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บทที่ 1
ระเบียบข้ อปฏิบัติ
การจัดทาโครงงานวิจยั ในการศึกษาปี สุ ดท้าย ทางด้านเทคโนโลยีซ่ ึ งบางครั้งอาจเรี ยกว่า
ภาคนิพนธ์ (Senior Project) นั้นถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่
ศึ ก ษาในหลัก สู ตรต่ า ง ๆ ที่ เปิ ดสอนของกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่ องจากเป็ นการกลัน่ กรองผูท้ ี่จะสาเร็ จการศึกษา
ไปเป็ นบัณฑิ ตที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการ
เรี ยนการสอนเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลัก สู ต รที่ เ ปิ ดสอนของกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย คณะกรรมการบริ หารกลุ่มวิชา ฯ จึงได้กาหนดระเบียบข้อปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะการศึกษา
ลักษณะการศึกษา ของหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เปิ ดสอน
3 หลักสู ตรด้วยกัน คือ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
โดยทั้ง 3 หลักสู ตรนี้ ก าหนดให้รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer
Technology Project) โครงงานด้านวิศวกรรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Project in Computer Network
Engineering) และ โครงงานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System
Project) เป็ นรายวิชาบัง คับ ที่ นัก ศึก ษา ชั้นปี ที่ 4 ขึ้ นไปทุ กคนจะต้องสอบผ่าน จึ งจะถื อว่าจบ
การศึกษาตามข้อกาหนดของหลักสู ตร
วัตถุประสงค์ของรายวิชาโครงงานฯ ของทุกหลักสู ตร คือ การที่ให้นกั ศึกษานาความรู้ที่ได้
ศึกษาตลอดหลักสู ตรมาพัฒนาและจัดทาโครงงานวิจยั หรื อที่เรี ยกว่า ภาคนิพนธ์ (Senior Project) ที่
มีปริ มาณงานและคุณภาพในระดับที่เหมาะสมขึ้นมาหนึ่ งงาน โดยนักศึกษาจะเป็ นผูเ้ ลือกหัวข้องาน
ที่ตนเองมีความสนใจมาพัฒนาเป็ นภาคนิพนธ์ของตน โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์เป็ นผูท้ ี่ให้
คาปรึ กษา ชี้แนวทาง และดูแลการทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษา การประเมินผลการสอบจะอยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ที่ทางกลุ่มวิชา ฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งขึ้น
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1.2 คณะกรรมการประจากลุ่มวิชาฯ
คณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ ประกอบด้วย คณาจารย์ที่บริ หารและดาเนินการสอนใน
หลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะมีการประชุ มร่ วมกัน เพื่อปรึ กษา
ตัด สิ น และอนุ ม ตั ิ ก ารด าเนิ น การต่ า ง ๆ รวมถึ ง กรณี ปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในรายวิ ช า
โครงงานฯ ทั้งนี้มติของที่ประชุมคณะกรรมการประจากลุ่มวิชาฯ ถือเป็ นเด็ดขาด
1.3 ผู้ประสานงานรายวิชา
ผู้ป ระสานงานรายวิ ช า หมายถึ ง อาจารย์ใ นกลุ่ ม วิ ช าฯ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ ให้ทาหน้าที่ประสานงานรายวิชาโครงงานฯ ในหลักสู ตรนั้นๆ
โดยจะให้ค าชี้ แจง และค าแนะนาเกี่ ย วกับขั้นตอนการดาเนิ นโครงการ รับค าร้ องต่ า ง ๆ แจ้ง
กาหนดการ รวบรวมผลการสอบจากคณะกรรมการสอบเพื่อนาไปประเมินผลการเรี ยน ต่อไป
1.4 นักศึกษา
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนในรายวิชาโครงงานฯ นี้ จะต้องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่ศึกษา
ในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโลยีคอมพิวเตอร์ และได้รับความเห็ นชอบจากกลุ่มวิชา ฯ
นักศึกษาสามารถดาเนินการพัฒนาภาคนิพนธ์ เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มก็ได้ โดยกาหนดจานวน
นักศึกษาไม่เกิน 2-3 คน ต่อหนึ่งกลุ่ม ในกรณี ที่มีการเสนอภาคนิพนธ์ที่มีปริ มาณงานใหญ่มาก และ
ต้องมีจานวนนักศึกษาเกินกว่าที่กาหนด ให้นกั ศึกษาเขียนคาชี้ แจง เหตุผลประกอบการนาเสนอ
และให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ เพื่อพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
1.5 อาจารย์ ทปี่ รึกษาภาคนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ มีคุณสมบัติ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นอาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิที่ทางกลุ่มวิชา ฯ แต่งตั้ง
2. เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา และดูแลการจัดทาภาคนิพนธ์ของนักศึกษา
3. เป็ นประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์
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อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์จาเป็ นต้องมีความเข้าใจ ชัดเจนในลักษณะ และขอบเขตภาค
นิ พ นธ์ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะด าเนิ น งาน และสามารถตัด สิ น ใจในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ นในระหว่ า ง
การดาเนินการได้ ซึ่ งในการดาเนิ นการจริ งทางกลุ่มวิชา ฯ อาจจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
ภาคนิพนธ์ร่วม เพื่อช่วยนักศึกษาในการดาเนินการ
1.6 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
คณะกรรมการสอบภาคนิ พนธ์ จะมีจานวนตั้งแต่ 5 ท่าน ขึ้นไป ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ร่วม และกรรมการสอบตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้ นไป ซึ่ ง
คณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ จะทาการแต่งตั้งขึ้น
คณะกรรมการสอบภาคนิ พนธ์ มี หน้าที่ ในการพิ จารณาตัดสิ นผลการสอบ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะและชี้ ขอ้ บกพร่ องต่าง ๆ ของภาคนิ พนธ์ ให้แก่ นักศึกษาผูเ้ ข้าทาการสอบรับทราบ
ในการสอบแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการสอบเข้าร่ วมการสอบครบตามที่ทางกลุ่มวิชา ฯ แต่งตั้ง
จึงจะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็ นการสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ มติของคณะกรรมการให้ยึดตามเสี ยงข้าง
มาก
1.7 การลงทะเบียน/ระยะเวลาดาเนินการจัดทาภาคนิพนธ์
ตามแผนการศึกษาของทุกหลักสู ตรในกลุ่ มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้กาหนดให้
นักศึกษาทาการลงทะเบียนในรายวิชานี้ ในภาคการศึกษาปลาย แต่เพื่อให้นกั ศึกษามีระยะเวลาใน
การดาเนินภาคนิ พนธ์อย่างเต็มที่ ทางกลุ่มวิชา ฯ จึงกาหนดให้นกั ศึกษาได้เริ่ มต้นในการดาเนิ นการ
ตั้งแต่การสอบหัวข้อภาคนิ พนธ์ต้ งั แต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปี สุ ดท้ายของนักศึกษา และในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของทางกลุ่มวิชา ฯ
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1.8 หัวข้ อภาคนิพนธ์
นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อภาคนิพนธ์ที่ตนต้องการได้จากหัวข้อที่อาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ
แนะนาหรื อนาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ที่นกั ศึกษาสนใจโดยมีแนวทางในการเลือกหัวข้อภาคนิพนธ์
ดังนี้
1.8.1 หัวข้อไม่ซ้ ากับหัวข้อภาคนิพนธ์ที่ผูอ้ ื่นเสนอในปี การศึกษาเดียวกัน หรื อก่อนหน้า
นี้
1.8.2 ใช้หลักการหรื อทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ มาช่วยแก้ปัญหา
1.8.3 เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ทางซอฟต์แวร์ และ/หรื อ ฮาร์ ดแวร์ ที่สื่อถึงความริ เริ่ มสร้างสรรค์
หรื อเป็ นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว แต่ได้ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
1.8.4 ภาคนิ พ นธ์ จ ะต้ อ งมี ส่ ว นของการเขี ย นโปรแกรม ซึ่ งสามารถเลื อ กใช้ ภ าษา
โปรแกรมใดก็ได้ตามความเหมาะสมของงาน
1.8.5 ไม่อนุญาตให้ทาภาคนิพนธ์ ที่มีลกั ษณะซ้ ากับภาคนิพนธ์ที่เคยจัดทามาแล้ว โดยไม่
มีแนวคิดหรื อการนาเสนอแก้ปัญหาแบบใหม่
1.8.6 ไม่อนุญาตให้ทาภาคนิพนธ์ที่เน้นเพียงการออกแบบเพื่อความสวยงามหรื อแสดงผล
ข้อมูลหรื อจัดทาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อการสร้างสื่ อในรู ปแบบมัลติมีเดีย
1.8.7 ไม่อนุ ญาตให้ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ มาเป็ นองค์ประกอบหลักในการจัดทา
ภาคนิพนธ์
ตัวอย่างของภาคนิพนธ์ดา้ นต่าง ๆ ที่อาจเลือกได้ ตัวอย่างเช่น
 งานด้านโปรแกรม (Software) หากเลือกทาภาคนิพนธ์ด้านนี้ จะต้องมีขอบเขตครอบคลุม
เรื่ อง ระบบฐานข้อมูล (Database) การบริ หารจัดการระบบ (ได้แก่ insert, delete, update เป็ นต้น)
และจะต้องมีการดาเนิ นการที่มีความซับซ้อนของระบบงานซึ่ งจาเป็ นต้องใช้หลักการหรื อทฤษฎี
ทางคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย และงานนั้นจะต้องสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
 งานด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หากเลื อกทาภาคนิ พนธ์ ด้านนี้
จะต้องมีขอบเขตครอบคลุ ม ในการออกแบบ ติดตั้ง การใช้งานของโปรแกรมด้านระบบเครื อข่าย
หรื อการเขี ยนโปรแกรมในการติ ดต่อสื่ อสารกันระหว่า งเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ใ นระบบเครื อข่ า ย
รวมทั้งวิธีการสื่ อสารแบบใหม่ ๆ ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม (Computer Control) หากเลือกทาภาคนิพนธ์ด้านนี้ จะ
ต้องมี ข อบเขตครอบคลุ ม ในการออกแบบระบบควบคุ ม โดยอาจจะใช้ไ มโครคอมพิ วเตอร์
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ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรื อออกแบบเป็ นระบบฝังตัว (Embedded System) ก็
ได้
 งานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ (Computer Hardware) หากเลือกทาภาคนิ พนธ์ด้านนี้ จะ
ต้องมีขอบเขตครอบคลุม ในการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้า งทางฮาร์ ดแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์
การใช้งานในการนาเอาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไปประยุกต์ใช้งาน
 งานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) หากเลือกทาภาค
นิพนธ์ดา้ นนี้ จะต้องมีขอบเขตครอบคลุมเรื่ อง การวิเคราะห์ระบบงานเดิมเพื่อปรับปรุ งระบบงาน
หรื อ สร้างระบบงานใหม่ โดยจะต้องมีการดาเนินการที่มีความซับซ้อนของระบบงาน ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ใช้หลักการหรื อทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย และงานนั้นจะต้องสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
 งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปั จจุบนั
ทั้งนี้ ในกรณี ที่จดั ทาภาคนิ พนธ์เป็ นกลุ่ม ภาระงานของทุ กคนที่รับผิดชอบนั้นจะต้องมี
ปริ มาณงานในการจัดทาภาคนิ พนธ์ ในอัตราส่ วนที่ใกล้เคียงกันและสามารถแบ่งแยกงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบออกจากกันได้อย่างชัดเจน
1.9 การนาเสนอหัวข้ อภาคนิพนธ์
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งยื่ น เอกสารแบบเสนอหั ว ข้ อ ภาคนิ พนธ์ แ ละอาจารย์ ที่ ป รึ กษา
ภาคนิ พนธ์ (แบบฟอร์ ม CT_Group-01) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
(แบบฟอร์ ม CT_Group-02) ตามรู ปแบบที่กาหนด โดยจะต้องส่ งเอกสารคาร้ องภายในกาหนดตาม
ประกาศของกลุ่มวิชา ฯ และต้องนาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ตามกาหนดการที่ทางกลุ่มวิชา ฯ กาหนด
หากนักศึกษาไม่นาเสนอหัวข้อภาคนิ พนธ์ตามกาหนดการที่ทางกลุ่มวิชา ฯ กาหนด ทางกลุ่มวิชา ฯ
จะไม่ อนุ ญาตให้ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิ ว เตอร์ (Computer
Technology Project) โครงงานด้านวิศวกรรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Project in Compuerter
Network Engineering) และ โครงงานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Computer Information
System Project)
ในการน าเสนอหัว ข้อภาคนิ พ นธ์ นัก ศึ ก ษาต้อ งเตรี ย มเอกสารและไฟล์เ พื่ อ ใช้ใ นการ
นาเสนอ ดังนี้
1.9.1 แบบเสนอหัวข้อ และอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-01)
1.9.2 แบบเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_ Group-02)
1.9.3 แบบขออนุมตั ินาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-03)
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1.9.4 แบบประเมินหัวข้อภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_ Group-04)
1.9.5 ไฟล์นาเสนอ
รู ปแบบเอกสารในข้อ 1.9.1 – 1.9.4 นักศึกษาสามารถดูตวั อย่างได้ที่ภาคผนวก ให้นกั ศึกษา
เตรี ยมเอกสารดังกล่ า ว ให้พร้ อมและมี จานวนครบกับ คณะกรรมการสอบหัวข้อภาคนิ พนธ์ ซึ่ ง
จานวนคณะกรรมการ ฯ นักศึกษาสามารถดูได้ จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรื อสอบถามกับ
อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา
1.10 การพิจารณาหัวข้ อภาคนิพนธ์
อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา จะกาหนดวัน – เวลา สาหรับการพิจารณาหัวข้อภาคนิพนธ์
ที่นักศึ กษาทั้งหมดได้เสนอมา คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อภาคนิ พ นธ์ จะพิจารณาหัวข้อและ
ขอบเขตของภาคนิพนธ์ เพื่อให้ภาคนิพนธ์ท้ งั หมดมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่ องขอบเขตและระดับ
ความยากง่าย ซึ่ งหัวข้อภาคนิ พนธ์ที่ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อภาคนิ พนธ์
เท่านั้น จึงจะสามารถดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ สาหรับหัวข้อภาคนิ พนธ์ไม่ผา่ นการอนุมตั ิน้ นั
นักศึกษาจะต้องปรับปรุ งแก้ไขหรื ออาจจะต้องเปลี่ยนหัวข้อภาคนิ พนธ์ใหม่ หลังจากนั้นนักศึกษา
จะต้องยื่นคาร้ องเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อภาคนิพนธ์
ใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 1 เดือน)
1.11 การสอบภาคนิพนธ์
การสอบภาคนิ พ นธ์ จ ะด าเนิ น การโดยคณะกรรมการสอบภาคนิ พ นธ์ ซึ่ งในการสอบ
ภาคนิพนธ์จะแบ่ง ออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่
1) การสอบหัวข้อภาคนิพนธ์
2) การสอบติดตามความก้าวหน้าภาคนิพนธ์
3) การสอบภาคนิพนธ์
ในการสอบแต่ละครั้ง กลุ่มวิชา ฯ จะประกาศกาหนดการสอบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่ ง
หากนักศึกษาไม่เข้ารับการสอบจะถือว่าไม่ผา่ นวิชานี้ (ได้รับเกรด I) สาหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์ เข้ารับ
การสอบจะต้องยื่น เอกสารค าร้ อ งขอสอบภายในก าหนดเวลา ซึ่ งในค าร้ อ งนั้นจะต้อ งมี ความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ร่วมและต้องลงนามรับรอง
ด้วยทุกครั้ง (รู ปแบบอยูใ่ นภาคผนวก) อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์
