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บทที ่1 
ระเบียบข้อปฏิบัต ิ

 
การจดัท าโครงงานวิจยัในการศึกษาปีสุดทา้ย ทางดา้นเทคโนโลยีซ่ึงบางคร้ังอาจเรียกว่า 

ภาคนิพนธ์ (Senior Project) นั้นถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ี
ศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี เน่ืองจากเป็นการกลัน่กรองผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษา
ไปเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและประเทศชาติ ดงันั้น เพื่อให้การจดัการ
เรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ท่ีเปิดสอนของกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย คณะกรรมการบริหารกลุ่มวชิา ฯ จึงไดก้ าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1  ลกัษณะการศึกษา 
 

ลกัษณะการศึกษา ของหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในกลุ่มวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไดเ้ปิดสอน 
3 หลกัสูตรดว้ยกนั คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

โดยทั้ง 3 หลกัสูตรน้ี ก าหนดให้รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer 
Technology Project) โครงงานดา้นวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Project in Computer Network 
Engineering) และ โครงงานดา้นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System 
Project) เป็นรายวิชาบงัคบั ท่ีนักศึกษา ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปทุกคนจะต้องสอบผ่าน จึงจะถือว่าจบ
การศึกษาตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 
 วตัถุประสงคข์องรายวชิาโครงงานฯ ของทุกหลกัสูตร คือ การท่ีให้นกัศึกษาน าความรู้ท่ีได้
ศึกษาตลอดหลกัสูตรมาพฒันาและจดัท าโครงงานวิจยั หรือท่ีเรียกวา่ ภาคนิพนธ์ (Senior Project) ท่ี
มีปริมาณงานและคุณภาพในระดบัท่ีเหมาะสมข้ึนมาหน่ึงงาน โดยนกัศึกษาจะเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้งาน
ท่ีตนเองมีความสนใจมาพฒันาเป็นภาคนิพนธ์ของตน โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์เป็นผูท่ี้ให้
ค  าปรึกษา ช้ีแนวทาง และดูแลการท าภาคนิพนธ์ของนกัศึกษา การประเมินผลการสอบจะอยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ท่ีทางกลุ่มวชิา ฯ ไดด้ าเนินการแต่งตั้งข้ึน 
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1.2  คณะกรรมการประจ ากลุ่มวชิาฯ 
 

คณะกรรมการประจ ากลุ่มวิชา ฯ ประกอบดว้ย คณาจารยท่ี์บริหารและด าเนินการสอนใน
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะมีการประชุมร่วมกนั เพื่อปรึกษา 
ตดัสิน และอนุมติัการด าเนินการต่าง ๆ รวมถึง กรณีปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในรายวิชา
โครงงานฯ ทั้งน้ีมติของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ ากลุ่มวชิาฯ ถือเป็นเด็ดขาด 
 
1.3  ผู้ประสานงานรายวชิา 
 

ผู้ประสานงานรายวิชา หมายถึง อาจารย์ในกลุ่มวิชาฯ ท่ีได้รับการแต่งตั้ ง จาก
คณะกรรมการประจ ากลุ่มวิชา ฯ ให้ท าหน้าท่ีประสานงานรายวิชาโครงงานฯ ในหลกัสูตรนั้นๆ 
โดยจะให้ค  าช้ีแจง และค าแนะน าเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินโครงการ รับค าร้องต่าง ๆ แจ้ง
ก าหนดการ รวบรวมผลการสอบจากคณะกรรมการสอบเพื่อน าไปประเมินผลการเรียน ต่อไป 
 
1.4  นักศึกษา 
 

นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียนในรายวชิาโครงงานฯ น้ี จะตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีศึกษา
ในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโลยีคอมพิวเตอร์ และไดรั้บความเห็นชอบจากกลุ่มวิชา ฯ 
นกัศึกษาสามารถด าเนินการพฒันาภาคนิพนธ์เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได ้ โดยก าหนดจ านวน
นกัศึกษาไมเ่กิน 2-3 คน ต่อหน่ึงกลุ่ม ในกรณีท่ีมีการเสนอภาคนิพนธ์ท่ีมีปริมาณงานใหญ่มาก และ
ตอ้งมีจ านวนนกัศึกษาเกินกว่าท่ีก าหนด ให้นกัศึกษาเขียนค าช้ีแจง เหตุผลประกอบการน าเสนอ 
และใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ ากลุ่มวชิา ฯ เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 
1.5  อาจารย์ทีป่รึกษาภาคนิพนธ์ 
 

อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ มีคุณสมบติั และหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
1.  เป็นอาจารยใ์นกลุ่มวชิา ฯ หรือ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีทางกลุ่มวชิา ฯ แต่งตั้ง 
2.  เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา และดูแลการจดัท าภาคนิพนธ์ของนกัศึกษา 
3.  เป็นประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
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อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์จ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ ชดัเจนในลกัษณะ และขอบเขตภาค
นิพนธ์ท่ีนักศึกษาจะด า เนินงาน และสามารถตัดสินใจในกรณีท่ีเกิดปัญหาข้ึนในระหว่าง 
การด าเนินการได ้ ซ่ึงในการด าเนินการจริงทางกลุ่มวิชา ฯ อาจจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา
ภาคนิพนธ์ร่วม เพื่อช่วยนกัศึกษาในการด าเนินการ 

 
1.6  คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
 

คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ จะมีจ านวนตั้งแต่ 5 ท่าน ข้ึนไป ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์
ปรึกษาภาคนิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม และกรรมการสอบตั้งแต่ 4 ท่าน ข้ึนไป ซ่ึง
คณะกรรมการประจ ากลุ่มวชิา ฯ จะท าการแต่งตั้งข้ึน 

คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ มีหน้าท่ีในการพิจารณาตดัสินผลการสอบ ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะและช้ีขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของภาคนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาผูเ้ขา้ท าการสอบรับทราบ 
ในการสอบแต่ละคร้ังตอ้งมีคณะกรรมการสอบเขา้ร่วมการสอบครบตามท่ีทางกลุ่มวิชา ฯ แต่งตั้ง 
จึงจะถือวา่การสอบคร้ังนั้นเป็นการสอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ มติของคณะกรรมการให้ยึดตามเสียงขา้ง
มาก 
 
1.7  การลงทะเบียน/ระยะเวลาด าเนินการจัดท าภาคนิพนธ์ 
 

ตามแผนการศึกษาของทุกหลกัสูตรในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดให ้
นกัศึกษาท าการลงทะเบียนในรายวิชาน้ี ในภาคการศึกษาปลาย แต่เพื่อให้นกัศึกษามีระยะเวลาใน
การด าเนินภาคนิพนธ์อยา่งเต็มท่ี ทางกลุ่มวิชา ฯ จึงก าหนดให้นกัศึกษาไดเ้ร่ิมตน้ในการด าเนินการ
ตั้งแต่การสอบหวัขอ้ภาคนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ของชั้นปีสุดทา้ยของนกัศึกษา และในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศของทางกลุ่มวชิา ฯ 
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1.8  หัวข้อภาคนิพนธ์ 
 

นกัศึกษาสามารถเลือกหวัข้อภาคนิพนธ์ท่ีตนตอ้งการไดจ้ากหวัขอ้ท่ีอาจารยใ์นกลุ่มวิชา ฯ
แนะน าหรือน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ท่ีนกัศึกษาสนใจโดยมีแนวทางในการเลือกหวัข้อภาคนิพนธ์
ดงัน้ี 

1.8.1 หวัขอ้ไม่ซ ้ ากบัหวัขอ้ภาคนิพนธ์ท่ีผูอ่ื้นเสนอในปีการศึกษาเดียวกนั หรือก่อนหนา้
น้ี 

1.8.2 ใชห้ลกัการหรือทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยแกปั้ญหา 
1.8.3 เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางซอฟต์แวร์ และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ท่ีส่ือถึงความริเร่ิมสร้างสรรค ์

หรือเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่ไดป้รับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
1.8.4 ภาคนิพนธ์จะต้องมีส่วนของการเขียนโปรแกรม ซ่ึงสามารถเลือกใช้ภาษา

