนักรบ หรือจ านวนคนเท่าไหร่ แต่จะใช้วิธีการจับคู่ 
(Matching) หรือเปรียบเทียบ (Compare) กับสิ่งที่ทราบจ านวนแล้วบางอย่าง เช่น ถ้าเห็นสัตว์   5 ตัว 
สามารถบอกจ านวนได้โดยการเปรียบเทียบกับมือของตัวเองจะบอกว่า  “เท่ากับจ านวนนิ้วมือของฉัน” ฯลฯ  

ตัวอย่ำงกำรแสดง Story board ในเนื้อหำ 
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บรรณำนุกรม 
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บรรณำนุกรม 
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ตัวอักษรขนาด 20 พอยซ์ ตัวหนา 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ-สกุล   นางสาวชนิดา        แก้วเพชร  
วัน เดือน ปี เกิด  28 กรกฎาคม 2529  
สถำนที่เกิด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประวัติกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

พ.ศ. 2550 – 2552  บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2548 – 2550  ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2545 - 2548  ปวช.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2542 – 2545  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   โรงเรียนวิทยาศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ.  2536- 2542 ประถมศึกษา 
   โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน  
 138/4 ถนนขุนช้าง ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  

 

ตัวอย่ำงประวัติผู้จัดท ำ 
 