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ร่ วมมีสิทธิ์ ที่จะไม่ให้นกั ศึกษาเข้ารับการสอบ ในกรณี ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินภาคนิพนธ์
ของนักศึกษายังไม่เหมาะสมเพียงพอ
อนึ่ง นักศึกษาจะต้องดาเนินการจัดทาภาคนิ พนธ์ให้ แล้วเสร็ จเรี ยบร้ อยสมบูรณ์เท่านั้น จึง
จะมีสิทธิ์ ยื่นคาร้องขออนุ มตั ิข้ ึนสอบภาคนิพนธ์ที่เสร็ จสมบูรณ์ ได้ นักศึกษาจะต้องนาส่ ง เอกสาร
ตามที่กาหนดไว้ สาหรับการสอบแต่ละครั้งให้แก่คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันสอบ
ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ภาคนิ พนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ร่วม มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบอาจพิจารณาไม่ให้
นักศึกษามีสิทธิ์ เข้ารับการสอบ
ในการสอบนักศึก ษาจะต้องนาเสนองานภายในระยะเวลาที่ กาหนดและคณะกรรมการ
มีสิทธิ์ ในการซักถาม แนะนา และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของภาคนิพนธ์ได้ นอกจากนี้ ยงั
อนุ ญาตให้นกั ศึกษาและบุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมฟั งการสอบได้ แต่ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการถาม
ยกเว้นเมื่อประธานกรรมการสอบอนุ ญาต แต่ช่วงเวลาที่คณะกรรมการกาลังประชุ มปรึ กษากันเพื่อ
หาข้อสรุ ปต่าง ๆ ผูเ้ ข้าสอบและบุคคลอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมรับฟั งการประชุ มด้วย ภายหลังจาก
ประชุมเรี ยบร้อยแล้วคณะกรรมการสอบจะเป็ นผูแ้ จ้งผลการสอบให้แก่นกั ศึกษาทราบ
เมื่อนักศึกษาได้นาเสนอภาคนิ พนธ์ตามกาหนดการที่ทางกลุ่มวิชา ฯ กาหนดแล้ว หลังจาก
นั้นให้นักศึ กษาเข้าสอบปากเปล่ ากับอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ ร่วม เป็ นรายบุคคล เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสในการนาเสนองานที่ตนเองรับผิดชอบ
1.12 เอกสารประกอบการสอบภาคนิพนธ์
ในการสอบนาเสนอภาคนิพนธ์ที่เสร็ จสมบูรณ์ ทางกลุ่มวิชา ฯ จะประกาศจานวนชุดของ
เอกสารให้นักศึ กษาทราบก่ อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอบตามรู ปแบบที่กาหนดไว้ และให้ยื่นต่อคณะกรรมการสอบภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยการสอบนาเสนอภาคนิ พนธ์ ที่เสร็ จสมบูรณ์ ให้จดั ทาเป็ นร่ างเอกสารภาคนิ พนธ์ ตาม
รู ปแบบที่กาหนด (ดูรายละเอียดและตัวอย่างได้จากภาคผนวก) เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบ
น าเสนอภาคนิ พ นธ์ ที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว ให้ นัก ศึ ก ษาจัด การแก้ไ ขร่ า งเอกสารภาคนิ พ นธ์ ต าม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ และจัดทาเอกสารภาคนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ให้เสร็ จเรี ยบร้ อย
พร้อมแนบเอกสาร แบบอนุ มตั ิรับงานและเอกสารภาคนิ พนธ์ โดยดาเนิ นการตามรู ปแบบที่กาหนด
และส่ งแก่ผูป้ ระสานงานรายวิชาภายหลังจากวันสอบไม่เกิน 60 วัน เพื่อทาการส่ งผลการเรี ยนใน
ลาดับต่อไป
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ในการนาเสนอภาคนิพนธ์ที่เสร็ จสมบูรณ์ นักศึกษาต้องเตรี ยมงาน เอกสารและไฟล์เพื่อใช้
ในการนาเสนอ ดังนี้
1) ชิ้นงานที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ
2) แบบขออนุมตั ินาเสนอภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-05)
3) แบบประเมินผลการนาเสนอภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-06)
4) แบบอนุมตั ิรับงานและเอกสารภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-07)
5) แบบประเมินการสอบประมวลความรู้ (แบบฟอร์ม CT_Group-08)
6) เอกสารภาคนิพนธ์ (ฉบับร่ าง)
7) ไฟล์นาเสนอ (ถ้ามี)
รู ปแบบเอกสารในข้อ 2) – 6) นักศึกษาสามารถดูตวั อย่างได้ที่ภาคผนวก ให้นกั ศึกษาเตรี ยม
เอกสารดัง กล่ า วให้ พ ร้ อ ม และมี จ านวนครบกับ คณะกรรมการสอบภาคนิ พ นธ์ ซึ่ งจ านวน
คณะกรรมการ ฯ นักศึกษาสามารถดูได้ จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรื อสอบถามกับอาจารย์ผู ้
ประสานงานรายวิชา
1.13 การขาดสอบหรือเปลีย่ นแปลงกาหนดการสอบ
ในกรณี ที่นกั ศึกษามีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ไม่สามารถเข้าทาการสอบตามกาหนดได้ ให้ยื่นคา
ร้อง พร้อมแนบหลักฐานลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษาภาค
นิ พนธ์ร่วมถึงคณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ เพื่อขออนุมตั ิเป็ นกรณี ๆ ไป คณะกรรมการประจา
กลุ่มวิชา ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาไม่ให้นกั ศึกษามีสิทธิ์ เข้าสอบ
1.14 การเปลีย่ นแปลงหัวข้ อภาคนิพนธ์ /แยกกลุ่ม
กรณี นกั ศึกษามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนหัวข้อภาคนิพนธ์หรื อขอบเขตของภาคนิพนธ์ใน
ส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อการแยกกลุ่มภาคนิ พนธ์ นักศึกษาจะต้องดาเนิ นการยื่นคาร้ องพร้ อม
แนบเอกสารประกอบตามแต่ กรณี เพื่ อขออนุ มตั ิ จากคณะกรรมการประจากลุ่ มวิช า ฯ ก่ อนถึ ง
กาหนดการเปิ ดภาคการศึกษาตอนปลาย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หากพ้นกาหนดนี้ แล้ว
นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ท้ งั สิ้ น คณะกรรมการประจากลุ่มวิชาฯ จะพิจารณาและ
แจ้งผลการพิจารณาให้นกั ศึกษารับทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หลังจากพ้นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว
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ทั้งนี้ หากได้รับการอนุ มตั ิ นักศึกษาจะต้องกลับไปเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ข้ นั ตอนของการสอบเสนอ
หัวข้อภาคนิพนธ์ใหม่อีกครั้ง
1.15 การประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์
ส าหรั บ การวัด ประเมิ น ผลรายวิ ช านี้ จะให้ เ ป็ นค่ า ระดั บ ตามเกณฑ์ ก ารวัด ผลของ
มหาวิทยาลัย ฯ คือ มีค่าระดับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, E และ I
ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้รับเกรดเป็ น I ให้นกั ศึกษาดาเนิ นการแก้ไขเกรด I ภายในระยะเวลา
60 วัน หากเกิ นกาหนด ทางกลุ่มวิชา ฯ จะให้นกั ศึกษาสอบนาเสนอภาคนิ พนธ์ใหม่ (สอบซ่ อม)
กรณี สอบซ่อมไม่ผา่ น นักศึกษาจะต้องทาการลงทะเบียนในรายวิชานี้ใหม่
ในการประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์ แบ่งการประเมินผลเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1. การประเมินผลการนาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
2. การประเมินผลการนาเสนอภาคนิพนธ์
3. การประเมินการสอบประมวลความรู้
1.15.1 การประเมินผลการนาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
คณะกรรมการจะร่ วมกันพิจารณาตัดสิ นผลการสอบแต่ละครั้ ง โดยจะมี ผลการ
พิจารณา อย่างหนึ่ งอย่างใด ต่อไปนี้ คือ ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข ไม่ผา่ นให้ปรับปรุ งแก้ไข และไม่
ผ่าน โดยมีความหมาย คือ
ผ่ าน หมายความว่า ให้นกั ศึกษาสามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไปได้
ผ่ านแบบมีเงื่อนไข หมายความว่า ให้นกั ศึกษาสามารถดาเนิ นการขั้นตอนต่อไปได้
โดยนักศึกษาจะต้องปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ
ไม่ ผ่านให้ ปรั บปรุ งแก้ ไข หมายความว่า ให้นกั ศึกษาปรับปรุ งแก้ไขหัวข้อและเค้า
โครงภาคนิพนธ์เพื่อขอสอบอนุมตั ิหวั ข้อภาคนิพนธ์ใหม่
ไม่ ผ่าน หมายความว่า คณะกรรมการสอบมีมติวา่ นักศึกษาสอบไม่ผา่ นในรายวิชา
นี้ (ได้รับเกรด E) และให้ลงทะเบียนในรายวิชานี้ใหม่
โดยจะใช้รูปแบบคาร้อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ ม CT_ Group-04) ในการ
สอบ หากคณะกรรมการสอบมีมติให้ ไม่ ผ่านให้ ปรั บปรุ งแก้ ไข นักศึกษาจะต้องแก้ไขเค้าโครงและ
ขอเข้ารั บการสอบใหม่ อีกครั้ ง ภายในระยะเวลาที่ กาหนด โดยในการสอบรอบใหม่ อีก ครั้ ง นี้ จะ
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เรี ย กว่า “สอบซ่ อม” ส าหรั บในการสอบรอบสอบซ่ อมนี้ จะมี ผลการสอบว่า ผ่า น ผ่านแบบมี
เงื่อนไข ไม่ผา่ น เท่านั้น
1.15.2 การประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์
คณะกรรมการจะร่ วมกันพิจารณาตัดสิ นผลการสอบแต่ละครั้ ง โดยจะมี ผลการ
พิจารณา อย่างหนึ่ง อย่างใด ต่อไปนี้ คือ ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข ไม่ผา่ น โดยมีความหมายคือ
ผ่ าน หมายความว่า ให้นักศึกษาสามารถดาเนิ นการขั้นตอนต่อไปได้ คือ การ
ปรับแก้ไขเอกสารภาคนิพนธ์ และการขออนุมตั ิสอบประมวลความรู้
ผ่ านแบบมีเงื่อนไข หมายความว่า ให้นกั ศึกษาสามารถดาเนิ นการขั้นตอนต่อไปได้
โดยนักศึกษาจะต้องปรั บปรุ งแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ และต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน
ไม่ ผ่าน หมายความว่า คณะกรรมการสอบมีมติวา่ นักศึกษาสอบไม่ผา่ นในรายวิชานี้
(ได้รับเกรด I) และให้ยตุ ิการดาเนินภาคนิพนธ์น้ นั (ได้รับเกรด E) และให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานี้
ใหม่
โดยจะใช้รูปแบบคาร้อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ ม CT_Group-06) ในการสอบ
นาเสนอภาคนิพนธ์ที่เสร็ จสมบูรณ์ จะมีผลการสอบว่า ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข และไม่ผา่ น อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น
ส าหรั บ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบจะมี ม ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาสอบไม่ ผ่ า นนั้ น
คณะกรรมการอาจจะพิจารณาได้หลายประเด็น เช่ น ผลงานมี คุณภาพต่ าหรื อไม่มีความก้าวหน้า
เท่าที่ควรหรื อไม่ถูกต้องตามหลักการ นักศึกษาแสดงถึ งความไม่รู้และไม่เข้าใจในงานของตนเอง
นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขผลงานให้แล้ว เสร็ จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็ นต้น
1.15.3 การประเมินการสอบประมวลความรู้
คณะกรรมการจะร่ วมกันพิจารณาตัดสิ นผลการสอบแต่ละครั้ ง โดยจะมี ผลการ
พิจารณา อย่างหนึ่ง อย่างใดต่อไปนี้ คือ ระดับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ E โดยจะใช้
รู ปแบบคาร้อง ในภาคผนวก ค. หน้า 83
อนึ่ ง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการจะแจ้งให้
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและนักศึกษาจะต้องลงนามรับทราบด้วยทุกครั้ง ให้นกั ศึกษาผูเ้ ข้าสอบ
ทุ ก คนนาเอกสารการประเมิ นผลการสอบของคณะกรรมการยื่นต่ อผูป้ ระสานงานรายวิชาภาย
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หลังจากวันสอบไม่เกิ น 5 วันทาการ มิ ฉะนั้นจะถื อว่าสอบไม่ผ่าน ทั้งนี้ ให้นัก ศึกษาทาสาเนา
เอกสารเหล่านั้นเก็บเอาไว้ดว้ ย
1.16 ภาษาทีใ่ ช้ ในการเขียนภาคนิพนธ์
การเขียนภาคนิ พนธ์ ผูเ้ ขียนสามารถที่จะเขียนเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ ภาษาที่
ใช้ในการนาเสนอภาคนิ พนธ์ เป็ นภาษาเขี ย นไม่ ใช่ ภาษาพูด และไม่ ใช่ เป็ นการเขี ย นที่ ต้องการ
ปริ มาณโดยไม่เน้นคุ ณภาพ ดังนั้นการเขียนภาคนิ พนธ์แต่ละหน้าจะต้องกระชับ ชัดเจนได้ใจความ
และถูกต้องตามหลักการใช้คาและไวยากรณ์ การใช้ศพั ท์เทคนิ คหรื อคาที่เป็ นภาษาต่างประเทศเป็ น
อีกสิ่ งหนึ่ งที่ควรคานึ งถึ ง หากกระทาได้ก็ควรใช้คาที่แปลหรื อศัพท์บญั ญัติที่เป็ นภาษาไทย (หาก
ภาคนิพนธ์น้ นั เขียนเป็ นภาษาไทย) หรื อหากว่าไม่แน่ใจว่าจะสื่ อความหมายได้ถูกต้อง การมีคาต่าง
ภาษาอยู่ในวงเล็บก็มกั ใช้ได้เสมอ ควรให้ความสาคัญว่าภาษาที่ใช้เขียนภาคนิ พนธ์น้ นั ก็คือสื่ อที่ใช้
ในการทาความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผูเ้ ขี ยนและผูอ้ ่านภาคนิ พนธ์ฉบับนั้น นอกจากการใช้คาที่
ถูกต้องแล้ว ลาดับของชุ ดของคาที่นาเสนอก็จะมีความสาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ในแต่ละย่อหน้า
จะต้องมีความชัดเจนว่าอะไรคือประเด็นหลักในการนาเสนอของย่อหน้านั้น การรับและการส่ งกัน
ระหว่างย่อหน้าที่อยู่ติดกันจะเป็ นสะพานที่ดีที่จะทาให้ผูอ้ ่านสามารถที่ จะติดตามผูเ้ ขี ยนได้อย่าง
ต่ อเนื่ องความซ้ า ซ้อน (Redundancy) การส่ อการชัก จู ง ในทางที่ ผิด (Miss-leading) และความ
คลุมเครื อ (Ambiguous) เป็ นสิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิง่ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยปกติแล้วผูเ้ ขียน
มัก ไม่ ไ ด้จ งใจที่ จ ะให้ เ กิ ด ขึ้ น แต่ สิ่ ง ดัง กล่ า วมัก เกิ ด ขึ้ น เสมอหากผูเ้ ขี ย นขาดความระมัด ระวัง
ประโยคหรื อย่อหน้าบางย่อหน้าดูผวิ เผินบางครั้งดูเหมือนไม่ซ้ ากับที่ใดเลย แต่พอสรุ ปให้ส้ ันลงแล้ว
ก็เหมือนกับสิ่ งที่เคยกล่าวมาแล้ว อันนี้ เป็ นความซ้ าซ้อนที่มกั พบเห็นเสมอ เมื่อต้องการกล่าวถึงสิ่ ง
เดี ยวกัน ตลอดภาคนิ พนธ์ท้ งั เล่มควรใช้ คาหรื อประโยคแบบเดี ยวกัน เพราะไม่เช่ นนั้นแล้วผูอ้ ่าน
มักจะเกิดความสับสนว่าเป็ นสิ่ งอื่นอีกสิ่ งหนึ่ ง หรื อไม่ ความกากวมแบบนี้ ผอู ้ ่านอาจจะเข้าใจผิดได้
โดยง่ ายโปรดระลึ กอยู่เสมอว่า ย่อหน้าหรื อประโยคที่ อ่านแล้วสรุ ปไม่ได้ว่าผูเ้ ขี ยนต้องการบอก
อะไรหรื อสรุ ปได้วา่ ผูเ้ ขียนยังคงบอกสิ่ งที่เคยบอกมาแล้ว จะเป็ นย่อหน้าหรื อประโยคที่เขียนขึ้นมา
เพื่อให้สิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพ์เท่านั้น ผูเ้ ขียนจะไม่ได้อะไรเลย
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1.17 เอกสารภาคนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
เอกสารภาคนิ พนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จะต้องจัดทาจานวน 3 ชุ ด ซึ่ งมีรูปแบบที่ถูกต้องตาม
เอกสารการจัดทาและพิมพ์ภาคนิ พนธ์ตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ ซึ่ งเอกสารนี้ จะต้องได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยคณะกรรมการสอบก่อนนาเข้าเล่ม โดยให้คณะกรรมการ
สอบลงลายมือชื่ อในใบรับ รองภาคนิ พ นธ์ ด้วยลายมื อชื่ อจริ ง ห้ ามใช้ก ารถ่ ายส าเนา จากนั้นให้
ดาเนิ นการเย็บเล่มและเข้าปกแข็งตามรู ปแบบที่กาหนด พร้ อมจัดทาแผ่น CD-ROM บันทึกแฟ้ ม
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กาหนดจานวน 1 ชุด (ในกรณี ที่ขอ้ มูลมากเกินที่แผ่น CD-ROM จะเก็บข้อมูลได้
อนุ ญาตให้ใช้แผ่น DVD ได้) จัดทาปกกล่องและปกแผ่น CD-ROM ให้เรี ยบร้อย ซึ่ งมีรายละเอียด
และรู ปแบบดังนี้
1.17.1 รายชื่อไฟล์ใน CD ของเอกสาร
1.17.1.1 ให้สร้าง Folder ชื่อ Thesis Book และภายใน Folder Thesis Book ให้
สร้าง Folder ชื่อ Thesis Book Doc และ Thesis Book Pdf โดยให้ต้ งั ชื่ อไฟล์ต่าง ๆ ภายใน Folder
ชื่อ Thesis Book Doc ดังนี้
01_ปกหน้า.doc
04_บทคัดย่อภาษาไทย.doc
07_สารบัญ.doc
10_บทที่ 1.doc
13_บทที่ 4.doc
16_ภาคผนวก.doc