โปรแกรมใดก็ไดต้ามความเหมาะสมของงาน 
1.8.5 ไม่อนุญาตใหท้ าภาคนิพนธ์ ท่ีมีลกัษณะซ ้ ากบัภาคนิพนธ์ท่ีเคยจดัท ามาแลว้ โดยไม่

มีแนวคิดหรือการน าเสนอแกปั้ญหาแบบใหม ่
1.8.6 ไม่อนุญาตใหท้ าภาคนิพนธ์ท่ีเนน้เพียงการออกแบบเพื่อความสวยงามหรือแสดงผล 

ขอ้มูลหรือจดัท าเป็นส่ือการเรียนการสอนหรือการสร้างส่ือในรูปแบบมลัติมีเดีย 
1.8.7 ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบหลกัในการจดัท า 

ภาคนิพนธ์ 
 
ตวัอยา่งของภาคนิพนธ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเลือกได ้ตวัอยา่งเช่น 

 งานดา้นโปรแกรม (Software) หากเลือกท าภาคนิพนธ์ด้านน้ี จะตอ้งมีขอบเขตครอบคลุม
เร่ือง ระบบฐานขอ้มูล (Database) การบริหารจดัการระบบ (ไดแ้ก่ insert, delete, update เป็นตน้) 
และจะตอ้งมีการด าเนินการท่ีมีความซับซ้อนของระบบงานซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้หลกัการหรือทฤษฎี
ทางคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย และงานนั้นจะตอ้งสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

 งานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หากเลือกท าภาคนิพนธ์ด้านน้ี  
จะตอ้งมีขอบเขตครอบคลุม ในการออกแบบ ติดตั้ง การใช้งานของโปรแกรมดา้นระบบเครือข่าย 
หรือการเขียนโปรแกรมในการติดต่อส่ือสารกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 
รวมทั้งวธีิการส่ือสารแบบใหม่ ๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 งานดา้นระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Computer Control) หากเลือกท าภาคนิพนธ์ด้านน้ี จะ 
ต้องมีขอบเขตครอบคลุม ในการออกแบบระบบควบคุมโดยอาจจะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 
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ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือออกแบบเป็นระบบฝังตวั (Embedded System) ก็
ได ้

 งานดา้นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) หากเลือกท าภาคนิพนธ์ด้านน้ี จะ 
ตอ้งมีขอบเขตครอบคลุม ในการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ 
การใชง้านในการน าเอาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไปประยกุตใ์ชง้าน 

 งานดา้นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) หากเลือกท าภาค
นิพนธ์ดา้นน้ี จะตอ้งมีขอบเขตครอบคลุมเร่ือง การวิเคราะห์ระบบงานเดิมเพื่อปรับปรุงระบบงาน 
หรือ สร้างระบบงานใหม่ โดยจะตอ้งมีการด าเนินการท่ีมีความซบัซ้อนของระบบงาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ใชห้ลกัการหรือทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย และงานนั้นจะตอ้งสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

 งานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และเป็นเทคโนโลยใีหมท่ี่น่าสนใจในปัจจุบนั 
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจดัท าภาคนิพนธ์เป็นกลุ่ม ภาระงานของทุกคนท่ีรับผิดชอบนั้นจะตอ้งมี 

ปริมาณงานในการจดัท าภาคนิพนธ์ ในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัและสามารถแบ่งแยกงานท่ีอยู่ใน
ความรับผดิชอบออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
1.9  การน าเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ 
 

นัก ศึกษาจะต้องยื่น เอกสารแบบเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์และอาจารย์ ท่ีป รึกษา 
ภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-01) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 
(แบบฟอร์ม CT_Group-02) ตามรูปแบบท่ีก าหนด โดยจะตอ้งส่งเอกสารค าร้องภายในก าหนดตาม
ประกาศของกลุ่มวชิา ฯ และตอ้งน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ตามก าหนดการท่ีทางกลุ่มวิชา ฯ ก าหนด
หากนกัศึกษาไม่น าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ตามก าหนดการท่ีทางกลุ่มวิชา ฯ ก าหนด ทางกลุ่มวิชา ฯ 
จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer 
Technology Project) โครงงานดา้นวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Project in Compuerter 
Network Engineering) และ โครงงานดา้นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Computer Information 
System Project) 

ในการน าเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารและไฟล์เพื่อใช้ในการ
น าเสนอ ดงัน้ี 

1.9.1 แบบเสนอหวัขอ้ และอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-01) 
1.9.2 แบบเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_ Group-02) 
1.9.3 แบบขออนุมติัน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-03) 
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1.9.4 แบบประเมินหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_ Group-04) 
1.9.5 ไฟลน์ าเสนอ 
รูปแบบเอกสารในขอ้ 1.9.1 – 1.9.4 นกัศึกษาสามารถดูตวัอยา่งไดท่ี้ภาคผนวก ให้นกัศึกษา

เตรียมเอกสารดงักล่าว ให้พร้อมและมีจ านวนครบกบัคณะกรรมการสอบหัวข้อภาคนิพนธ์ ซ่ึง
จ านวนคณะกรรมการ ฯ นกัศึกษาสามารถดูได ้จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรือสอบถามกบั
อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
 
1.10  การพจิารณาหัวข้อภาคนิพนธ์ 
 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา จะก าหนดวนั – เวลา ส าหรับการพิจารณาหวัขอ้ภาคนิพนธ์
ท่ีนักศึกษาทั้งหมดได้เสนอมา คณะกรรมการพิจารณาหัวขอ้ภาคนิพนธ์ จะพิจารณาหัวข้อและ
ขอบเขตของภาคนิพนธ์ เพื่อใหภ้าคนิพนธ์ทั้งหมดมีความใกลเ้คียงกนัทั้งในเร่ืองขอบเขตและระดบั
ความยากง่าย ซ่ึงหัวขอ้ภาคนิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้ภาคนิพนธ์
เท่านั้น จึงจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้ส าหรับหวัขอ้ภาคนิพนธ์ไม่ผา่นการอนุมติันั้น
นกัศึกษาจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรืออาจจะตอ้งเปล่ียนหวัข้อภาคนิพนธ์ใหม่ หลงัจากนั้นนกัศึกษา
จะตอ้งยื่นค าร้องเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ เพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้ภาคนิพนธ์
ใหม่อีกคร้ังภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน 1 เดือน) 
 
1.11  การสอบภาคนิพนธ์ 
 

การสอบภาคนิพนธ์จะด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ซ่ึงในการสอบ  
ภาคนิพนธ์จะแบ่ง ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 

1) การสอบหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 
2) การสอบติดตามความกา้วหนา้ภาคนิพนธ์ 
3) การสอบภาคนิพนธ์ 
ในการสอบแต่ละคร้ัง กลุ่มวิชา ฯ จะประกาศก าหนดการสอบแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึง

หากนกัศึกษาไม่เขา้รับการสอบจะถือวา่ไม่ผา่นวชิาน้ี (ไดรั้บเกรด I) ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเขา้รับ
การสอบจะต้องยื่นเอกสารค าร้องขอสอบภายในก าหนดเวลา ซ่ึงในค าร้องนั้นจะต้องมีความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วมและตอ้งลงนามรับรอง
ดว้ยทุกคร้ัง (รูปแบบอยูใ่นภาคผนวก) อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์
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ร่วมมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ให้นกัศึกษาเขา้รับการสอบ ในกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นวา่การด าเนินภาคนิพนธ์
ของนกัศึกษายงัไม่เหมาะสมเพียงพอ 

อน่ึง นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการจดัท าภาคนิพนธ์ให้แลว้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เท่านั้น จึง
จะมีสิทธ์ิยื่นค าร้องขออนุมติัข้ึนสอบภาคนิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ได ้ นกัศึกษาจะตอ้งน าส่ง เอกสาร
ตามท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการสอบแต่ละคร้ังใหแ้ก่คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหนา้ก่อนวนัสอบ
ไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ ทั้งน้ีเอกสารดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาคนิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบอาจพิจารณาไม่ให้
นกัศึกษามีสิทธ์ิเขา้รับการสอบ 