02_ปกใน.doc
05_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.doc
08_รายการตาราง.doc
11_บทที่ 2.doc
14_บทที่ 5.doc
17_ประวัติผจู้ ดั ทา.doc

และ ตั้งชื่อไฟล์ต่าง ๆ ใน Folder Thesis Book Pdf ดังนี้
01_ปกหน้า.pdf
02_ปกใน.pdf
04_บทคัดย่อภาษาไทย.pdf
05_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
07_สารบัญ.pdf
08_รายการตาราง.pdf
10_บทที่ 1.pdf
11_บทที่ 2.pdf
13_บทที่ 4.pdf
14_บทที่ 5.pdf
16_ภาคผนวก.pdf
17_ประวัติผจู้ ดั ทา.pdf

03_ใบรับรองภาคนิพนธ์.doc
06_กิตติกรรมประกาศ.doc
09_รายการรู ปประกอบ.doc
12_บทที่ 3.doc
15_เอกสารอ้างอิง.doc

03_ใบรับรองภาคนิพนธ์.pdf
06_กิตติกรรมประกาศ.pdf
09_รายการรู ปประกอบ.pdf
12_บทที่ 3.pdf
15_เอกสารอ้างอิง.pdf
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1.17.1.2 ให้สร้าง Folder ชื่อ Thesis Source Code เพื่อเก็บข้อมูล Source Code ที่
เป็ นโปรแกรมต้นฉบับบันทึกไว้ใน Folder นี้
1.17.1.3 ให้สร้าง Folder ชื่อ Thesis Program เพื่อเก็บข้อมูลโปรแกรมใช้งานจริ ง
ซึ่งเป็ นโปรแกรมในการติดตั้งหรื อเป็ นไฟล์ที่มีความพร้อมที่จะนาไปใช้งานได้เลย
1.17.1.4 ให้สร้าง Folder ชื่อ Thesis Data Other เป็ นส่ วนของไฟล์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาจจะใช้ในการพัฒนาหรื อนามาร่ วมในการพัฒนาภาคนิพนธ์
1.17.1.5 รู ปแบบการพิมพ์ขอ้ ความบนแผ่น CD ให้ดาเนินการพิมพ์ขอ้ ความอย่าง
ประณี ตดังตัวอย่าง ซึ่ งสามารถใช้กระดาษสติ๊กเกอร์ สาเร็ จรู ป สาหรับติดแผ่นซี ดี หรื อแผ่นซี ดีที่
สามารถพิมพ์ลงบนแผ่นได้โดยใช้เครื่ องพิมพ์เฉพาะ และสามารถปรับขนาดอักษรได้ตามความ
เหมาะสมสวยงาม

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยภาษา VHDL
และ FPGA เพือ่ ประโยชน์ ในการนามาใช้ ควบคุมอุปกรณ์
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY
VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING

จีรศักดิ์
กรรณิ กา
พัชรี

ปวงสุข
โซ่เงิน
ทันเต

ภาคนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา..................................
สาขาวิชา........................................... คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 25……

1.17.1.6 รู ปแบบการพิมพ์ขอ้ ความบนปกด้านหน้าของกล่องใส่ แผ่น CD ให้พิมพ์
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ภาษาไทย ชื่อหัวข้อภาคนิ พนธ์ภาษาอังกฤษ ชื่ อผูจ้ ดั ทาภาคนิพนธ์ภาษาไทย
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ลงบนกระดาษแล้วตัดให้พอดีกบั ขนาดของกล่องใส่ แผ่น CD ดังตัวอย่าง
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การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยภาษา VHDL
และ FPGA เพือ่ ประโยชน์ ในการนามาใช้ ควบคุมอุปกรณ์
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY
VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING
จีรศักดิ์
กรรณิกา
พัชรี

ปวงสุ ข
โซ่ เงิน
ทันเต

ภาคนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา……………………………
สาขาวิชา………………………… คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 25……
1.18 ลิขสิ ทธิ์ของภาคนิพนธ์ และกรรมสิ ทธิ์ในซอฟต์ แวร์ และอุปกรณ์
ภาคนิ พนธ์ของนักศึกษาที่ได้จากการศึ กษาในรายวิชานี้ ถื อเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ร่ วมกันระหว่าง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และนักศึกษาผูท้ าภาคนิพนธ์ นักศึกษาหรื อผูท้ ี่จะนาผลงานไปใช้เพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตามจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากทางกลุ่มวิชา ฯ ก่อน
1.19 การเก็บรักษาและการเผยแพร่ ภาคนิพนธ์
เมื่ อนัก ศึ ก ษาด าเนิ นการจัด ท าภาคนิ พ นธ์ ผ่า นทุ ก ขั้น ตอนเสร็ จเรี ย บร้ อ ย ทางกลุ่ ม วิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กาหนดให้ส่งภาคนิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กบั ทางกลุ่มวิชา ฯ รวมทั้งหมด
จานวน 3 เล่ม พร้อมทั้งแผ่น CD บรรจุขอ้ มูลตามข้อกาหนดจานวน 2 แผ่น ทั้งนี้ ทางกลุ่มวิชาฯ จะ
ทาการเก็บภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไว้ที่กลุ่มวิชา ฯ 1 เล่ม มอบให้สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 1 เล่ม และมอบให้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจานวน 1 เล่ม ทั้งนี้
เพื่อให้นกั ศึกษารุ่ นต่อไปหรื อผูท้ ี่สนใจได้มีขอ้ มูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