ในการสอบนักศึกษาจะต้องน าเสนองานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและคณะกรรมการ 
มีสิทธ์ิในการซกัถาม แนะน า และแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดของภาคนิพนธ์ได้ นอกจากน้ียงั
อนุญาตให้นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมฟังการสอบได ้ แต่ขอสงวนสิทธ์ิในการถาม
ยกเวน้เม่ือประธานกรรมการสอบอนุญาต แต่ช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการก าลงัประชุมปรึกษากนัเพื่อ
หาขอ้สรุปต่าง ๆ ผูเ้ขา้สอบและบุคคลอ่ืน ๆ ไม่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมรับฟังการประชุมด้วย ภายหลงัจาก
ประชุมเรียบร้อยแลว้คณะกรรมการสอบจะเป็นผูแ้จง้ผลการสอบใหแ้ก่นกัศึกษาทราบ 

เม่ือนกัศึกษาไดน้ าเสนอภาคนิพนธ์ตามก าหนดการท่ีทางกลุ่มวิชา ฯ ก าหนดแลว้ หลงัจาก
นั้นให้นักศึกษาเขา้สอบปากเปล่ากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม เป็นรายบุคคล เพื่อให้
นกัศึกษาไดมี้โอกาสในการน าเสนองานท่ีตนเองรับผดิชอบ 
 
1.12  เอกสารประกอบการสอบภาคนิพนธ์ 

 
ในการสอบน าเสนอภาคนิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ ทางกลุ่มวิชา ฯ จะประกาศจ านวนชุดของ

เอกสารให้นักศึกษาทราบก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นักศึกษาจะตอ้งจดัท าเอกสาร
ประกอบการสอบตามรูปแบบท่ีก าหนดไว ้ และให้ยื่นต่อคณะกรรมการสอบภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดโดยการสอบน าเสนอภาคนิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ให้จดัท าเป็นร่างเอกสารภาคนิพนธ์ตาม
รูปแบบท่ีก าหนด (ดูรายละเอียดและตวัอย่างไดจ้ากภาคผนวก) เม่ือนกัศึกษาสอบผ่าน การสอบ
น าเสนอภาคนิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษาจัดการแก้ไขร่างเอกสารภาคนิพนธ์ตาม
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ และจดัท าเอกสารภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ให้เสร็จเรียบร้อย
พร้อมแนบเอกสาร แบบอนุมติัรับงานและเอกสารภาคนิพนธ์ โดยด าเนินการตามรูปแบบท่ีก าหนด 
และส่งแก่ผูป้ระสานงานรายวิชาภายหลงัจากวนัสอบไม่เกิน 60 วนั เพื่อท าการส่งผลการเรียนใน
ล าดบัต่อไป 
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ในการน าเสนอภาคนิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ นกัศึกษาตอ้งเตรียมงาน เอกสารและไฟล์เพื่อใช้
ในการน าเสนอ ดงัน้ี 

1) ช้ินงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 
2) แบบขออนุมติัน าเสนอภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-05) 
3) แบบประเมินผลการน าเสนอภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-06) 
4) แบบอนุมติัรับงานและเอกสารภาคนิพนธ์ (แบบฟอร์ม CT_Group-07) 
5) แบบประเมินการสอบประมวลความรู้ (แบบฟอร์ม CT_Group-08) 
6) เอกสารภาคนิพนธ์ (ฉบบัร่าง) 
7) ไฟลน์ าเสนอ (ถา้มี) 
รูปแบบเอกสารในขอ้ 2) – 6) นกัศึกษาสามารถดูตวัอยา่งไดท่ี้ภาคผนวก ให้นกัศึกษาเตรียม

เอกสารดังกล่าวให้พร้อม และมีจ านวนครบกับคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ซ่ึงจ านวน
คณะกรรมการ ฯ นกัศึกษาสามารถดูได ้จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรือสอบถามกบัอาจารยผ์ู ้
ประสานงานรายวชิา 
 
1.13  การขาดสอบหรือเปลีย่นแปลงก าหนดการสอบ 

 
ในกรณีท่ีนกัศึกษามีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ไม่สามารถเขา้ท าการสอบตามก าหนดได ้ให้ยื่นค า

ร้อง พร้อมแนบหลกัฐานลงนามรับรองโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาภาค
นิพนธ์ร่วมถึงคณะกรรมการประจ ากลุ่มวิชา ฯ เพื่อขออนุมติัเป็นกรณี ๆ ไป คณะกรรมการประจ า
กลุ่มวชิา ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ใหน้กัศึกษามีสิทธ์ิเขา้สอบ 
 
1.14  การเปลีย่นแปลงหัวข้อภาคนิพนธ์/แยกกลุ่ม 

 
กรณีนกัศึกษามีความประสงค์ท่ีจะเปล่ียนหวัขอ้ภาคนิพนธ์หรือขอบเขตของภาคนิพนธ์ใน 

ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั หรือการแยกกลุ่มภาคนิพนธ์ นกัศึกษาจะต้องด าเนินการยื่นค าร้องพร้อม
แนบเอกสารประกอบตามแต่กรณี เพื่อขออนุมติั จากคณะกรรมการประจ ากลุ่มวิชา ฯ ก่อนถึง
ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาตอนปลาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หากพน้ก าหนดน้ีแลว้
นกัศึกษาจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงใด ๆ ไดท้ั้งส้ิน คณะกรรมการประจ ากลุ่มวชิาฯ จะพิจารณาและ
แจง้ผลการพิจารณาใหน้กัศึกษารับทราบก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั หลงัจากพน้สัปดาห์ท่ี 2 แลว้ 
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ทั้งน้ีหากไดรั้บการอนุมติั นกัศึกษาจะต้องกลบัไปเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนของการสอบเสนอ
หวัขอ้ภาคนิพนธ์ใหม่อีกคร้ัง 

 
1.15  การประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์ 
 

ส าหรับการว ัดประเมินผลรายวิชาน้ีจะให้เป็นค่าระดับ ตามเกณฑ์การว ัดผลของ
มหาวทิยาลยั ฯ คือ มีค่าระดบัเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, E และ I 

ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บเกรดเป็น I ให้นกัศึกษาด าเนินการแกไ้ขเกรด I ภายในระยะเวลา 
60 วนั หากเกินก าหนด ทางกลุ่มวิชา ฯ จะให้นกัศึกษาสอบน าเสนอภาคนิพนธ์ใหม่ (สอบซ่อม) 
กรณี สอบซ่อมไม่ผา่น นกัศึกษาจะตอ้งท าการลงทะเบียนในรายวชิาน้ีใหม ่

ในการประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์ แบ่งการประเมินผลเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1. การประเมินผลการน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 
2. การประเมินผลการน าเสนอภาคนิพนธ์ 
3. การประเมินการสอบประมวลความรู้ 

 
1.15.1  การประเมินผลการน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 

 คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาตดัสินผลการสอบแต่ละคร้ัง โดยจะมีผลการ
พิจารณา อย่างหน่ึงอยา่งใด ต่อไปน้ี คือ ผา่น ผา่นแบบมีเง่ือนไข ไม่ผา่นให้ปรับปรุงแกไ้ข และไม่
ผา่น โดยมีความหมาย คือ 
 ผ่าน หมายความวา่ ใหน้กัศึกษาสามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได ้
 ผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายความวา่ ใหน้กัศึกษาสามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได ้
โดยนกัศึกษาจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ 
 ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข หมายความวา่ ให้นกัศึกษาปรับปรุงแกไ้ขหวัขอ้และเคา้
โครงภาคนิพนธ์เพื่อขอสอบอนุมติัหวัขอ้ภาคนิพนธ์ใหม่ 
 ไม่ผ่าน หมายความวา่ คณะกรรมการสอบมีมติวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่นในรายวิชา
น้ี (ไดรั้บเกรด E) และใหล้งทะเบียนในรายวชิาน้ีใหม่  
 โดยจะใช้รูปแบบค าร้อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ม CT_ Group-04) ในการ
สอบ หากคณะกรรมการสอบมีมติให้ ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข นกัศึกษาจะตอ้งแกไ้ขเคา้โครงและ
ขอเขา้รับการสอบใหม่อีกคร้ังภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยในการสอบรอบใหม่อีกคร้ังน้ีจะ
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เรียกว่า “สอบซ่อม” ส าหรับในการสอบรอบสอบซ่อมน้ี จะมีผลการสอบว่า ผ่าน ผ่านแบบมี
เง่ือนไข ไม่ผา่น เท่านั้น 

 
1.15.2 การประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์  

 คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาตดัสินผลการสอบแต่ละคร้ัง โดยจะมีผลการ
พิจารณา อยา่งหน่ึง อยา่งใด ต่อไปน้ี คือ ผา่น ผา่นแบบมีเง่ือนไข ไม่ผา่น โดยมีความหมายคือ 

ผ่าน หมายความวา่ ให้นักศึกษาสามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ คือ การ
ปรับแกไ้ขเอกสารภาคนิพนธ์ และการขออนุมติัสอบประมวลความรู้ 

ผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายความวา่ ให้นกัศึกษาสามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได ้
โดยนกัศึกษาจะตอ้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ และตอ้ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั 

ไม่ผ่าน หมายความวา่ คณะกรรมการสอบมีมติวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่นในรายวิชาน้ี 
(ไดรั้บเกรด I) และใหย้ติุการด าเนินภาคนิพนธ์นั้น (ไดรั้บเกรด E) และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ี
ใหม่ 

โดยจะใช้รูปแบบค าร้อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ม CT_Group-06) ในการสอบ
น าเสนอภาคนิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ จะมีผลการสอบวา่ ผา่น ผา่นแบบมีเง่ือนไข และไม่ผา่น อยา่งใด
อยา่งหน่ึงเท่านั้น 

ส าหรับในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบจะมีมติให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านนั้ น 
คณะกรรมการอาจจะพิจารณาได้หลายประเด็น เช่น ผลงานมีคุณภาพต ่าหรือไม่มีความกา้วหน้า
เท่าท่ีควรหรือไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ นกัศึกษาแสดงถึงความไม่รู้และไม่เขา้ใจในงานของตนเอง 
นกัศึกษาไมส่ามารถแกไ้ขผลงานใหแ้ลว้ เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 

 
1.15.3 การประเมินการสอบประมวลความรู้  

คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาตดัสินผลการสอบแต่ละคร้ัง โดยจะมีผลการ
พิจารณา อยา่งหน่ึง อยา่งใดต่อไปน้ี คือ ระดบัเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ E โดยจะใช้
รูปแบบค าร้อง ในภาคผนวก ค. หนา้ 83 

 
อน่ึง ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการจะแจ้งให้

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและนกัศึกษาจะตอ้งลงนามรับทราบด้วยทุกคร้ัง ให้นกัศึกษาผูเ้ขา้สอบ
ทุกคนน าเอกสารการประเมินผลการสอบของคณะกรรมการยื่นต่อผูป้ระสานงานรายวิชาภาย
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หลงัจากวนัสอบไม่เกิน 5 วนัท าการ มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่าน ทั้งน้ี ให้นักศึกษาท าส าเนา
เอกสารเหล่านั้นเก็บเอาไวด้ว้ย 
 
1.16 ภาษาทีใ่ช้ในการเขียนภาคนิพนธ์ 
 

การเขียนภาคนิพนธ์ ผูเ้ขียนสามารถท่ีจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ภาษาท่ี
ใช้ในการน าเสนอภาคนิพนธ์ เป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูด และไม่ใช่เป็นการเขียนท่ีต้องการ
ปริมาณโดยไม่เนน้คุณภาพ ดงันั้นการเขียนภาคนิพนธ์แต่ละหนา้จะตอ้งกระชบั ชดัเจนไดใ้จความ 
และถูกตอ้งตามหลกัการใชค้  าและไวยากรณ์ การใชศ้พัทเ์ทคนิคหรือค าท่ีเป็นภาษาต่างประเทศเป็น
อีกส่ิงหน่ึงท่ีควรค านึงถึง หากกระท าไดก้็ควรใช้ค  าท่ีแปลหรือศพัท์บญัญติัท่ีเป็นภาษาไทย (หาก
ภาคนิพนธ์นั้นเขียนเป็นภาษาไทย) หรือหากวา่ไม่แน่ใจวา่จะส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง การมีค าต่าง
ภาษาอยู่ในวงเล็บก็มกัใชไ้ดเ้สมอ ควรให้ความส าคญัวา่ภาษาท่ีใช้เขียนภาคนิพนธ์นั้นก็คือส่ือท่ีใช้
ในการท าความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้านภาคนิพนธ์ฉบบันั้น นอกจากการใช้ค  าท่ี 
ถูกตอ้งแลว้ ล าดบัของชุดของค าท่ีน าเสนอก็จะมีความส าคญัท่ีไม่ยิ่งหยอ่นกวา่กนั ในแต่ละยอ่หนา้
จะตอ้งมีความชดัเจนวา่อะไรคือประเด็นหลกัในการน าเสนอของยอ่หนา้นั้น การรับและการส่งกนั
ระหว่างย่อหน้าท่ีอยู่ติดกนัจะเป็นสะพานท่ีดีท่ีจะท าให้ผูอ่้านสามารถท่ีจะติดตามผูเ้ขียนไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองความซ ้ าซ้อน (Redundancy) การส่อการชักจูงในทางท่ีผิด (Miss-leading) และความ
คลุมเครือ (Ambiguous) เป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงอยา่งยิง่ในการเขียนวทิยานิพนธ์ โดยปกติแลว้ผูเ้ขียน
มกัไม่ได้จงใจท่ีจะให้เกิดข้ึน แต่ส่ิงดังกล่าวมักเกิดข้ึนเสมอหากผูเ้ขียนขาดความระมัดระวงั 
ประโยคหรือยอ่หนา้บางยอ่หนา้ดูผวิเผนิบางคร้ังดูเหมือนไม่ซ ้ ากบัท่ีใดเลย แต่พอสรุปให้สั้นลงแลว้
ก็เหมือนกบัส่ิงท่ีเคยกล่าวมาแลว้ อนัน้ีเป็นความซ ้ าซ้อนท่ีมกัพบเห็นเสมอ เม่ือตอ้งการกล่าวถึงส่ิง
เดียวกนั ตลอดภาคนิพนธ์ทั้งเล่มควรใช้ ค  าหรือประโยคแบบเดียวกนั เพราะไม่เช่นนั้นแลว้ผูอ่้าน
มกัจะเกิดความสับสนวา่เป็นส่ิงอ่ืนอีกส่ิงหน่ึง หรือไม่ ความก ากวมแบบน้ีผูอ่้านอาจจะเขา้ใจผิดได้
โดยง่ายโปรดระลึกอยู่เสมอว่า ย่อหน้าหรือประโยคท่ีอ่านแลว้สรุปไม่ได้ว่าผูเ้ขียนตอ้งการบอก
อะไรหรือสรุปไดว้า่ผูเ้ขียนยงัคงบอกส่ิงท่ีเคยบอกมาแลว้ จะเป็นยอ่หนา้หรือประโยคท่ีเขียนข้ึนมา
เพื่อใหส้ิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพเ์ท่านั้น ผูเ้ขียนจะไม่ไดอ้ะไรเลย 
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1.17 เอกสารภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 
เอกสารภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จะตอ้งจดัท าจ านวน 3 ชุด ซ่ึงมีรูปแบบท่ีถูกตอ้งตาม