บทที่ 2
รายละเอียดในการจัดทาภาคนิพนธ์
ในส่ วนของการทาภาคนิพนธ์ รายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย 5 ส่ วนคือ
1. ส่ วนนา
2. ส่ วนเนื้อความ
3. ส่ วนอ้างอิง
4. ภาคผนวก
5. ประวัติผจู้ ดั ทา
2.1 ส่ วนนา
2.1.1 สันปก (Spine)
ให้พิมพ์ชื่อเรื่ องภาคนิพนธ์ และ พ.ศ. โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาว
ของสันปก ชื่อเรื่ องภาคนิพนธ์ ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย หากชื่อเรื่ องมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด
ให้พิมพ์แบบชิดซ้าย พ.ศ. ให้พิมพ์ ปี การศึกษาทีจ่ บ (ห้ามพิมพ์คาว่า “พ.ศ.” ให้พิมพ์เฉพาะตัวเลข
ดูตวั อย่างได้ที่ภาคผนวก)
2.1.2 ปกนอก (Cover)
ให้ใช้ปกแข็งสี น้ าเงิ น พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์สีทองข้อความส่ วนบน ประกอบด้วย ชื่ อ
เรื่ องภาคนิ พนธ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกระยะห่ างกัน 1 บรรทัดข้อความส่ วนกลาง
ประกอบด้วย ชื่ อและนามสกุลผูเ้ ขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช้คานาหน้านาม เช่ น
นาย นาง นางสาว ร้อยตารวจตรี หม่อมราชวงศ์ ฯลฯ ข้อความส่ วนล่าง ประกอบด้วย คาว่า
ภาคนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา…………………………….
สาขาวิชา………………………………… คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 25……
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2.1.3 การเรี ยงลาดับส่ วนนา
ให้พิมพ์ให้ถูกต้องตามรู ปแบบและจัดเรี ยงตามลาดับดังนี้
2.1.3.1 กระดาษรองปก (Fly Leaf) ให้มีกระดาษสี ขาวด้านละ 1 แผ่น ให้ถดั จาก
ปกแข็งด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลัง แทรกเอาไว้
2.1.3.2 ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) ให้พิมพ์ตามรู ปแบบที่อยูใ่ นภาคผนวก
2.1.3.3 ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) ให้พิมพ์ตามรู ปแบบที่อยูใ่ น
ภาคผนวก
2.1.3.4 ใบรับรองภาคนิพนธ์ (Approval Sheet) ให้พิมพ์แบบฟอร์ มตามรู ปแบบ
ที่อยู่ในภาคผนวก และการลงนามในแบบฟอร์ มให้ลงลายมือชื่ อจริ งของคณะกรรมการสอบภาค
นิพนธ์ดว้ ย หมึกสี ดาหรื อสี น้ าเงิน
2.1.3.5 บทคัด ย่ อ ภาษาไทย (Thai Abstract) ให้ พิ ม พ์ ต ามรู ป แบบที่ อ ยู่ ใ น
ภาคผนวก โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ ในย่อหน้าที่ 1 ให้อธิ บายถึงความเป็ นมาในปั จจุบนั และปั ญหาที่
นาเสนอ ประมาณ 3-4 บรรทัด ในย่อหน้าที่ 2 ให้อธิ บายวิธีการที่ได้เสนอเพื่อแก้ปัญหา โดยสรุ ปให้
เข้าใจมากที่สุด และย่อหน้าสุ ดท้าย เป็ นการอธิ บายถึงผลการทดลองที่ได้จากวิธีการที่นาเสนอ โดย
ให้อธิบายเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
2.1.3.6 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) ให้พิมพ์ตามรู ปแบบที่อยูใ่ น
ภาคผนวก และแปลความจากบทคัดย่อภาษาไทย
2.1.3.7 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่าวขอบคุ ณชื่ อบุคคลที่มี
ส่ วนร่ วมให้ความช่ วยเหลือจนภาคนิ พนธ์สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี ซึ่ งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ ร่วม คณะกรรมการสอบภาคนิ พนธ์ อาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิช า
บุพการี ผูร้ ่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
2.1.3.8 สารบัญ (Table of Content) เป็ นรายการแสดงเลขหน้า ตามล าดับ
ความสาคัญ ในภาคนิ พนธ์โดยใช้ตวั อักษรโรมัน I II III IV…… แสดงหน้าบทคัดย่อ ถึ งสารบัญ
ภาพ (ถ้ามี) และให้ใช้ตวั เลขอารบิคตั้งแต่หน้าบทนาไปจนถึงหน้าสุ ดท้าย
2.1.3.9 รายการตาราง (List of Tables) เป็ นรายการแสดงเลขหน้าตามลาดับของ
ตารางต่าง ๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกที่มีอยูใ่ นภาคนิพนธ์
2.1.3.10 รายการรู ปประกอบ (List of Illustration or Figures) เป็ นรายการแสดง
เลขหน้าตามลาดับของรู ปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยู่ในภาคนิ พนธ์ รวมทั้งรู ปภาพใน
ภาคผนวก
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2.1.3.11 คาอธิ บายสัญลักษณ์ และ คาย่อ (ถ้ามี ) เป็ นส่ วนที่ อธิ บายถึ งสัญลักษณ์
และคาย่อต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้สัญลักษณ์ และคาย่อที่ใช้มีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
2.2 ส่ วนเนือ้ ความ
2.2.1 บทนา
ส่ วนบทนาจะเป็ นบทแรกของภาคนิ พนธ์ถดั จากบทคัดย่อ มีภาคนิพนธ์จานวนมากที่
มีความสับสนระหว่างบทคัดย่อและบทนา บทคัดย่อจะกล่าวโดยย่อ ๆ ถึง ประเด็นของปั ญหาว่าคือ
อะไร ผูเ้ ขียนได้ทาอะไร อย่างไร และได้ผลเช่นไร ส่ วนบทนาจะเริ่ มชักนาผูอ้ ่านเข้าสู่ ประเด็นของ
ปั ญหาอย่างเป็ นขั้นตอน โดยมักจะสรุ ปงานวิจยั ที่ผอู ้ ื่นได้กระทาไปแล้ว จากนั้นผูเ้ ขียนจะชี้ ประเด็น
ที่ชดั เจน (Problem Identification) ว่าผูเ้ ขียนจะทาอะไร หรื อแก้ปัญหาที่จุดไหน แล้วจึงสรุ ปขั้นตอน
ของการศึกษาหรื อการแก้ปัญหา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งท้ายเข้าสู่ ส่วนที่สองหรื อส่ วนที่เป็ นบทเนื้ อหา
หลักนัน่ เอง ซึ่ งบทนาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ซึ่ งเน้นการเขียนถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องที่คน้ คว้าวิจยั ความจาเป็ นหรื อสาเหตุที่ตอ้ งศึกษา (Need for the Study) การนาไปสู่
ความก้าวหน้าวิชาการแขนงนั้นตลอดจนประโยชน์ที่เกิ ดจากการศึกษาเรื่ องนั้น และหน่ วยงานที่
นักศึกษาได้นามาเป็ นกรณี ศึกษา
โดยให้ระบุ เนื้ อหาในการกล่ าวนา ปั ญหา และวิธีการที่จะนาเสนอเพื่อแก้ปัญหา
นั้น โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 - 1½ หน้ากระดาษ และในการเขียนให้มีการอ้างอิงเอกสาร (ให้ดู
รู ปแบบการอ้างอิงในบทที่ 4) ในการค้นคว้าหาปั ญหาหรื อแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า
1.2 วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์ เป็ นการเขียนจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการค้นคว้าหา
ข้อ เท็ จ จริ ง ของผู ้ศึ ก ษาค้น คว้า ดัง นั้น หั ว ข้อ นี้ จะกล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ ต้อ งการทราบค าตอบ ให้
เรี ย งล าดับความส าคัญก่ อนหลัง ควรใช้ประโยคที่ ส มบูรณ์ และถ้อยค าที่ แสดงอาการหรื อระบุ
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ระบุตวั แปร ข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษาให้เขียนเป็ นข้อ ๆ อย่างน้อย 4 ข้อ
ถ้าหากวัตถุประสงค์เกิน 1 บรรทัด ตัวอักษรของบรรทัดถัดมาต้องตรงกับตัวอักษรของบรรทัดแรก
เสมอ
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ตัวอย่าง การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. เพื่อสร้างระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา
4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์ เน้นขอบเขตจากัดในการศึกษาให้แน่ ชดั ว่าจะศึกษา
พิจารณาในขอบเขตใด คุ ณสมบัติของสิ่ งที่ศึกษา สิ่ งที่จะทาการออกแบบ ขอบเขตในการพัฒนา
ระบบให้บรรยายในลักษณะของรายข้อและควรมีขอ้ ความที่ กระชับอ่านได้ใจความโดยในแต่ละข้อ
ไม่ยาวจนเกินไป
1.4 ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน เป็ นการกล่าวถึงขั้นตอนการทางาน แต่ละ
ขั้นตอนที่ เริ่ มต้นศึกษาจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการศึกษา โดยกาหนดระยะเวลาทุกขั้นตอนโดยเขียนใน
ลักษณะของตาราง ซึ่ งมีรูปแบบของหัวข้อต่าง ๆ ในตารางดังนี้
- ศึกษาปัญหาและความเป็ นไปได้ของการจัดทาภาคนิพนธ์
- ค้นคว้า ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เสนอและขออนุมตั ิหวั ข้อภาคนิพนธ์
- แก้ไขและจัดส่ งหัวข้อภาคนิ พนธ์ที่ได้รับการอนุมตั ิ
- ………………
ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
- …………………………. ดาเนินงานพร้อมทั้งระยะเวลาประกอบ
- สอบภาคนิพนธ์
- แก้ไขและจัดส่ งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็ นการกล่าวถึงผลที่ได้จากการศึกษา โดยดูสิ่งที่
ได้น้ นั นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้งในการสร้างความรู ้ ใหม่และการนาไปใช้ในการแก้ไขและ
ปรับปรุ งปั ญหาที่ต้ งั ไว้ได้อย่างดี การเขียนให้เขียนประโยชน์ที่จะได้รับเป็ นข้อ ๆ อย่างน้อย 4 ข้อ
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น เป็ นการกล่าวให้ทราบว่า การศึกษาครั้งนี้ มีอะไรเป็ นเงื่อนไข
ข้อมูลสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นเงื่อนไขในการดาเนินงานภาคนิพนธ์ ให้เขียนในลักษณะการบรรยาย
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็ นการกล่าวถึงความหมายของคาหรื อข้อความ ที่ผศู้ ึกษา
ต้องการทาความเข้าใจกับผูอ้ ่าน เพื่อให้เข้าใจตรงกันกับผูศ้ ึกษา
2.2.2 เนื้อเรื่ อง
ประกอบด้วย
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการศึ กษาค้นคว้า ซึ่ งจะกล่ าวถึ งหลักการทัว่ ไป หรื อทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง และงานวิจยั ที่ผูอ้ ื่ นได้
กระทาไปแล้ว (Literature Review) ซึ่ งแสดงถึงการสารวจตรวจสอบหรื อทบทวนทฤษฎีรายงาน
การวิจยั และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอดีตอย่างละเอียดครบถ้วนของผูศ้ ึกษา และเพื่อให้ผอู ้ ่าน
เห็นประเด็นปั ญหาการศึกษาและแนวความคิดในการศึกษาอย่างชัดเจน
ผูท้ ี่ ศึ ก ษาควรเอาทฤษฎี แ ละข้อค้นพบ จากเอกสารและรายงานทางการวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับปั ญหาที่วิจยั เช่น ถ้าเป็ นการ
พัฒนาซอร์ ฟแวร์ ก็ควรที่จะเน้นการยกตัวอย่างทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง คือ ทฤษฎี การพัฒนาซอร์ ฟแวร์
(SDLC: Software Development Life Cycle) โดยมีข้ นั ตอนกระบวนการศึกษา การทางานอย่างไร
เพื่ อให้ไ ด้เป้ าหมายหรื อเพื่อแก้ไ ขปั ญหาที่ เราก าลัง ท าการศึ ก ษานั้นให้ส าเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี
พยายามลาดับหัวข้อของบทที่ 2 ให้เป็ นลาดับในการอ่านของผูอ้ ่านเพื่อเป็ นพื้นฐานในการทาความ
เข้าใจในงานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาและให้มีการอ้างอิงเอกสารที่เรานามาประกอบในบทที่ 2 ด้วย
เสมอ หรื อในกรณี ที่เรานาข้อความของคนอื่นมาใช้และความยาวของเอกสารในบทที่ 2 ควรอยู่
ระหว่าง 20 – 25 หน้ ากระดาษ A4
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานและการออกแบบระบบ
ทาการศึกษาอย่างละเอียดถึ งขั้นตอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการทางาน โดยให้เน้น
ว่าได้ทาการศึกษาอะไรบ้าง ผลที่ได้เป็ นอย่างไร บทนี้ จะเป็ นการอธิ บายคาตอบของประเด็นปั ญหา
นั้นมีแผนการใช้เทคนิ ค และจะเขียนเป็ นอย่างไร มีเหตุผลและให้ได้คาตอบอย่างมีประสิ ทธิ์ ภาพ
มากน้อยเพียงใดในการเขียนการดาเนินการศึกษา ในบทที่ 3 นี้ จะเป็ นการออกแบบดาเนิ นการศึกษา
เน้น การศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบงานที่ ท า ตัว อย่ า งเช่ น ถ้า เป็ นการพัฒ นาโปรแกรม
ระบบงาน เริ่ มเขียนการศึกษาระบบงานปั จจุบนั (Current System) และระบบงานใหม่ที่ตอ้ งการ
(New System) แล้วนามาออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้เครื่ องมือดังนี้ (ตัวอย่าง)
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1. การออกแบบผังงาน (Flow Chart Design)
2. คอนเท็กไดอะแกรม (Context Diagram)
3. แผนการไหลของข้อมูล (DFD: Data Flow Diagram)
4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
5. ผังโครงสร้าง (Structure Chart)
6. ออกแบบส่ วนนาเข้า (Input Design)
7. ออกแบบผลลัพธ์ (Output Design)
8. ออกแบบรายงาน (Report Design)
9. ออกแบบแฟ้ มข้อมูลและฐานข้อมูล (File and Database Design)
10. ออกแบบโปรแกรม (Program Design)
11. ออกแบบด้านการควบคุมและการประมวลผล
12. การออกแบบวงจรและการทางานของวงจร
13. รู ปแบบการออกแบบระบบงาน
14. การออกแบบลักษณะของโปรแกรมหรื อชิ้นงาน
15. ไดอะแกรมของการทางานของระบบ
ฯลฯ
ในการทาทุกขั้นตอนจะต้องให้ละเอียด และชัดเจนเพื่อเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน และควรจะ
ศึกษาวิธีการทาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถปรับปรุ งได้ตามความเหมาะสมและถูกต้องโดยได้รับการ
พิจารณาแล้วจากอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
2.2.3 ข้อสรุ ปและ/หรื อข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง
ผลการทดลองนับว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดทาภาคนิ พนธ์ โดยผูศ้ ึกษาต้อง
เสนอให้ผอู ้ ่านทราบอย่างชัดเจน ถึงเนื้ อหา ผลการทดลอง จะต้องต่อเนื่ องจากการกระทาในบทที่ 3
โดยบอกผลที่ได้จากการกระทาในบทที่ 3 เช่น การพัฒนาโปรแกรม จะต้องมีการออกแบบก่อนการ
พัฒนา ดังนั้น ในบทนี้ ตอ้ งกล่าวถึงผลจากการทดลองหรื อการออกแบบในบทที่ 3 เมื่อนาไปพัฒนา
โปรแกรมแล้วท าให้ไ ด้ผ ลดี อย่า งไร เหมาะสมหรื อไม่ โดยเน้นกระบวนการทุ กอย่า งไปที่ เป็ น
เจ้าของระบบหรื อผูใ้ ช้ระบบ (User) มีความพอใจมากน้อยเพียงใดในแต่ละส่ วน การทางานของ
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โปรแกรมให้ประสิ ทธิ์ ภาพอย่างไร เช่ น ความถูกต้องแม่นยา ความเร็ ว ความเชื่ อถื อได้ โดยเขียน
แยกออกเป็ นหัวข้อ ตามการศึกษาแล้วในบทที่ 3
บทที่ 5 สรุ ปผลการทดลอง อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ จะเสนอบทสรุ ปโดยสรุ ปจากการศึกษาที่ผ่านมา แยกแยะเป็ นปั ญหาและ
การเสนอแนะ ในข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาที่พบบ่อย ควรให้คาเสนอแนะโดยทัว่ ไปจะมุ่ง 3 ประเด็น
คือ
1. สรุ ปผลการทดลอง เป็ นการนาผลการทดลองที่ได้ในบทที่ 4 มาสรุ ปว่าเป็ น
อย่างไร โดยให้สรุ ปในแต่ละประเด็นที่ได้ต้ งั ปั ญหาไว้มาให้ชดั เจน
2. การอภิ ป รายผล เป็ นการอธิ บ ายถึ ง การน าผลที่ ไ ด้จ ากการทดลองและ
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้มาทาการอภิปรายว่าตรงหรื อแตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่เราได้ต้ งั ไว้อย่างไร
ผลที่ ไ ด้จากการทดลองได้ป ระโยชน์ ตรงกับ ที่ วางไว้หรื อไม่ เพราะเหตุ ใ ด ผูเ้ ขี ย นสามารถบอก
กล่าวถึงปั ญหาในการทาว่าทาไมถึงได้ผลไม่เป็ นไปตามที่ต้ งั ไว้ดว้ ย พร้อมหาเหตุผลประกอบ
3. ข้อเสนอแนะ ให้ผอู ้ ่านที่จะทาการศึกษาในเรื่ องเดียวกันทราบว่าควรทาอย่างไร
สามารถนาไปพัฒนาต่อไปได้อย่างไร ควรเขียนข้อเสนอแนะไว้ให้ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมมาก
ที่สุด เพื่อให้ผอู ้ ่านได้เข้าใจและสามารถนาไปปรับปรุ งต่อได้จริ ง หรื อเป็ นการเสนอแนะเกี่ ยวกับ
ประเด็นหรื อปั ญหาที่ยงั ไม่ได้แก้ไขเพื่อให้การทาภาคนิพนธ์น้ ีสมบูรณ์ที่สุด
2.3 เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง คื อรายชื่ อหนังสื อหรื อที่ มาของข้อมูลที่ นามาใช้ใ นการเขี ยนภาคนิ พนธ์
ดังนั้นเอกสารอ้างอิงจึ งเป็ นที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งที่ได้รับการอ้างอิงและที่ ผเู ้ ขี ยนใช้
ศึ ก ษาค้นคว้า ในการเขี ย นภาคนิ พ นธ์ โ ดยเลื อกเฉพาะที่ เ ห็ นว่า ส าคัญ และจาเป็ นในอันที่ จะเอื้ อ
ประโยชน์แก่ผอู ้ ่านที่ประสงค์จะค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารที่อา้ งอิงไว้ และยังเป็ นการให้เกียรติแก่
เจ้าของเอกสารเดิมอีกด้วย รายละเอียดให้ศึกษาได้จากบทที่ 4