เอกสารการจดัท าและพิมพภ์าคนิพนธ์ตามรายละเอียดในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงเอกสารน้ีจะตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยคณะกรรมการสอบก่อนน าเขา้เล่ม โดยให้คณะกรรมการ
สอบลงลายมือช่ือในใบรับรองภาคนิพนธ์ด้วยลายมือช่ือจริง ห้ามใช้การถ่ายส าเนา จากนั้นให้
ด าเนินการเยบ็เล่มและเขา้ปกแข็งตามรูปแบบท่ีก าหนด พร้อมจดัท าแผน่ CD-ROM บนัทึกแฟ้ม 
ขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดจ านวน 1 ชุด (ในกรณีท่ีขอ้มูลมากเกินท่ีแผน่ CD-ROM จะเก็บขอ้มูลได ้
อนุญาตให้ใชแ้ผน่ DVD ได)้ จดัท าปกกล่องและปกแผน่ CD-ROM ให้เรียบร้อย ซ่ึงมีรายละเอียด
และรูปแบบดงัน้ี 
 
 1.17.1  รายช่ือไฟลใ์น CD ของเอกสาร 

1.17.1.1 ให้สร้าง Folder ช่ือ Thesis Book และภายใน Folder Thesis Book ให้
สร้าง Folder ช่ือ Thesis Book Doc และ Thesis Book Pdf โดยให้ตั้งช่ือไฟล์ต่าง ๆ ภายใน Folder 
ช่ือ Thesis Book Doc ดงัน้ี 
 

01_ปกหนา้.doc   02_ปกใน.doc   03_ใบรับรองภาคนิพนธ์.doc 
04_บทคดัยอ่ภาษาไทย.doc 05_บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ.doc 06_กิตติกรรมประกาศ.doc 
07_สารบญั.doc   08_รายการตาราง.doc  09_รายการรูปประกอบ.doc 
10_บทท่ี 1.doc   11_บทท่ี 2.doc   12_บทท่ี 3.doc 
13_บทท่ี 4.doc   14_บทท่ี 5.doc   15_เอกสารอา้งอิง.doc 
16_ภาคผนวก.doc  17_ประวติัผูจ้ดัท า.doc 
   
 และ ตั้งช่ือไฟลต่์าง ๆ ใน Folder Thesis Book Pdf ดงัน้ี 
01_ปกหนา้.pdf   02_ปกใน.pdf   03_ใบรับรองภาคนิพนธ์.pdf 
04_บทคดัยอ่ภาษาไทย.pdf 05_บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ.pdf 06_กิตติกรรมประกาศ.pdf 
07_สารบญั.pdf   08_รายการตาราง.pdf  09_รายการรูปประกอบ.pdf 
10_บทท่ี 1.pdf   11_บทท่ี 2.pdf   12_บทท่ี 3.pdf 
13_บทท่ี 4.pdf   14_บทท่ี 5.pdf   15_เอกสารอา้งอิง.pdf 
16_ภาคผนวก.pdf  17_ประวติัผูจ้ดัท า.pdf 
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1.17.1.2  ให้สร้าง Folder ช่ือ Thesis Source Code เพื่อเก็บขอ้มูล Source Code ท่ี
เป็นโปรแกรมตน้ฉบบับนัทึกไวใ้น Folder น้ี 

1.17.1.3  ใหส้ร้าง Folder ช่ือ Thesis Program เพื่อเก็บขอ้มูลโปรแกรมใชง้านจริง 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมในการติดตั้งหรือเป็นไฟลท่ี์มีความพร้อมท่ีจะน าไปใชง้านไดเ้ลย  

1.17.1.4  ให้สร้าง Folder ช่ือ Thesis Data Other เป็นส่วนของไฟล์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อาจจะใชใ้นการพฒันาหรือน ามาร่วมในการพฒันาภาคนิพนธ์  

1.17.1.5  รูปแบบการพิมพข์อ้ความบนแผน่ CD ให้ด าเนินการพิมพข์อ้ความอยา่ง
ประณีตดงัตวัอย่าง ซ่ึงสามารถใช้กระดาษสต๊ิกเกอร์ส าเร็จรูป ส าหรับติดแผ่นซีดี หรือแผ่นซีดีท่ี
สามารถพิมพล์งบนแผ่นไดโ้ดยใช้เคร่ืองพิมพ์เฉพาะ และสามารถปรับขนาดอกัษรได้ตามความ
เหมาะสมสวยงาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1.17.1.6  รูปแบบการพิมพข์อ้ความบนปกดา้นหนา้ของกล่องใส่แผน่ CD ให้พิมพ์
ช่ือหัวขอ้ภาคนิพนธ์ภาษาไทย ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ภาษาองักฤษ ช่ือผูจ้ดัท าภาคนิพนธ์ภาษาไทย
รวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ ลงบนกระดาษแลว้ตดัใหพ้อดีกบัขนาดของกล่องใส่แผน่ CD ดงัตวัอยา่ง 

 

การพฒันาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL 
และ FPGA เพือ่ประโยชน์ในการน ามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 

 
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY  

VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 

 จีรศกัด์ิ ปวงสุข 
          กรรณิกา โซ่เงิน 
           พชัรี ทนัเต 

 ภาคนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา.................................. 
สาขาวชิา...........................................  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 25…… 
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การพฒันาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL  
และ FPGA เพือ่ประโยชน์ในการน ามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 

 
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY  

VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 
 

จีรศักดิ์ ปวงสุข 
กรรณกิา โซ่เงิน 
พชัรี ทนัเต 

 
ภาคนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา…………………………… 

สาขาวชิา…………………………  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 25…… 
 
1.18 ลขิสิทธ์ิของภาคนิพนธ์และกรรมสิทธ์ิในซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ 

 
ภาคนิพนธ์ของนกัศึกษาท่ีได้จากการศึกษาในรายวิชาน้ี ถือเป็นลิขสิทธ์ิ ร่วมกนัระหว่าง

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
และนกัศึกษาผูท้  าภาคนิพนธ์ นกัศึกษาหรือผูท่ี้จะน าผลงานไปใช้เพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตามจะตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากทางกลุ่มวชิา ฯ ก่อน 
 
1.19 การเกบ็รักษาและการเผยแพร่ภาคนิพนธ์ 
 

เม่ือนักศึกษาด าเนินการจัดท าภาคนิพนธ์ผ่านทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อย ทางกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก าหนดให้ส่งภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ให้กบัทางกลุ่มวิชา ฯ รวมทั้งหมด
จ านวน 3 เล่ม พร้อมทั้งแผน่ CD บรรจุขอ้มูลตามขอ้ก าหนดจ านวน 2 แผน่ ทั้งน้ีทางกลุ่มวิชาฯ จะ
ท าการเก็บภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ไวท่ี้กลุ่มวิชา ฯ 1 เล่ม มอบให้ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 เล่ม และมอบให้ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 1 เล่ม ทั้งน้ี
เพื่อใหน้กัศึกษารุ่นต่อไปหรือผูท่ี้สนใจไดมี้ขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 



บทที ่2 
รายละเอยีดในการจดัท าภาคนิพนธ์ 

 
ในส่วนของการท าภาคนิพนธ์ รายละเอียดของเอกสารประกอบดว้ย 5 ส่วนคือ 

1. ส่วนน า 
2. ส่วนเน้ือความ 
3. ส่วนอา้งอิง 
4. ภาคผนวก 
5. ประวติัผูจ้ดัท า 
 

2.1 ส่วนน า 
 

2.1.1 สันปก (Spine) 
 ใหพ้ิมพช่ื์อเร่ืองภาคนิพนธ์ และ พ.ศ. โดยจดัระยะห่างใหเ้หมาะสมตามความยาว

ของสันปก ช่ือเร่ืองภาคนิพนธ์ ใหพ้ิมพเ์ฉพาะภาษาไทย หากช่ือเร่ืองมีความยาวมากกวา่ 1 บรรทดั 
ใหพ้ิมพแ์บบชิดซา้ย พ.ศ. ใหพ้ิมพ ์ ปีการศึกษาทีจ่บ (หา้มพิมพค์  าวา่ “พ.ศ.” ใหพ้ิมพเ์ฉพาะตวัเลข 
ดูตวัอยา่งไดท่ี้ภาคผนวก) 
 

2.1.2 ปกนอก (Cover)  
ให้ใช้ปกแข็งสีน ้ าเงิน พิมพ์ด้วยตวัพิมพ์สีทองขอ้ความส่วนบน ประกอบด้วย ช่ือ

เร่ืองภาคนิพนธ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยแยกระยะห่างกนั 1 บรรทดัข้อความส่วนกลาง 
ประกอบดว้ย ช่ือและนามสกุลผูเ้ขียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยไม่ใชค้  าน าหนา้นาม เช่น 
นาย นาง นางสาว ร้อยต ารวจตรี หม่อมราชวงศ ์ฯลฯ ขอ้ความส่วนล่าง ประกอบดว้ย ค าวา่ 
 

ภาคนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา……………………………. 
สาขาวชิา…………………………………   คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 25…… 
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2.1.3 การเรียงล าดบัส่วนน า 
 ใหพ้ิมพใ์หถู้กตอ้งตามรูปแบบและจดัเรียงตามล าดบัดงัน้ี 

2.1.3.1 กระดาษรองปก (Fly Leaf) ให้มีกระดาษสีขาวดา้นละ 1 แผน่ ให้ถดัจาก
ปกแขง็ดา้นหนา้และก่อนปกแขง็ดา้นหลงั แทรกเอาไว ้

2.1.3.2 ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) ใหพ้ิมพต์ามรูปแบบท่ีอยูใ่นภาคผนวก 
2.1.3.3 ปกในภาษาองักฤษ (English Title Page) ใหพ้ิมพต์ามรูปแบบท่ีอยูใ่น

ภาคผนวก 
2.1.3.4 ใบรับรองภาคนิพนธ์ (Approval Sheet) ให้พิมพแ์บบฟอร์มตามรูปแบบ

ท่ีอยู่ในภาคผนวก และการลงนามในแบบฟอร์มให้ลงลายมือช่ือจริงของคณะกรรมการสอบภาค
นิพนธ์ดว้ย หมึกสีด าหรือสีน ้าเงิน 

2.1.3.5 บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) ให้พิมพ์ตามรูปแบบท่ีอยู่ใน
ภาคผนวก โดยมีเน้ือหาสาระ ดงัน้ี ในยอ่หนา้ท่ี 1 ให้อธิบายถึงความเป็นมาในปัจจุบนัและปัญหาท่ี
น าเสนอ ประมาณ 3-4 บรรทดั ในยอ่หนา้ท่ี 2 ใหอ้ธิบายวิธีการท่ีไดเ้สนอเพื่อแกปั้ญหา โดยสรุปให้
เขา้ใจมากท่ีสุด และยอ่หนา้สุดทา้ย เป็นการอธิบายถึงผลการทดลองท่ีไดจ้ากวิธีการท่ีน าเสนอ โดย
ใหอ้ธิบายเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 

2.1.3.6 บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ (English Abstract) ใหพ้ิมพต์ามรูปแบบท่ีอยูใ่น
ภาคผนวก และแปลความจากบทคดัยอ่ภาษาไทย 

2.1.3.7 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่าวขอบคุณช่ือบุคคลท่ีมี
ส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือจนภาคนิพนธ์ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี ซ่ึงไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา 
บุพการี ผูร่้วมมือในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  

2.1.3.8 สารบัญ (Table of Content) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามล าดับ
ความส าคญั ในภาคนิพนธ์โดยใช้ตวัอกัษรโรมนั I II III IV…… แสดงหน้าบทคดัย่อ ถึงสารบญั
ภาพ (ถา้มี) และใหใ้ชต้วัเลขอารบิคตั้งแต่หนา้บทน าไปจนถึงหนา้สุดทา้ย 

2.1.3.9 รายการตาราง (List of Tables) เป็นรายการแสดงเลขหนา้ตามล าดบัของ
ตารางต่าง ๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกท่ีมีอยูใ่นภาคนิพนธ์ 

2.1.3.10 รายการรูปประกอบ (List of Illustration or Figures) เป็นรายการแสดง
เลขหน้าตามล าดบัของรูปภาพ แผนท่ี กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในภาคนิพนธ์ รวมทั้งรูปภาพใน
ภาคผนวก 
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2.1.3.11 ค าอธิบายสัญลกัษณ์ และ ค าย่อ (ถา้มี) เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงสัญลกัษณ์ 
และค ายอ่ต่าง ๆ (ถา้มี) ทั้งน้ีใหส้ัญลกัษณ์ และค ายอ่ท่ีใชมี้ความหมายเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 
 
2.2 ส่วนเนือ้ความ 
 

2.2.1 บทน า  
         ส่วนบทน าจะเป็นบทแรกของภาคนิพนธ์ถดัจากบทคดัยอ่ มีภาคนิพนธ์จ านวนมากท่ี

มีความสับสนระหวา่งบทคดัยอ่และบทน า บทคดัยอ่จะกล่าวโดยยอ่ ๆ ถึง ประเด็นของปัญหาวา่คือ
อะไร ผูเ้ขียนไดท้  าอะไร อยา่งไร และไดผ้ลเช่นไร ส่วนบทน าจะเร่ิมชกัน าผูอ่้านเขา้สู่ประเด็นของ
ปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอน โดยมกัจะสรุปงานวจิยัท่ีผูอ่ื้นไดก้ระท าไปแลว้ จากนั้นผูเ้ขียนจะช้ีประเด็น
ท่ีชดัเจน (Problem Identification) วา่ผูเ้ขียนจะท าอะไร หรือแกปั้ญหาท่ีจุดไหน แลว้จึงสรุปขั้นตอน
ของการศึกษาหรือการแกปั้ญหา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งทา้ยเขา้สู่ส่วนท่ีสองหรือส่วนท่ีเป็นบทเน้ือหา
หลกันัน่เอง ซ่ึงบทน าประกอบดว้ย 

 
บทที ่1  บทน า 

 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ซ่ึงเนน้การเขียนถึงภูมิหลงัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีคน้ควา้วิจยัความจ าเป็นหรือสาเหตุท่ีตอ้งศึกษา (Need for the Study) การน าไปสู่
ความกา้วหน้าวิชาการแขนงนั้นตลอดจนประโยชน์ท่ีเกิดจากการศึกษาเร่ืองนั้น และหน่วยงานท่ี
นกัศึกษาไดน้ ามาเป็นกรณีศึกษา 
 โดยให้ระบุเน้ือหาในการกล่าวน า ปัญหา และวิธีการท่ีจะน าเสนอเพื่อแก้ปัญหา
นั้น โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 - 1½ หนา้กระดาษ และในการเขียนให้มีการอา้งอิงเอกสาร (ให้ดู
รูปแบบการอา้งอิงในบทท่ี 4) ในการคน้ควา้หาปัญหาหรือแหล่งขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ 
  

1.2 วตัถุประสงคข์องภาคนิพนธ์ เป็นการเขียนจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการคน้ควา้หา
ข้อเท็จจริงของผู ้ศึกษาค้นคว้า ดังนั้ น หัวข้อน้ีจะกล่าวถึงปัญหาท่ีต้องการทราบค าตอบ ให้
เรียงล าดับความส าคญัก่อนหลัง ควรใช้ประโยคท่ีสมบูรณ์ และถ้อยค าท่ีแสดงอาการหรือระบุ
พฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ้ระบุตวัแปร ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาให้เขียนเป็นขอ้ ๆ อยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 
ถา้หากวตัถุประสงคเ์กิน 1 บรรทดั ตวัอกัษรของบรรทดัถดัมาตอ้งตรงกบัตวัอกัษรของบรรทดัแรก
เสมอ 
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ตวัอยา่ง  การออกแบบและพฒันาระบบการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา 
วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อศึกษาวธีิการจดัการเรียนการสอน ระดบัอุดมศึกษา 

 2. เพื่อวเิคราะห์และออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอน ระดบัอุดมศึกษา 
 ในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
3. เพื่อสร้างระบบการจดัการเรียนการสอน ระดบัอุดมศึกษา 
4. เพื่อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน ระดบัอุดมศึกษา 

 
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์ เน้นขอบเขตจ ากดัในการศึกษาให้แน่ชดัวา่จะศึกษา