22
2.4 ภาคผนวก
ภาคผนวกเป็ นส่ วนให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การพิสูจน์สมการ คู่มือการติดตั้งระบบ
การแนบเอกสารที่หายาก เพื่อประกอบการศึกษาดาเนินการพัฒนาภาคนิพนธ์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.4.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
สภาพแวดล้อมทัว่ ไปในการใช้งานทางด้าน Hardware และ Software ขนาดของ
โปรแกรม ข้อจากัดของระบบ
2.4.2 ภาพโครงร่ างของระบบงานที่ได้ทาการออกแบบ
ในการจัดพิมพ์เอกสาร ให้เริ่ มภาคผนวกในหน้าถัดจากเอกสารอ้างอิง โดยมีขอ้ ความ
ว่า “ภาคผนวก” อยู่ก ลางหน้ากระดาษ รายละเอี ย ดในภาคผนวกให้แสดงในหน้า ถัดไป หาก
จาเป็ นต้องแบ่งภาคผนวกออกเป็ นภาคผนวกย่อย ให้แบ่งเป็ นภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ฯลฯ โดย
พิมพ์ชื่อภาคผนวกย่อย กลางบรรทัดแรกของหน้า และในบรรทัดที่สองเป็ นข้อความอธิ บายของ
ภาคผนวกนั้น ๆ การเริ่ มภาคผนวกย่อยทุกครั้งให้ข้ ึนหน้าใหม่ และให้นบั เลขหน้าแต่ไม่ตอ้ งปรากฏ
ตัวเลข
ตารางและรู ปในภาคผนวกต้องมีหมายเลขกากับตามเนื้ อหาในภาคผนวกย่อย เช่ น
ตารางที่ ก.1 (ข้อความอธิ บาย) หรื อ รู ปที่ ก.1 (ข้อความอธิ บาย) และให้ระบุในรายการตารางและ
รายการรู ปประกอบด้วย
2.5 ประวัติผ้ จู ัดทา
ให้กล่าวถึ ง คานาหน้าชื่ อ นาย/นาง/นางสาว/ ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม
(เขียนเต็ม) ตามด้วยชื่อ วัน เดือน ปี เกิด ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้ E-Mail Address หมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ วุฒิการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ ขั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พขึ้นไป จนถึง
วุฒิการศึกษาในปั จจุบนั รวมทั้งให้ระบุชื่อสาขาวิชา ชื่อสถานศึกษาและจังหวัดที่เข้าศึกษา
ในการติดรู ปถ่ายของผูจ้ ดั ทาให้ใช้รูปถ่ายชุดครุ ยของมหาวิทยาลัย ฯ ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3
รู ป ในการติ ดเอกสารภาคนิ พ นธ์ และในไฟล์ที่ ส่ ง ในแผ่นซี ดีใ ห้ท าการสแกนรู ป ถ่ า ยจัดวางใน
ตาแหน่งตามรู ปแบบที่กาหนด (ในไฟล์ 17_ประวัติผจู้ ดั ทา.doc และ ไฟล์ 17_ประวัติผจู้ ดั ทา.pdf)

บทที่ 3
รายละเอียดในการพิมพ์ภาคนิพนธ์
ในการที่จะจัดดาเนินการพิมพ์ภาคนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษาข้อกาหนดและรู ปแบบการ
พิมพ์ภาคนิ พนธ์ ตามคู่มือการพิมพ์และการจัดทาภาคนิ พนธ์ ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อน เพื่อให้ได้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของกลุ่มวิชา ฯ คณะ ฯ
และมาตรฐานสากล และก่อนที่นกั ศึกษาจะเข้ารู ปเล่มจะต้องส่ งต้นฉบับให้กลุ่มวิชา ฯ ตรวจสอบ
ก่อนเพื่อความถูกต้องและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3.1 กระดาษทีใ่ ช้ พมิ พ์ และการพิมพ์
กระดาษที่ใช้พิมพ์และสาเนา จะต้องเป็ นกระดาษปอนด์ สี ขาว ไม่มีเส้นบรรทัด ไม่มีลวดลาย
ขนาด A4 (210 x 297 มม.) ชนิด 80 แกรม และให้ใช้เพียงหน้าเดียว
การพิมพ์ให้พิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยมีความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 300dpi
3.2 ตัวพิมพ์
3.2.1 ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ ให้ใช้เป็ นแบบ AngsanaUPC หรื อ AngsanaNew เท่านั้น
3.2.2 การพิมพ์ปกนอกภาคนิพนธ์ ชื่อเรื่ องภาษาไทยให้ใช้อกั ษรสี ทองขนาด 22 พอยท์หนา
(ขนาดความสู งประมาณ 2.5 มม.) ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษให้ใช้อกั ษรสี ทองขนาด 22 พอยท์หนา
3.2.3 ปกใน ให้ใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากับปกนอก แต่ตวั อักษรสี ดา
3.2.4 การพิมพ์ บทที่ และ การพิมพ์หวั ข้อเรื่ องที่อยูร่ องจากบทที่ ให้ใช้ตวั อักษรสี ดาขนาด
20 พอยท์ หนา
3.2.5 การพิมพ์เนื้อเรื่ องให้ใช้ตวั อักษรสี ดา ขนาด 16 พอยท์ และเป็ นตัวอักษรแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม สาหรับสัญลักษณ์หรื อตัวพิมพ์พิเศษซึ่ งไม่มี ให้เขียนด้วยหมึกสี ดาอย่างประณี ต
3.2.6 การพิมพ์สมการ มีใน Equation ของ Microsoft Word ทุกเวอร์ ชนั่
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3.3 การทาสาเนา
ให้ใช้วิธีอดั สาเนาแบบถ่ายเอกสาร ตัวอักษรจะต้องมีความคมชัดและคงทน รู ปภาพต่าง ๆ
จะต้องชัดเจนและสะอาดตลอดทั้งเล่ ม ใบรั บรองภาคนิ พนธ์ ห้ ามทาสาเนาเด็ดขาด เนื่ องด้วย
คณะกรรมการสอบภาคนิ พนธ์ ประธานกรรมการที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ และประธานกลุ่มวิชา ฯ
จะต้ องลงนามจริงทุกฉบับ
3.4 การเว้นระยะห่ างจากริมกระดาษ
3.4.1 หน้าแรกของแต่ละบท
3.4.1.1 ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 2 นิ้ว หรื อ 5.05 เซนติเมตร
3.4.1.2 ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว หรื อ 3.81 เซนติเมตร
3.4.1.3 ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร
3.4.1.4 ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร
3.4.2 หน้าปกติของแต่ละบท และหน้า อื่น ๆ
3.4.2.1 ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว หรื อ 3.81 เซนติเมตร
3.4.2.2 ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว หรื อ 3.81 เซนติเมตร
3.4.2.3 ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร
3.4.2.4 ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร
3.5 การเว้นระยะบรรทัด และการย่อหน้ า
ในการพิ ม พ์ภาคนิ พ นธ์ จะต้องมี บทความต่ าง ๆ เรี ยงล าดับ กันไป ดัง นั้น การเว้นระยะ
บรรทัด และการย่อหน้า จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยกากับลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ได้ชดั เจน
3.5.1 การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เว้นเพียง 1 ช่องบรรทัด
3.5.2 การเว้นระยะบรรทัด เมื่อขึ้นหัวเรื่ องหลักใหม่ จะต้องเว้น 1 ช่องบรรทัด จากเนื้ อความ
ข้างต้น
3.5.3 หัวข้อหลักให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายเสมอ
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3.5.4 การย่อหน้า และการขึ้นหัวเรื่ องรอง จะต้องย่อหน้าเข้ามาระยะ 1 tab (1/2 นิ้ว หรื อ
1.27 เซนติเมตร)
3.6 การแบ่ งบท หัวข้ อใหญ่ และหัวข้ อย่อย
3.6.1 บทที่ 1 คือ บทนา บทที่ 2 เป็ นต้นไปคือตัวเนื้ อเรื่ อง เมื่อเริ่ มบทใหม่ให้ข้ ึนหน้าใหม่
ทุกครั้ งโดยพิมพ์ชื่อบทกลางหน้ากระดาษ ห่ างจากริ มกระดาษด้านบน 2 นิ้ ว ด้วยตัวเข้มขนาด
ตัวอักษร 20 พอยท์ เช่น บทที่ 1
3.6.2 ชื่ อ เรื่ อ งประจ าบท ให้พิ มพ์ไ ว้ก ลางหน้า บรรทัด ด้วยตัวหนาขนาดตัว อัก ษร 20
พอยท์ เช่น บทนา
3.6.3 หัวข้อใหญ่ หรื อ หัวเรื่ องหลัก หรื อ หัวเรื่ องสาคัญ คือหัวข้อที่ไม่ใช่เรื่ องประจาบท
ให้พิมพ์ไว้ชิดขอบด้านซ้าย และใส่ หมายเลขกากับ และ ใช้ตวั หนาให้พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1
บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ เช่น 1.1//ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
3.6.4 หัวเรื่ องรอง คือ หัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์โดยห่ างจาก ขอบด้านซ้าย
1/2 นิ้ว หรื อ 1.27 เซนติเมตร ให้พิมพ์เนื้อหาไว้คนละบรรทัดกับหัวเรื่ องรองโดยให้ตวั อักษรตัวแรก
ตรงกับตัวอักษรของหัวเรื่ อง
3.6.5 หัวเรื่ องย่อย ให้พิมพ์เว้นระยะ จากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 นิ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร
หากไม่ มี การแบ่ ง หัวข้อย่อยลงไปอี ก ให้พิ ม พ์เนื้ อหาไว้ในบรรทัดเดี ย วกันกับ หัวข้อย่อย ขนาด
ตัวอักษร 16 พอยท์ โดยห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือ 1½ นิ้ว หรื อ 3.81 เซนติเมตร ถ้ามีการแบ่ง
หัวข้อย่อยลงไปอีกให้ใช้ตวั เลขตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) เช่น
2.1//(หัวข้ อใหญ่ ของบทที่ 2)
(เว้น 1 บรรทัด)
(เนื้ อหา)……………………………………………………..
(เว้น 1 บรรทัด)
2.1.1//(หัวข้อย่อย) ………………………………………………………
(เนื้ อหา)……………………………………………………..
2.1.1.1//(หัวข้อย่อยของ 2.1.1)//(เนื้ อหา)……………………………….
1)//(เนื้ อหา) ……………………………..
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2)//(เนื้ อหา) ……………………………..
2.1.1.2//(หัวข้อย่อยของ 2.1.1)//(เนื้ อหา)……………………………….
(เว้น 1 บรรทัด)
2.1.2//(หัวข้อย่อย) ………………………………………………………
(เนื้ อหา) ………………………………………………….………..…………..……
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………..
*** ในแต่ละบทไม่จาเป็ นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทัว่ ไปบทสรุ ปจะไม่มี
หัวข้อย่อยโดยในบทที่ 1 และ บทที่ 5 จะมีรูปแบบการแบ่งหัวข้อย่อยที่ไม่เหมือนบทอื่น ดังนี้
1.2 วัตถุประสงค์ ของภาคนิพนธ์
(เว้น 1 บรรทัด)
1.//…………………………………………….
2.//…………………………………………………………………………………..….…
…………………………………………………………………………….…
หรื อ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
(เว้น 1 บรรทัด)
ในการจัดทาภาคนิพนธ์……………………………………..มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.//…………………………………………………………
2.// ……………………………………………………………..……………………….…
…………………………………………………………………………….…
นักศึกษาสามารถศึกษาและดูตวั อย่างการจัดรู ปแบบได้ในภาคผนวก
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3.7 การลาดับเลขหน้ า และ การพิมพ์เลขหน้ า
3.7.1 ในส่ วนที่ 1 คือตั้งแต่บทคัดย่อถึงรายการรู ปประกอบ (ถ้ามี) ให้ใช้ตวั เลขเป็ นอักษร
โรมัน โดยให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษจากขอบบนลงมา 25 มม. หรื อ 1 นิ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร
ใช้ ตัวอักษรแบบ AngsanaUPC ขนาด 16 พอยท์ ปกติ
3.7.2 ในส่ วนของเนื้อหาเป็ นต้นไป คือส่ วนที่ 2, 3 และ ส่ วนที่ 4 ให้ใช้ตวั เลขอารบิค 1 2 3
4 5 6 7 ………. แสดงเลขหน้าโดยพิมพ์ไว้ตรงกลางของกระดาษ ห่างจากขอบบนลงมา 25 มม.
หรื อ 1 นิ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร และตัวเลขที่ปรากฏอยูท่ ี่ส่วนของบทที่ ให้นบั เป็ นหน้า แต่ไม่ตอ้ ง
ใส่ เลขให้ปรากฏตัวอักษรแบบ AngsanaUPC ขนาด 16 พอยท์ ปกติ
หมายเหตุ การพิมพ์ตวั เลขกากับไม่ตอ้ งใส่ วงเล็บ
3.8 การพิมพ์ ภาพหรือรู ป
3.8.1 การตัดภาพ จะต้องตัดให้แน่นเรี ยบสม่าเสมอ และต้องจัดให้อยูใ่ นตาแหน่งตรงกลาง
ของกรอบหน้ากระดาษ
3.8.2 ภาพ ที่ ใช้ไม่ว่าจะเป็ นภาพถ่ ายหรื อการใช้วิธีการสแกนเป็ นไฟล์ภาพจาก ชิ้ นงาน
แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง หรื อภาพเขียนใด ๆ ฯลฯ จะต้องเป็ นภาพที่คมชัดเท่านั้น
3.8.3 เลขที่ประจาภาพจะเป็ นส่ วนที่แสดงลาดับภาพ ให้พิมพ์คาว่า “รู ปที่” แล้วตามด้วย
เลขอารบิค โดยเว้นระยะห่ าง 1 ช่วงตัวอักษร ให้ใช้ตวั อักษรเข้ม ขนาด 16 พอยท์ ใต้ภาพ ต้องมีคา
บรรยายประจาภาพเสมอ โดยให้เริ่ มพิมพ์คาบรรยายต่อท้าย จากเลขที่ภาพ เว้นระยะห่ าง 2 ตัวอักษร
และหากว่าคาบรรยายมีมากกว่า 1 บรรทัด ก็ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ได้ โดยพิมพ์ตวั อักษรตัวแรก ให้ตรง
กับตัวอักษรแรก ของคาบรรยายบรรทัดบน และเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ปกติต่อไป ในกรณี ที่
รู ปภาพมีความยาวหรื อมีความสัมพันธ์กนั จนไม่สามารถจัดให้อยู่ในหน้าเดี ยวกันกับข้อความได้
ให้พิมพ์คาบรรยายใต้ภาพโดยใช้เลขที่รูปเดิมตามด้วยข้อความบรรยายใต้ภาพ และพิมพ์คาว่า (ต่อ)
ไว้ตอนท้าย แล้วเว้น 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ เช่น รู ปที่ 2.1 ………………… (ต่อ)
3.8.4 การวางตาแหน่ง กาหนด ภาพที่ และคาบรรยายภาพ ให้พิมพ์อยูใ่ ต้ภาพในตาแหน่ง
กึ่งกลางของกรอบกระดาษ
3.8.5 การเรี ย งเลขที่ รู ป ภาพให้ เ รี ย งไปตามบท เช่ น ในบทที่ 1 ให้ พิ ม พ์ รู ป ที่ /1.1//
(ข้อความ) รู ปที/่ 1.2//(ข้อความ) ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ รู ปที/่ 2.1//(ข้อความ) รู ปที/่ 2.2//(ข้อความ)
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3.9. การพิมพ์ตาราง
3.9.1 การพิมพ์ตารางให้ใส่ เลขลาดับและชื่ อตารางและเรี ยงลาดับหมายเลขตารางตามบท
เช่น ตารางที/่ 1.1//(ข้อความ) ตารางที/่ 1.2//(ข้อความ) ตารางที/่ 2.1//(ข้อความ)
3.9.2 การวางตาแหน่ง ตารางที่ และคาบรรยาย ให้พิมพ์อยูด่ า้ นบนในตาแหน่งซ้ายสุ ดของ
กรอบกระดาษโดยให้เริ่ มพิมพ์คาบรรยายต่อท้าย จากเลขที่ตาราง เว้นระยะห่ าง 2 ตัวอักษร และหา
กว่าคาบรรยายมีมากกว่า 1 บรรทัด ก็ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ได้ โดยพิมพ์ตวั อักษรตัวแรก ให้ตรงกับ
ตัวอักษรแรก ของคาบรรยายบรรทัดบน และเว้น 1 บรรทัด ก่อนเป็ นเส้นตาราง ในกรณี ที่ตารางมี
ความยาวมาก จนไม่สามารถจะบรรจุไว้ในหน้าเดียวถึ งแม้จะย่อหรื อพิมพ์ตามแนวขวางแล้วก็ตาม
ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไปไว้ชิดขอบด้านซ้าย โดยพิมพ์คาว่า (ต่อ) ไว้ตอนท้าย เช่น
ตารางที/่ 3.1//……………. (ต่อ) เมื่อหมดตารางให้เว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ
3.10 การพิมพ์ สารบัญ รายการตาราง รายการรู ปประกอบ
ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษรเข้ม 20 พอยท์ ห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว คาว่า
บทที่ รายการตารางหรื อรายการรู ปประกอบ อยูถ่ ดั มา 1 บรรทัด โดยจะต้องตรงกับแนวขอบซ้าย
ระหว่างบทบรรณานุกรมและภาคผนวกให้เว้น 1 บรรทัด หน้าให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง
3.11 สมการคณิตศาสตร์
สมการคณิ ตศาสตร์ สามารถที่จะพิมพ์แทรกลงไปในเนื้ อหาได้ และหากต้องการความเป็ น
ระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดที่พิมพ์ (หรื อเขียน) สมการนั้นควรมีระยะห่ างจาก
บรรทัดปกติบนและล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไว้ประมาณกลางหน้ากระดาษตามเหมาะสม
และให้ใช้อกั ษรแบบ Times New Roman ขนาด 11 พอยท์ หมายเลขสมการให้เรี ยงลาดับตามบทที่
ของสมการ เช่น สมการอยูใ่ นบทที่ 1 ให้เรี ยงลาดับเป็ น 1.1, 1.2 … หรื อสมการอยูใ่ นบทที่ 3 ให้
เรี ยงลาดับสมการเป็ น 3.1, 3.2 …. เช่น
y = x2+2x+1