พิจารณาในขอบเขตใด คุณสมบติัของส่ิงท่ีศึกษา ส่ิงท่ีจะท าการออกแบบ ขอบเขตในการพฒันา
ระบบใหบ้รรยายในลกัษณะของรายขอ้และควรมีขอ้ความท่ีกระชบัอ่านไดใ้จความโดยในแต่ละขอ้
ไม่ยาวจนเกินไป 

 
1.4 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการท างาน แต่ละ

ขั้นตอนท่ีเร่ิมตน้ศึกษาจนกระทัง่ส้ินสุดการศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาทุกขั้นตอนโดยเขียนใน
ลกัษณะของตาราง ซ่ึงมีรูปแบบของหวัขอ้ต่าง ๆ ในตารางดงัน้ี 

- ศึกษาปัญหาและความเป็นไปไดข้องการจดัท าภาคนิพนธ์ 
- คน้ควา้ ศึกษาเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เสนอและขออนุมติัหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 
- แกไ้ขและจดัส่งหวัขอ้ภาคนิพนธ์ท่ีไดรั้บการอนุมติั 
- ……………… 
- …………………………. 
- สอบภาคนิพนธ์ 
- แกไ้ขและจดัส่งภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เป็นการกล่าวถึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยดูส่ิงท่ี

ไดน้ั้นน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างไร ทั้งในการสร้างความรู้ใหม่และการน าไปใช้ในการแกไ้ขและ
ปรับปรุงปัญหาท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดี การเขียนใหเ้ขียนประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นขอ้ ๆ อยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

 
1.6 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เป็นการกล่าวใหท้ราบวา่ การศึกษาคร้ังน้ีมีอะไรเป็นเง่ือนไข

ขอ้มูลส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นเง่ือนไขในการด าเนินงานภาคนิพนธ์ ใหเ้ขียนในลกัษณะการบรรยาย 

ใหร้ะบุรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งระยะเวลาประกอบ 
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1.7 นิยามศพัทเ์ฉพาะ เป็นการกล่าวถึงความหมายของค าหรือขอ้ความ ท่ีผูศึ้กษา
ตอ้งการท าความเขา้ใจกบัผูอ่้าน เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนักบัผูศึ้กษา 

 
2.2.2  เน้ือเร่ือง 
          ประกอบดว้ย 
 
บทที ่2  ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
          การเขียนเน้ือหาเก่ียวกบัทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง

ต่อการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงจะกล่าวถึงหลกัการทัว่ไป หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวิจยัท่ีผูอ่ื้นได้
กระท าไปแลว้ (Literature Review) ซ่ึงแสดงถึงการส ารวจตรวจสอบหรือทบทวนทฤษฎีรายงาน 
การวิจยัและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตอยา่งละเอียดครบถว้นของผูศึ้กษา และเพื่อให้ผูอ่้าน
เห็นประเด็นปัญหาการศึกษาและแนวความคิดในการศึกษาอยา่งชดัเจน 

 ผูท่ี้ศึกษาควรเอาทฤษฎีและข้อค้นพบ จากเอกสารและรายงานทางการวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง มาวเิคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ และเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีวิจยั เช่น ถา้เป็นการ
พฒันาซอร์ฟแวร์ ก็ควรท่ีจะเน้นการยกตวัอย่างทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการพฒันาซอร์ฟแวร์ 
(SDLC: Software Development Life Cycle) โดยมีขั้นตอนกระบวนการศึกษา การท างานอยา่งไร 
เพื่อให้ได้เป้าหมายหรือเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเราก าลังท าการศึกษานั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
พยายามล าดบัหวัขอ้ของบทท่ี 2 ให้เป็นล าดบัในการอ่านของผูอ่้านเพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความ
เขา้ใจในงานภาคนิพนธ์ของนกัศึกษาและให้มีการอา้งอิงเอกสารท่ีเราน ามาประกอบในบทท่ี 2 ดว้ย
เสมอ หรือในกรณีท่ีเราน าขอ้ความของคนอ่ืนมาใช้และความยาวของเอกสารในบทท่ี 2 ควรอยู่
ระหว่าง 20 – 25 หน้ากระดาษ A4 

 
บทที ่3 วธีิการด าเนินงานและการออกแบบระบบ 

 ท าการศึกษาอยา่งละเอียดถึงขั้นตอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างาน โดยให้เน้น
วา่ไดท้  าการศึกษาอะไรบา้ง ผลท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร บทน้ีจะเป็นการอธิบายค าตอบของประเด็นปัญหา
นั้นมีแผนการใช้เทคนิค และจะเขียนเป็นอย่างไร มีเหตุผลและให้ไดค้  าตอบอย่างมีประสิทธ์ิภาพ 
มากนอ้ยเพียงใดในการเขียนการด าเนินการศึกษา ในบทท่ี 3 น้ีจะเป็นการออกแบบด าเนินการศึกษา 
เน้นการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบงานท่ีท า ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการพฒันาโปรแกรม
ระบบงาน เร่ิมเขียนการศึกษาระบบงานปัจจุบนั (Current System) และระบบงานใหม่ท่ีตอ้งการ 
(New System) แลว้น ามาออกแบบระบบงานใหม่โดยใชเ้คร่ืองมือดงัน้ี (ตวัอยา่ง) 
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1.   การออกแบบผงังาน (Flow Chart Design) 
2.   คอนเทก็ไดอะแกรม (Context Diagram) 
3.   แผนการไหลของขอ้มูล (DFD: Data Flow Diagram) 
4.   พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
5.   ผงัโครงสร้าง (Structure Chart) 
6.   ออกแบบส่วนน าเขา้ (Input Design) 
7.   ออกแบบผลลพัธ์ (Output Design) 
8.   ออกแบบรายงาน (Report Design) 
9.   ออกแบบแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล (File and Database Design) 
10. ออกแบบโปรแกรม (Program Design) 
11. ออกแบบดา้นการควบคุมและการประมวลผล 
12. การออกแบบวงจรและการท างานของวงจร 
13. รูปแบบการออกแบบระบบงาน 
14. การออกแบบลกัษณะของโปรแกรมหรือช้ินงาน 
15. ไดอะแกรมของการท างานของระบบ 

ฯลฯ 
 

ในการท าทุกขั้นตอนจะตอ้งให้ละเอียด และชดัเจนเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกนั และควรจะ
ศึกษาวิธีการท าให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ีสามารถปรับปรุงไดต้ามความเหมาะสมและถูกตอ้งโดยไดรั้บการ
พิจารณาแลว้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 

 
 2.2.3 ขอ้สรุปและ/หรือขอ้เสนอแนะ ประกอบดว้ย 

    
บทที ่4 การทดลองและผลการทดลอง 
 ผลการทดลองนบัว่าเป็นหัวใจส าคญัของการจดัท าภาคนิพนธ์ โดยผูศึ้กษาตอ้ง

เสนอใหผู้อ่้านทราบอยา่งชดัเจน ถึงเน้ือหา ผลการทดลอง จะตอ้งต่อเน่ืองจากการกระท าในบทท่ี 3 
โดยบอกผลท่ีไดจ้ากการกระท าในบทท่ี 3 เช่น การพฒันาโปรแกรม จะตอ้งมีการออกแบบก่อนการ
พฒันา ดงันั้น ในบทน้ีตอ้งกล่าวถึงผลจากการทดลองหรือการออกแบบในบทท่ี 3 เม่ือน าไปพฒันา
โปรแกรมแล้วท าให้ได้ผลดีอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ โดยเน้นกระบวนการทุกอย่างไปท่ีเป็น
เจา้ของระบบหรือผูใ้ช้ระบบ (User) มีความพอใจมากน้อยเพียงใดในแต่ละส่วน การท างานของ
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โปรแกรมให้ประสิทธ์ิภาพอย่างไร เช่น ความถูกตอ้งแม่นย  า ความเร็ว ความเช่ือถือได ้โดยเขียน
แยกออกเป็นหวัขอ้ ตามการศึกษาแลว้ในบทท่ี 3  

 
บทที ่5 สรุปผลการทดลอง อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ในบทน้ีจะเสนอบทสรุปโดยสรุปจากการศึกษาท่ีผ่านมา แยกแยะเป็นปัญหาและ
การเสนอแนะ ในขอ้บกพร่องหรือปัญหาท่ีพบบ่อย ควรให้ค  าเสนอแนะโดยทัว่ไปจะมุ่ง 3 ประเด็น
คือ 