1.1
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3.12 การพิมพ์ เครื่องหมายวรรคตอนสาหรับการพิมพ์ เนือ้ หา
เครื่ องหมาย มหัพภาค ( . ) ให้พิมพ์ เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร
เครื่ องหมาย จุลภาค ( , ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
เครื่ องหมาย อัฒภาค ( ; ) ให้พิมพ์ เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
เครื่ องหมาย มหัพภาคคู’ ( : ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
เครื่ องหมายอัญประกาศ ( “ ” ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
3.13 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง
ให้พิมพ์คาว่า “เอกสารอ้างอิง” โดยเว้นขอบกระดาษเช่นเดียวกับการเริ่ มพิมพ์บทใหม่ แล้ว
จึงเริ่ มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการของ
เอกสารที่ ใ ช้อ้า งอิ ง ในส่ วนเนื้ อหา โดยพิ ม พ์ชิ ด ขอบกระดาษด้า นซ้ า ยมื อ การพิ ม พ์ใ น
บรรทัดต่อไปให้เว้นย่อหน้า 7 ช่วงตัวอักษรและเริ่ มพิมพ์ในตัวอักษรที่ 8 (รายละเอียดรู ปแบบการ
พิมพ์ อยูใ่ นบทที่ 4)

บทที่ 4
การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิง (Citation) หมายถึง เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเขียนภาคนิ พนธ์ เป็ นการแจ้งให้
ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อความ แนวความคิดหรื อข้อความใด ๆ ที่มิได้เป็ นของผูเ้ ขียนเอง ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นเกี ยรติแก่บุคคลหรื อองค์กร ผูเ้ ป็ นเจ้าของแนวความคิด หรื อ ข้อมูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแก่ ผู้
อ่านที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่น ๆ จากต้นฉบับเดิม เพื่อสามารถติดตามค้นคว้าได้ถูกต้อง
การอ้างอิงอาจสรุ ปใจความสาคัญเดิม หรื ออาจยกข้อความโดยรักษารู ปแบบการเขียนตามต้นฉบับ
เดิมไว้ทุกประการก็ได้และเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ขอ้ มูลต่าง ๆ ในรายการอ้างอิงจะต้องมีความ
แม่นยาและตรวจสอบถึงที่มาได้การอ้างอิงกาหนดให้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ปี
2. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบลาดับหมายเลข
เมื่ อสิ้ นสุ ดเนื้ อหาในภาคนิ พนธ์ บรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้อา้ งอิงนั้นอาจจะ
จัดเรี ยงตาม ลาดับอักษรของชื่อผูน้ ิ พนธ์ ซึ่ งรวมเรี ยกว่า “บรรณานุกรม” (Bibliography) หรื ออาจ
จัด เรี ย งตามล าดับ ของหมายเลขเอกสารที่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง เนื้ อ หาของภาคนิ พ นธ์ รวมเรี ย กว่ า
“เอกสารอ้างอิง” (References)
ในการดาเนิ นการจัดภาคนิ พ นธ์ น้ ี ทางกลุ่ มวิชา ฯ ให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกปนไปใน
เนื้ อหา ระบบลาดับหมายเลข การอ้างอิงในระบบนี้ ให้ลาดับเลขที่อา้ งอิงตามลาดับของการอ้าง
ต่อเนื่องตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุ ดท้าย หมายเลขอ้างอิงเขียนไว้ในวงเล็บใหญ่ [] ระดับเดียวกัน หลัง
ข้อความที่ตอ้ งการอ้างอิง ถ้ามีการอ้างอิงซ้ า ให้ใช้หมายเลขเดิม
ตัวอย่าง
เนื่ องจากในการถอดรหัสในเชิ งความถี่ น้ ี จะต้องใช้การแปลงและการแปลงกลับเป็ นส่ วน
สาคัญ [1] นอกเหนือไปจากการคานวณอื่น ๆ การแปลงและการแปลงกลับจะต้องใช้การคานวณ
เป็ นจานวนมากจึงมีการนาวิธีการตัวประกอบปฐม (Prime Factor Algorithm) มาใช้ เพื่อลดจานวน
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การคานวณลงโดยใช้ร่วมกับวิธีการแปลงข้อมูลจานวนน้อย ๆ (Short Length Algorithm)
[2] ในแง่ของการนาวิธีการดังกล่าวไปใช้งานจริ งซึ่งจะต้องพิจารณา …..
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเขียนภาคนิ พนธ์ เป็ นเอกสารที่ช่วยให้ผอู ้ ่าน
ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ถ้าสนใจในเนื้ อหา อื่น ๆ และ นอกจากนั้น การเขียนเอกสารอ้างอิงไว้
ยังเป็ นการให้เกียรติแก่เจ้าของเอกสารที่ได้นามาอ้างอิงด้วย
4.1 หลักเกณฑ์ ในการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
4.1.1 ให้พิมพ์ คาว่า “เอกสารอ้างอิง” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษห่ างจากขอบบนกระดาษ
1.5 นิ้ว ด้วยตัวเข้ม ขนาด 20 พอยท์
4.1.2 ให้เรี ยงลาดับการอ้างอิงเอกสารตามลาดับหมายเลขที่ ได้กากับไว้ในวงเล็บที่ได้อา้ ง
ถึงในเนื้อหาของภาคนิพนธ์
4.1.3 ไม่ตอ้ งแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
4.1.4 พิมพ์หมายเลขของทุกรายการชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่ง
บรรทัดให้ข้ ึนบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร เริ่ มพิมพ์ตวั อักษรที่ 8 เมื่อเริ่ มรายการ
ใหม’ ก็ให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย เช่นเดิม โดยไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด
4.1.5 ตัวแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผูแ้ ต่ง วัน เดือน ปี สานักพิมพ์ใช้ ตัวปกติ ตัวแปรใน
รายการต่าง ๆ ที่ตอ้ งพิมพ์ดว้ ยตัวเข้มใช้ AngsanaUPC ตัวเข้ม
4.1.6 เครื่ องหมายอื่น เช่น . , “ ” : - [ ] ให้พิมพ์ตามเครื่ องหมายที่ระบุ
4.2 การลงรายการส่ วนต่ าง ๆ ของผู้แต่ ง
4.2.1 ชื่อผูแ้ ต่งไม่ตอ้ งลงคานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์
4.2.2 ผูแ้ ต่งชาวไทยให้ลงชื่อและชื่อสกุลแม้วา่ ผูแ้ ต่งจะเขียนเป็ นภาษาต่างประเทศก็ตาม
4.2.3 ผูแ้ ต่งที่ เป็ นชาวต่างประเทศให้เขี ยนชื่ อสกุลนาหน้าชื่ อตัวโดยคัน่ ด้วยจุ ลภาค ตาม
ด้วยชื่อแรกและชื่อกลาง ทั้งนี้เฉพาะชื่ อผูแ้ ต่งคนแรกเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่ วนชื่ อผูแ้ ต่งต่อไปให้ใช้
ชื่อก่อนชื่อสกุล
4.2.4 ผูแ้ ต่งที่ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรื อ ยศ ให้ลงชื่ อตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค และ
ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์, หรื อยศ
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4.2.5 ผูแ้ ต่งมีสมณศักดิ์ให้ลงชื่อตามที่ปรากฏ
4.2.6 ถ้ามีผแู ้ ต่ง 2 คน ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่งแรกตามด้วยและ หรื อ “and” ในภาษาอังกฤษคัน่
ระหว่างชื่อผูแ้ ต่งทั้ง 2 คน
4.2.7 ถ้ามีผแู ้ ต่ง 3 คน ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่งแรก คัน่ ด้วยจุลภาค ตามด้วย ผูแ้ ต่งคนที่ 2 และให้ใช้
คาว่า และในภาษาไทยหรื อ and ในภาษาอังกฤษคัน่ ระหว่างผูแ้ ต่งคนที่ 2 และ 3
4.2.8 ถ้า ผูแ้ ต่ง มากกว่า 3 คนขึ้ นไปให้ใ ส่ ชื่ อผูแ้ ต่ งคนแรก และใช้ค าว่าคนอื่ น ๆ ใน
ภาษาไทยและ “and others” ในภาษาอังกฤษแทนผูแ้ ต่งคนอื่น ๆ ทั้งหมด
4.2.9 ผูแ้ ต่งที่ใช้นามแฝงให้ลงชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร
4.2.10 เอกสารแปล ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งก่อนส่ วนชื่อผูแ้ ปลให้ใส่ หลังชื่อเรื่ องนาด้วยคาว่า “แปล
จากเรื่ อง ---โดย---” หรื อ “translated from-----by---” หรื อ “แปลโดย” “translated by” หรื อ “แปล
และเรี ยบเรี ยงโดย” ในกรณี ไม่ทราบชื่อเรื่ องเดิม
4.2.11 เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ลงชื่ อหน่วยงาน
นั้น ๆ เป็ นผูแ้ ต่ง
4.2.12 ในกรณี เอกสารที่ออกในนามหน่วยงานระดับกรม หรื อหน่วยงานย่อยไปกว่ากรม
และสังกัดอยู่ในกรมนั้น ๆ แม้ว่าจะปรากฎชื่ อกระทรวงอยู่ ให้ลงชื่ อกรมเป็ นผูแ้ ต่ง ส่ วนชื่ อของ
หน่วยงานย่อยให้ไว้ในส่ วนของผูพ้ ิมพ์
4.2.13 เอกสารที่มีเฉพาะชื่อ บรรณาธิ การ (editor) หรื อผูร้ วบรวม (compiler) ให้ลงชื่อผู้
แต่งคัน่ ด้วยจุลภาค ตามด้วยคาว่า “บรรณาธิ การ” หรื อ “ผูร้ วบรวม” สาหรับเอกสารภาษาไทย และ
“editor” หรื อ “compiler” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้หลังรายการผูแ้ ต่ง
4.2.14 เอกสารอ้างอิงที่ไม่ปรากฎชื่ อผูแ้ ต่ง หรื อรายงานการประชุ มทางวิชาการให้ใช้ชื่อ
เรื่ องของเอกสารนั้นลงเป็ นรายการแรก
4.3 การลงรายการส่ วนของชื่ อเรื่อง
4.3.1 ให้ใช้ชื่อเรื่ องตามที่ปรากฎในเอกสาร
4.3.2 ชื่ อเรื่ องภาษาอังกฤษให้เขียนตัวอักษรแรกของทุก ๆ คา ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ยกเว้น บุพบท สันธาน และคานาหน้านาม เว้นแต่จะเป็ นคาแรกของเรื่ อง
4.3.3 กรณี ที่เป็ นการอ้างอิงทางด้านวิทยาศาสตร์ ชื่ อพืช สัตว์ และสิ่ งมีชีวิตอื่ น ๆ ที่เป็ น
ภาษาลาติน ให้ใช้ตวั เอน หรื อขีดเส้นใต้ชื่อเฉพาะนี้
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4.3.4 การอ้างอิงเอกสารที่พิมพ์เป็ นชุ ด ถ้าอ้างเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 1 และ
ให้ขีดเส้นใต้ชื่อเรื่ องต่อเนื่ องได้ถา้ อ้างมากกว่า 1 เล่ม แต่ไม่ต่อเนื่ องกันให้ใส่ หมายเลขของแต่ละ
เล่มโดยมีจุลภาคคัน่ เช่น เล่ม 1, 3, 5 และขีดเส้นใต้ชื่อเรื่ องยาวต่อเนื่ องด้วย แต่ถา้ อ้างทุกเล่มในชุ ด
นั้น ให้ใส่ จานวนเล่มทั้งหมด เช่น 5 เล่ม หรื อ 5 Vol. ต่อจากชื่ อเรื่ องและไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ต่อเนื่ อง
จากเรื่ อง เช่น เอกสารการสอนชุดวิชาการบริ การและเผยแพร่ สารนิ เทศ เล่ม 2.
4.4 การลงรายการส่ วนของครั้งทีพ่ มิ พ์
4.4.1 การพิมพ์ครั้งที่ 1 หรื อเป็ นการพิมพ์ครั้งแรกไม่ตอ้ งลงในบรรณานุกรม
4.4.2 ให้ลงรายการครั้ งที่พิมพ์สาหรับครั้ งที่ 2 ขึ้ นไป ตามที่ปรากฏในสิ่ งตีพิมพ์น้ นั ๆ
เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้ งที่ 3 ปรับปรุ งแก้ไข หรื อ 2nd ed, 2nd
rev.ed เป็ นต้น
4.5 การลงรายการส่ วนของสถานทีพ่ มิ พ์และสานักพิมพ์
4.5.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงชื่อจังหวัดเป็ นเมืองที่พิมพ์ สาหรับกรุ งเทพมหานคร
ไม่วา่ ในเอกสารดังกล่าวจะปรากฎเป็ นชื่อใด ให้ใช้กรุ งเทพ ฯ
4.5.2 สาหรับชื่ อเมื องในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ให้ลงชื่ อกากับไว้ต่อจากชื่ อเมื องโดยใช้
จุลภาคคัน่ ตามด้วยอักษรย่อของชื่อรัฐ
4.5.3 ให้ลงชื่อสานักพิมพ์โดยไม่ตอ้ งใส่ คาว่า สานักพิมพ์ บริ ษทั _______จากัด Publisher,
co____Inc., co…Ltd. เช่น สานักพิมพ์ดอกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” บริ ษทั ประชาช่าง ให้ลงว่า
“ประชาช่าง”
4.5.4 ถ้าสานักพิมพ์มีสานักงานตั้งอยูห่ ลายเมือง และชื่อเมืองเหล่านั้นปรากฏอยูใ่ นเอกสาร
ให้ลงชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเป็ นสถานที่พิมพ์
4.5.5 ถ้าเอกสารสิ่ งที่ไม่ปรากฏชื่ อสานักพิมพ์ ให้ลงชื่ อโรงพิมพ์โดยใส่ คาว่า โรงพิมพ์ไว้
ด้วย
4.5.6 ส านั ก พิ ม พ์ ที่ เ ป็ นสมาคม มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ร ะบุ ชื่ อเต็ ม เช่ น ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.5.7 ผูพ้ ิมพ์เป็ นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ชื่ออื่นนั้นเป็ นสานักพิมพ์แทน
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4.5.8 ไม่ปรากฏชื่ อผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) และ n.p.
(no place of publishing) ในภาษาอังกฤษ
4.6 การลงรายการส่ วนของปี ทีพ่ มิ พ์
4.6.1 ให้ลงปี ที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิค
4.6.2 ถ้าไม่ปรากฎปี ที่พิมพ์ของเอกสารนั้นให้ระบุ ม.ป.ป (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์) และ n.d.
(No date) ในภาษาอังกฤษ
4.7 รู ปแบบการพิมพ์ เอกสารอ้ างอิง
4.7.1 หนังสื อ
รู ปแบบ
ผู้แต่ ง.//ชื่ อหนังสื อ.//ครั้ งที่พิมพ์ .(ถ้ ามี)//เมืองที่พิมพ์ /://สํานักพิมพ์ .//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์
หรื อ
ชื่ อบรรณาธิ การ./บรรณาธิ การ(ผู้รวบรวม).//ชื่ อหนังสื อ.//ครั้ งที่พิมพ์ .(ถ้ ามี)//เมือง
ที่พิมพ์ /://สํานักพิมพ์ ./ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ .
ตัวอย่าง
[1] เสถียร วิชยั ลักษณ์ , สื บวงศ์ วิชยั ลักษณ์. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537. กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพนีติเวช. 2538.
[2] Richard E. Blahut. Theory and Practice of Error Control Codes. Reading : Addition-Wesley
publishing Company, Inc.1984.
[3] Judith S.Van ALSTYNE. Professional and Technical Writing Strategies. International
Edition. New JERSEY: Prentice-Hall, Inc. 1986.
[4] Jose E. Franca, Yannis Tsividis, Editors. Design of Analog-Digital VLSI Circuits for
Telecommunication and Signal Processing. 2nd ED. New Jersey : Prentice-Hall,
Inc.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.
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[6] Microelectronics Group, Lucent Technology. Field-Programmable Gate Arrays [data Book].
LUCENT Technology. October 1996. Pp.2-36-2-40.
4.7.2 บทความจากวารสาร หนังสื อ หรื อรายงานการประชุม
รู ปแบบ
ผู้แต่ ง.//”ชื่ อบทความ”//ชื่ อวารสาร.//ปี ที่ ,/ฉบับที่./เดือน ปี ที่ตีพิมพ์ .//หน้ า/เลขหน้ า
–เลขหน้ า.
ตัวอย่าง
[7] Choomchuay S. “On the Implementation of Finite Field Operations” Ladkrabang
Engineering Journal, vol.ll,no, l, June 1984. pp.7-17.
[8] โอฬาร วงศ์ววิ ฒั น์. “ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่ อประสมผ่ านดาวเทียม” สารสนเทศ
ลาดกระบัง, ปี ที่3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2541. หน้า 31-41.
[9] พงศธร หมายดี, สมศักดิ์ ชุมช’วย. “วิธีการตัวประกอบปฐมเพื่อเพิ่มความเร็วของการแปลงใน
สนามจากัด” วิศวสารลาดกระบัง, ปี ที่ 13, ฉบับที่1, กรกฎาคม 2539.หน้า 62-71.
[10] Shao M., Reed S. “On the VLSI Design of a Pipeline Reed-Solomon Decoder Using
Systolic Arrays.” IEEE Trans. On Comput., vol. C-37, no. 10, Oct. 1988. pp.
1273-1280.
[11] Sukiyama Y., Kasahara M., Hirasawa S. and Namekawa T. “A Method for Solving key
Equation for Decoding Coppa Codes.”, Inf. And Cont., vol.27, 1975. Pp. 87-99.
[12] Choomchuay S., Arambepola B. “An Algorithm and a VLSI Architecture for Reed –
Solomon Decoding” Proc. IEEE-ISCAS, San Diego, USA, May, 1992. Pp.21202123.
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4.8 ข้ อกาหนดรู ปแบบในการพิมพ์ ในการอ้ างอิง
4.8.1 ตัวแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผูแ้ ต่ง วัน เดือน ปี สานักพิมพ์ใช้รูปแบบ AngsanaUPC
หรื อ AngsanaNew ตัวปกติ
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4.8.5 ในกรณี ที่พิมพ์บรรทัดเดียวไม่พอ บรรทัดที่ 2 ต้องเริ่ มพิมพ์ตวั ที่ 8 เว้น 7 ตัวอักษร
4.8.6 เครื่ องหมายอื่น เช่น . , “ ” : - [ ] ให้พิมพ์ตามเครื่ องหมายที่ระบุ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ของการจัดทาภาคนิพนธ์
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เริ่ มต้น
A
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อหาหัวข้อเตรี ยมจัดทา
ภาคนิพนธ์ พร้อมทั้งหาอาจารย์ที่ปรึ กษา
(ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนของภาคการศึกษา)

ไม่ผา่ น

อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
เนื้อหาความเป็ นได้
ของหัวข้อภาคนิพนธ์
ผ่าน
จัดเตรี ยมเอกสารเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
ตามรู ปแบบที่กาหนด

แก้ไขเอกสารตามรู ปแบบเอกสาร
การนาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
แจ้งหัวข้อภาคนิพนธ์ต่อ
อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องรู ปแบบของเอกสาร
นาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
ผ่าน
B

ไม่ผา่ น
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B

อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชาประกาศ
กาหนดการนาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์

นักศึกษานาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ตาม
กาหนดการที่ประกาศ
(หลังสอบปลายภาคไม่เกิน 1 สัปดาห์)

คณะกรรมการอนุมตั ิหวั ข้อ
ภาคนิพนธ์ประเมินผลการ
นาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
ผ่าน
นักศึกษาดาเนินการจัดทาภาคนิพนธ์
ตามหัวข้อที่ได้รับอนุมตั ิ

C

ไม่ผา่ น

A
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C

นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าในการจัดทา
ภาคนิพนธ์ตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมตั ิ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์แก้ไข
เอกสารตามรู ปแบบการจัดทา
เอกสารภาคนิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ และอาจารย์
ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม ให้คาปรึ กษา
ตรวจรู ปแบบเอกสาร ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารตามคู่มือ

ผ่าน
นักศึกษาเตรี ยมผลงานภาคนิพนธ์และเอกสารภาค
นิพนธ์แล้วแจ้งอาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา
เพื่อขอสอบนาเสนอภาคนิพนธ์

D

ไม่ผา่ น
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D

อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชาประกาศ
กาหนดการนาเสนอภาคนิพนธ์
(หลังสอบปลายภาคไม่เกิน 1 สัปดาห์)
นักศึกษานาเสนอภาคนิพนธ์ตาม
กาหนดการที่ประกาศ

คณะกรรมการสอบ
ภาคนิพนธ์ประเมินผล
การนาเสนอภาคนิพนธ์

ไม่ผา่ น

ผ่าน
นักศึกษาดาเนินการแก้ไขงานและเอกสารให้เรี ยบร้อย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
(ให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วันนับจากวันสอบ)

อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
และอาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลงานและเอกสารภาคนิพนธ์

F

A
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F

นักศึกษาส่ งผลงาน
และเอกสารภาคนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน 60 วัน

ไม่

ดาเนินการแก้ไข
ใช่
ไม่ผา่ น

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลงานและเอกสารภาคนิพนธ์
ผ่าน

นักศึกษา (รายบุคคล) ดาเนินการ
สอบประมวลความรู้ในการจัดทา
ภาคนิพนธ์ กับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ภาคนิพนธ์ร่วม
ผ่าน
นักศึกษาดาเนินการจัดส่ งเอกสารภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นซี ดีตามรู ปแบบที่กาหนด
กลุ่มวิชาตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมตั ิผลการประเมิน
จบการดาเนินงาน

ไม่ผา่ น

C

ภาคผนวก ข.
รู ปแบบและตัวอย่างต่าง ๆ ของการจัดทาภาคนิพนธ์
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ตัวอย่างที่ 1 (สันปก)
AngsanaUPC 16 ธรรมดา
1 นิ้ว การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยภาษา VHDL และ FPGA
เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์

2545

1 นิ้ว
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1.5 นิ้ว
1.5 นิ้ว

AngsanaUPC 22 หนา

ตัวอย่างที่ 2 (ปกนอก)

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยภาษา VHDL
และ FPGA เพือ่ ประโยชน์ ในการนามาใช้ ควบคุมอุปกรณ์
1 นิ้ว

(เว้น 1 บรรทัด AngsanaUPC 22)

A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM
BY VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT
CONTROLLING
AngsanaUPC 22 หนา

AngsanaUPC 20 ปกติ

จีรศักดิ์
กรรณิ กา
พัชรี

ปวงสุข
โซ่เงิน
ทันเต

AngsanaUPC 18 หนา

ภาคนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญา........................................
สาขาวิชา.............................................. คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 25……
1 นิ้ว

48
ตัวอย่างที่ 3 (ปกในภาษาไทย)

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยภาษา VHDL
และ FPGA เพือ่ ประโยชน์ ในการนามาใช้ ควบคุมอุปกรณ์
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM
BY VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT
CONTROLLING

จีรศักดิ์
กรรณิ กา
พัชรี

ปวงสุข
โซ่เงิน
ทันเต

ภาคนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญา........................................
สาขาวิชา........................................... คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 25……

1.5 นิ้ว

1.5 นิ้ว
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ตัวอย่างที่ 4 (ปกในภาษาอังกฤษ)

AngsanaUPC 22 หนา

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

AngsanaUPC 20 ปกติ

JEERASAK PHOUNGSUK
KANNIKAR SOGERN
PATCHAREE TANTE

AngsanaUPC 18 หนา

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT
FOR THE BACHELOR DEGREE OF .............................
PROGRAM IN ...................................................
FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY
20…..
1 นิ้ว

ตัวอย่างที่ 5 (ใบรับรองภาคนิพนธ์)

50

AngsanaUPC 20 หนา
ใบรับรองภาคนิพนธ์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
--------------------------------------------------------------------ชื่อภาคนิพนธ์
การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ดว้ ยภาษา VHDL และ
FPGA เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์
AngsanaUPC 16 หนา A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY
VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING
ผู้จัดทาภาคนิพนธ์
นายจีรศักดิ์
ปวงสุ ข
รหัสประจาตัวนักศึกษา 4462283004
รหัสประจาตัวนักศึกษา 4462283031
ระยะห่าง 1.5 นิ้ว นางสาวกรรณิ กา โซ่เงิน
นางสาวพัชรี
ทันเต
รหัสประจาตัวนักศึกษา 4462283034
ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปี การศึกษา
2545
อาจารย์ ทปี่ รึกษาภาคนิพนธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
อาจารย์อจั ฉริ ยา เหล่าศิริ
ระยะห่าง 2 นิ้ว
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ ง
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ลายมือชื่อ
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
ลายมือชื่อ
อาจารย์วา่ ที่ ร.ต. สุ รศิลป์ มูลสิ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
อาจารย์อจั ฉริ ยา เหล่าศิริ
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ ง
อาจารย์…………………………
อาจารย์………………………
วัน เดือน ปี ทีส่ อบ 5 มีนาคม 2550 เวลา 10.00 น. สถานที่สอบ อาคารเรี ยน 33 ห้องประชุมต้นคูน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อนุมตั ิให้รับภาคนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตร.................................................. สาขาวิชา...................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ )
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วันที่.........เดือน........................พ.ศ………..

AngsanaUPC 16 หนา
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ตัวอย่างที่ 6 (บทคัดย่อภาษาไทย)

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ดว้ ยภาษา VHDL และ
FPGA เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY
VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING
ผู้จัดทาภาคนิพนธ์
นายจีรศักดิ์
ปวงสุ ข
รหัสประจาตัวนักศึกษา 4462283004
นางสาวกรรณิ กา โซ่เงิน
รหัสประจาตัวนักศึกษา 4462283031
ระยะห่ าง 1.5 นิว้
นางสาวพัชรี
ทันเต
รหัสประจาตัวนักศึกษา 4462283034
ปริญญา
…………………………………..
สาขาวิชา
…………………………………..
ปี การศึกษา
2545
อาจารย์ ทปี่ รึกษาภาคนิพนธ์
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Thesis Book Pdf ให้นกั ศึกษาสแกนรู ปถ่าย (สี ) ขนาด 1 นิ้ว แทรกลงในตาแหน่งที่คู่มือกาหนดด้วย
และให้จดั พิมพ์เอกสารประวัติผจู้ ดั ทาจานวน 3 ชุด พร้อมทั้งติดรู ปถ่าย (สี ) จริ ง, สวม
ชุดครุ ย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

ภาคผนวก ค.
รู ปแบบคาร้องต่าง ๆ ในการจัดทาภาคนิพนธ์
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แบบเสนอหัวข้ อและอาจารย์ ทปี่ รึกษาภาคนิพนธ์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล นักศึกษา

1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ
 กศ.บป. หมู่เรี ยน ________________
หลักสู ตร ____________________________________ สาขาวิชา _________________________
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)__________________________________________________
ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วมดังนี้
1. ____________________________________________________________________________
 ยินดีรับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์

 ไม่รับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์

ลงชื่อ ………………...……………….....……… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) _____ / _____ / _____
2. ____________________________________________________________________________
 ยินดีรับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์

 ไม่รับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์

ลงชื่อ ………………...……………….....……… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) _____ / _____ / _____
ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา
ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ลงชื่อ ……………..………………………… อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา
(
) _____ / _____ / _____
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แบบเสนอหัวข้ อภาคนิพนธ์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)__________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ
 กศ.บป. หมู่เรี ยน ________________
หลักสู ตร ____________________________________ สาขาวิชา _________________________
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
นักศึ กษาควรกล่าวถึ งประวัติความเป็ นมาของภาคนิ พนธ์ที่จะดาเนิ นงานว่า มีผเู ้ คยทามา
ก่อนหน้านี้ หรื อไม่ ถ้ามีให้อา้ งอิงจากหมายเลขลาดับของหนังสื ออ้างอิง เช่น [1] หรื อ [2] (ควรมี
ลาดับของเอกสารพอสมควร เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้ามาอย่างดี) แล้วภาคนิพนธ์ที่
จะดาเนิ นงานแตกต่างจากเดิมในส่ วนใดบ้าง และดีกว่าเดิมอย่างไร (ถ้าสามารถแสดงข้อที่แตกต่าง
หรื อข้อด้อยของผลงานในอดีต แล้วเปรี ยบเทียบให้เห็นได้ จะดีมาก) ซึ่ งนักศึกษาต้องระบุส่วนนี้ ให้
ชัดเจน มิฉะนั้นหัวข้อที่นาเสนออาจไม่ผ่านการอนุ มตั ิ เนื่ องจากไม่ก่อให้เกิ ดการพัฒนาในทางที่ดี
ขึ้น (ให้พิมพ์ประมาณ 20 – 25 บรรทัด) โดยเมื่ออ่านแล้วควรมีเนื้ อหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และแนวคิดของนักศึกษาในการแก้ ปัญหานั้น
ตัว อย่า ง “ในปั จ จุ บ ัน นี้ ………..……มี ก ารพัฒ นากัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ………….มี
ประสิ ทธิ์ ภาพสู งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ……….. เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากเอกสารอ้างอิง
[1] กับ [2] ยังมีขอ้ บกพร่ องหลายส่ วนด้วยกัน เช่น ………. หากได้ปรับปรุ งหรื อแก้ไขแล้ว ทาให้
………….. มีประสิ ทธิ์ ภาพมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน …………. ต่อไป”

73
2. วัตถุประสงค์ ของภาคนิพนธ์
เป็ นการเขียนถึ งจุ ดมุ่งหมายที่ตอ้ งการค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งของผูศ้ ึกษาค้นคว้า ดังนั้นหัว
ข้อนี้ จะกล่ าวถึ งปั ญหาที่ ตอ้ งการทราบคาตอบ เรี ยงลาดับความสาคัญก่ อนหลัง การเขี ยนการใช้
ประโยคที่สมบูรณ์ ใช้ถอ้ ยคาที่แสดงอาการ หรื อระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ระบุตวั แปร
ข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษา อย่างน้อย 4 – 5 ข้อ
ตัวอย่าง การออกแบบระบบการนับจานวนคนโดยใช้ ชิป FPGA
วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบระบบการนับจานวนโดยใช้ชิป FPGA
2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการนับจานวนโดยใช้ชิป FPGA
3. เพื่อสร้างระบบการนับจานวนโดยใช้ชิป FPGA
4. เพื่อพัฒนาระบบการนับจานวนโดยใช้ชิป FPGA

3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
เป็ นการกล่าวถึ งผลที่ได้จากการศึกษา โดยดูสิ่งที่ได้น้ นั นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้ง
ในการสร้างความรู ้ใหม่และการนาไปใช้ในการแก้ไขและป้ องกันปั ญหาในสังคม การเขียนให้ เขียน
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับเป็ นข้ อ ๆ (อย่างน้อย 4 – 5 ข้อ)
4. ขอบเขตของภาคนิพนธ์
เน้นขอบเขตจากัดในการศึกษาให้แน่ชดั ว่าจะศึกษาพิจารณาในขอบเขตใด คุณสมบัติของ
สิ่ งที่ศึกษา สิ่ งที่จะทาการออกแบบ ขอบเขตในการพัฒนาระบบ เครื่ องมือที่ใช้ทางด้าน Hardware
และ Software และข้อมูลที่ใช้ โดยกาหนดขอบเขตให้ชดั เจนซึ่ งอาจจะเขียนเป็ นรายข้อ หรื อการ
อธิบาย แต่ ถ้าจะให้ ดีควรระบุเป็ นรายข้ อ
5. แนวคิดของภาคนิพนธ์
อธิ บายภาพรวมของภาคนิ พนธ์ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง แนวคิดในการทาภาคนิ พนธ์
และมี บ ล็ อ กไดอะแกรมที่ ส าคัญ ๆ เป็ นอย่า งไร และควรอธิ บ ายการท างานของแต่ ล ะบล็ อ ก
ไดอะแกรมหรื อโฟวชาร์ทของโปรแกรมด้วย สุ ดท้ายให้บอกถึงลักษณะการทางานของภาคนิพนธ์ที่
ต้องการมาพอสังเขป เช่น ระบบการทางานของโปรแกรม โครงสร้างทางฮาร์ ดแวร์ ฯลฯ
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6. ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน
เป็ นการกล่าวถึงขั้นตอนการทางาน แต่ละขั้นตอนที่เริ่ มต้นศึกษาจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการศึกษา
โดยกาหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน
7. เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในภาคนิพนธ์
ให้ระบุถึงอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในภาคนิพนธ์ ทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์ อย่างชัดเจน
8. งบประมาณทีใ่ ช้ ในการจัดทาภาคนิพนธ์
ให้ระบุถึงงบประมาณการใช้จ่ายในการทาภาคนิ พนธ์ท้ งั หมด ซึ่ งควรจะประมาณการใช้
จ่ายตามจริ งเมื่อได้รับการอนุมตั ิให้ทาภาคนิพนธ์แล้วงบประมาณไม่ควรเกินจากที่ต้ งั ไว้มากเกินไป
9. เอกสารอ้างอิง
หมายเลขเอกสารอ้างอิ งต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ 1 ความเป็ นมาและความสาคัญของ
ปั ญหา ซึ่ งมี รูปแบบและตัวอย่างในบทที่ 4 ของคู่มือการพิมพ์และการจัดทาภาคนิ พนธ์ กลุ่ มวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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แบบขออนุมตั ินาเสนอหัวข้ อภาคนิพนธ์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)__________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป. หมู่เรี ยน ________________
หลักสู ตร _______________________________ สาขาวิชา ______________________________
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 อนุญาตให้นาเสนอได้
 ไม่อนุญาตให้นาเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ) _______________________________________
ลงชื่อ …………..…...………..… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์
(
) ____ / ____ / ______
ลงชื่อ …………..…...………..… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______

ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา
 อนุญาตให้นาเสนอได้ (เอกสารแบบเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ครบถ้วนสมบูรณ์ )
 ไม่อนุญาตให้นาเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ) ______________________________________

ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา
(
) _____ / _____ / _____
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แบบประเมินผลการนาเสนอหัวข้ อภาคนิพนธ์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________
ชื่อหัวข้อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)__________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ
 กศ.บป. หมู่เรี ยน ________________
หลักสู ตร _______________________________ สาขาวิชา ______________________________

เกณฑ์ การประเมิน
หัวข้อในการประเมิน
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา (20 คะแนน)
1.1 การนาเสนอปัญหาชัดเจน
1.2 การนาเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็ นไปได้
2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ (10 คะแนน)
2.1 นาเสนอวัตถุประสงค์ชดั เจน
2.2 ประโยชน์ที่นาไปใช้สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
3. ขอบเขตและแนวคิดของภาคนิพนธ์ (20 คะแนน)
3.1 มีการวางขอบเขตของการแก้ไขปั ญหาชัดเจน
3.2 ขอบเขตที่เสนอสามารถทาได้จริ งและเหมาะสม
3.3 มีแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปั ญหาที่เสนอได้
3.4 กรอบแนวคิดในการทาภาคนิพนธ์ชดั เจน

คะแนน

หมายเหตุ
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หัวข้อในการประเมิน
4. ระยะเวลาการดาเนินการและการอ้างอิง (10 คะแนน)
4.1 มีการวางแผนการดาเนินงานที่เป็ นไปได้
4.2 มีเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการค้นคว้ามาอย่างดี
5. วิธีการนาเสนอ (20 คะแนน)
5.1 การนาเสนออธิ บายได้อย่างเข้าใจ
5.2 ใช้เวลาในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
6. ความสมบูรณ์ของเอกสารแบบเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
(20 คะแนน)
รวมคะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินการนาเสนอหัวข้ อภาคนิพนธ์
 ผ่าน
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข (ให้ระบุเงื่อนไขและระยะเวลา) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
 ไม่ผ่านให้ปรับปรุ งแก้ไขหัวข้อและเค้าโครงภาคนิ พนธ์เพื่อขอสอบอนุ มตั ิหัวข้อภาค
นิพนธ์ใหม่
 ไม่ผา่ น
ลงชื่อ ..........................................................กรรมการสอบการนาเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์
(
) ______ / _______ / _______
* หมายเหตุ * ให้นกั ศึกษาจัดทาแบบฟอร์มในหน้า 76 – 77 ให้อยูใ่ นกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น
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แบบขออนุมัตินาเสนอภาคนิพนธ์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ___________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ
 กศ.บป.
หมู่เรี ยน ________________
หลักสูตร _______________________________ สาขาวิชา ______________________________
ขออนุมตั ินาเสนอภาคนิพนธ์ ครั้งที่ ________________
ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
 อนุญาตให้นาเสนอได้
 ผลงานและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 เพื่อนาเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์
 ไม่อนุญาตให้นาเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ) _________________________________________
ลงชื่อ …………..…...………………………....… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์
(
) ____ / ____ / ______
ลงชื่อ ………………...………..… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / _____

ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา
 อนุญาตให้นาเสนอได้
 ไม่อนุญาตให้นาเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ) _________________________________________
ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
(
) _____ / _____ / _____
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แบบประเมินผลการนาเสนอภาคนิพนธ์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ
 กศ.บป. หมู่เรี ยน ________________
หลักสู ตร _______________________________ สาขาวิชา ______________________________

เกณฑ์ การประเมิน
1.
2.
3.

4.
5.
6.

หัวข้อในการประเมิน
นาเสนอปั ญหา, วัตถุประสงค์ และประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน (10 คะแนน)
นาเสนอขอบเขตและอธิบายแนวคิดในการทาภาคนิพนธ์
ได้อย่างเข้าใจ (10 คะแนน)
อธิ บายความรู ้และความเข้าใจในทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้นาเสนอและได้แสดงให้เห็นว่ามีการศึกษาค้นคว้ามา
เป็ นอย่างดี (10 คะแนน)
ภาคนิพนธ์ที่นาเสนอสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
(20 คะแนน)
การทดลองและผลการทดลองของภาคนิพนธ์สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ (20 คะแนน)
การสรุ ปผลและข้อเสนอแนะในการทาภาคนิพนธ์มีความ
เหมาะสมและชัดเจน (10 คะแนน)

คะแนน

หมายเหตุ

80
หัวข้อในการประเมิน
7. วิธีการนาเสนอและสื่ อประกอบการเสนอภาคนิพนธ์
(10 คะแนน)
8. ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ได้อย่าง
ชัดเจนและเข้าใจ (30 คะแนน)
รวม

คะแนน

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ผลการประเมินการนาเสนอภาคนิพนธ์
 ผ่าน (ส่ งชิ้นงานและเอกสารฉบับสมบูรณ์ และขอสอบประมวลความรู ้)
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข (คณะกรรมการระบุเงื่อนไขต่าง ๆ และระยะเวลา)

……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ไม่ผา่ น (ให้ยุติการดาเนิ นภาคนิ พนธ์น้ น
ั (ได้รับเกรด E) หรื อให้กลับไปเริ่ มดาเนิ นการใหม่
ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรก (ได้รับเกรด I) ตามแต่กรณี )
ลงชื่อ...............................................กรรมการสอบการนาเสนอภาคนิพนธ์
(
) ______ / _________ / ________
* หมายเหตุ * ให้นกั ศึกษาจัดทาแบบฟอร์มในหน้า 79 – 80 ให้อยูใ่ นกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น
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แบบอนุมตั ิรับงานและเอกสารภาคนิพนธ์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. _________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ
 กศ.บป. หมู่เรี ยน ________________
หลักสู ตร _______________________________ สาขาวิชา ______________________________
วัน เดือน ปี ที่สอบ _______________________________ เวลา ___________________________
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ และคณะกรรมการ ฯ
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานภาคนิพนธ์แล้ว ตรงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ
 ตรวจสอบเนื้อหาและความสมบูรณ์ของเอกสารภาคนิพนธ์แล้ว ถูกต้องตามรู ปแบบที่กาหนด
ลงชื่อ …………..…...………..… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______
ลงชื่อ …………..…...………..… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______
 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภาคนิพนธ์แล้ว เป็ นไปตามคู่มือการพิมพ์ และการจัดทา

ภาคนิพนธ์
ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์
(
) ______ / ______ / ______

82
 ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของแผ่น CD แล้ว ถูกต้องตามรู ปแบบที่กาหนด

ลงชื่อ …………..…...………..… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______
 ได้รับเอกสารภาคนิพนธ์ตน้ ฉบับจานวน 1 ชุ ด ถูกต้อง ตามรู ปแบบที่กาหนด
 ได้รับข้อมูลในแผ่น CD จานวน 2 ชุด ถูกต้อง ตามรู ปแบบที่กาหนด
 ได้รับค่าจัดทาเอกสารภาคนิ พนธ์ จานวน 800 บาท เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผรู้ ับงานและค่าจัดทาเอกสาร
(
)
______ / ________ / ________
(นักศึกษานาใบสาคัญรับเงินไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ ดาเนินการต่ อไป)
ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ฯ เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการจัดทาภาคนิพนธ์แล้ว
 ได้ดาเนิ นการส่ งผลการประเมินผลการจัดทาภาคนิพนธ์แล้ว

ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา
(
)
______ / ________ / ________
ความเห็นของประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 อนุมตั ิผลการประเมินภาคนิ พนธ์

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

* หมายเหตุ * ให้นกั ศึกษาจัดทาแบบฟอร์มในหน้า 81 – 82 ให้อยูใ่ นกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น
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แบบประเมินการสอบประมวลความรู้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. _________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
2. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
3. _______________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _____________
นักศึกษาภาค  ปกติ
 กศ.บป. หมู่เรี ยน ________________
หลักสู ตร _______________________________ สาขาวิชา ______________________________

นักศึกษาคนที่ 1
1)……………………………
A
C
 B+
 D+
B
D
 C+
E

ผลการสอบประมวลความรู้
นักศึกษาคนที่ 2
2)……………………………
A
C
 B+
 D+
B
D
 C+
E

นักศึกษาคนที่ 3
3)……………………………
A
C
 B+
 D+
B
D
 C+
E

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ …………..…...………..… อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______