1. สรุปผลการทดลอง เป็นการน าผลการทดลองท่ีได้ในบทท่ี 4 มาสรุปว่าเป็น
อยา่งไร โดยใหส้รุปในแต่ละประเด็นท่ีไดต้ั้งปัญหาไวม้าใหช้ดัเจน 

2. การอภิปรายผล  เป็นการอธิบายถึงการน าผลท่ีได้จากการทดลองและ
วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวม้าท าการอภิปรายวา่ตรงหรือแตกต่างจากวตัถุประสงคท่ี์เราไดต้ั้งไวอ้ยา่งไร 
ผลท่ีได้จากการทดลองได้ประโยชน์ตรงกับท่ีวางไวห้รือไม่เพราะเหตุใด ผูเ้ขียนสามารถบอก
กล่าวถึงปัญหาในการท าวา่ท าไมถึงไดผ้ลไม่เป็นไปตามท่ีตั้งไวด้ว้ย พร้อมหาเหตุผลประกอบ 

3. ขอ้เสนอแนะ ใหผู้อ่้านท่ีจะท าการศึกษาในเร่ืองเดียวกนัทราบวา่ควรท าอยา่งไร 
สามารถน าไปพฒันาต่อไปได้อย่างไร ควรเขียนขอ้เสนอแนะไวใ้ห้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ท่ีสุด เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจและสามารถน าไปปรับปรุงต่อไดจ้ริง หรือเป็นการเสนอแนะเก่ียวกบั
ประเด็นหรือปัญหาท่ียงัไม่ไดแ้กไ้ขเพื่อใหก้ารท าภาคนิพนธ์น้ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 
2.3 เอกสารอ้างองิ 

 
เอกสารอ้างอิง คือรายช่ือหนังสือหรือท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการเขียนภาคนิพนธ์ 

ดงันั้นเอกสารอา้งอิงจึงเป็นท่ีรวบรวมหลกัฐานของเอกสารทั้งท่ีไดรั้บการอา้งอิงและท่ีผูเ้ขียนใช้
ศึกษาค้นควา้ในการเขียนภาคนิพนธ์โดยเลือกเฉพาะท่ีเห็นว่าส าคญัและจ าเป็นในอนัท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน์แก่ผูอ่้านท่ีประสงคจ์ะคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารท่ีอา้งอิงไว ้และยงัเป็นการให้เกียรติแก่
เจา้ของเอกสารเดิมอีกดว้ย  รายละเอียดใหศึ้กษาไดจ้ากบทท่ี 4 
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2.4 ภาคผนวก 
 
                 ภาคผนวกเป็นส่วนใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การพิสูจน์สมการ คู่มือการติดตั้งระบบ 
การแนบเอกสารท่ีหายาก เพื่อประกอบการศึกษาด าเนินการพฒันาภาคนิพนธ์ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 
 2.4.1  ลกัษณะโดยทัว่ไป 
  สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการใชง้านทางดา้น Hardware และ Software ขนาดของ
โปรแกรม ขอ้จ ากดัของระบบ 
 

2.4.2  ภาพโครงร่างของระบบงานท่ีไดท้  าการออกแบบ 
  ในการจดัพิมพเ์อกสาร ใหเ้ร่ิมภาคผนวกในหนา้ถดัจากเอกสารอา้งอิง โดยมีขอ้ความ
ว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ รายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถดัไป หาก
จ าเป็นตอ้งแบ่งภาคผนวกออกเป็นภาคผนวกยอ่ย ให้แบ่งเป็นภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ฯลฯ โดย
พิมพ์ช่ือภาคผนวกย่อย กลางบรรทดัแรกของหน้า และในบรรทดัท่ีสองเป็นขอ้ความอธิบายของ
ภาคผนวกนั้น ๆ การเร่ิมภาคผนวกยอ่ยทุกคร้ังให้ข้ึนหนา้ใหม่ และให้นบัเลขหนา้แต่ไม่ตอ้งปรากฏ
ตวัเลข 

 ตารางและรูปในภาคผนวกตอ้งมีหมายเลขก ากบัตามเน้ือหาในภาคผนวกย่อย เช่น 
ตารางที่ ก.1 (ขอ้ความอธิบาย) หรือ รูปที่ ก.1 (ขอ้ความอธิบาย) และให้ระบุในรายการตารางและ
รายการรูปประกอบดว้ย 
 
2.5 ประวตัิผู้จัดท า 
 
 ให้กล่าวถึง ค าน าหน้าช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ ยศ ฐานันดรศกัด์ิ สมณศกัด์ิ ราชทินนาม 
(เขียนเตม็) ตามดว้ยช่ือ วนั เดือน ปี เกิด ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้E-Mail Address หมายเลขโทรศพัท์
ท่ีสามารถติดต่อได ้วฒิุการศึกษาขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ขั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพข้ึนไป จนถึง
วฒิุการศึกษาในปัจจุบนั รวมทั้งใหร้ะบุช่ือสาขาวชิา ช่ือสถานศึกษาและจงัหวดัท่ีเขา้ศึกษา 
 ในการติดรูปถ่ายของผูจ้ดัท าใหใ้ชรู้ปถ่ายชุดครุยของมหาวทิยาลยั ฯ ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 3 
รูปในการติดเอกสารภาคนิพนธ์ และในไฟล์ท่ีส่งในแผ่นซีดีให้ท าการสแกนรูปถ่ายจดัวางใน
ต าแหน่งตามรูปแบบท่ีก าหนด (ในไฟล์ 17_ประวติัผูจ้ดัท า.doc และ ไฟล์ 17_ประวติัผูจ้ดัท า.pdf)



 
 

บทที ่3 
รายละเอยีดในการพมิพ์ภาคนิพนธ์ 

 
ในการท่ีจะจดัด าเนินการพิมพภ์าคนิพนธ์ นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาขอ้ก าหนดและรูปแบบการ

พิมพภ์าคนิพนธ์ ตามคู่มือการพิมพแ์ละการจดัท าภาคนิพนธ์ ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อน เพื่อให้ไดรู้ปแบบการพิมพไ์ดม้าตรฐานของกลุ่มวิชา ฯ คณะ ฯ
และมาตรฐานสากล และก่อนท่ีนกัศึกษาจะเขา้รูปเล่มจะตอ้งส่งตน้ฉบบัให้กลุ่มวิชา ฯ ตรวจสอบ
ก่อนเพื่อความถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 

3.1 กระดาษทีใ่ช้พมิพ์และการพมิพ์  
 
กระดาษท่ีใชพ้ิมพแ์ละส าเนา จะตอ้งเป็นกระดาษปอนด์ สีขาว ไม่มีเส้นบรรทดั ไม่มีลวดลาย 

ขนาด A4 (210 x 297 มม.) ชนิด 80 แกรม และใหใ้ชเ้พียงหนา้เดียว 
การพิมพใ์หพ้ิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ โดยมีความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 300dpi 
 

3.2 ตัวพมิพ์  
 
3.2.1 ตวัอกัษรท่ีใชพ้ิมพ ์ใหใ้ชเ้ป็นแบบ AngsanaUPC หรือ AngsanaNew เท่านั้น 
3.2.2 การพิมพป์กนอกภาคนิพนธ์ ช่ือเร่ืองภาษาไทยให้ใชอ้กัษรสีทองขนาด 22 พอยทห์นา 

(ขนาดความสูงประมาณ 2.5 มม.) ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษใหใ้ชอ้กัษรสีทองขนาด 22 พอยทห์นา 
3.2.3 ปกใน ใหใ้ชข้นาดตวัอกัษรเท่ากบัปกนอก แต่ตวัอกัษรสีด า 
3.2.4 การพิมพ ์บทท่ี และ การพิมพห์วัขอ้เร่ืองท่ีอยูร่องจากบทท่ี ให้ใชต้วัอกัษรสีด าขนาด 

20 พอยท ์หนา 
3.2.5 การพิมพเ์น้ือเร่ืองใหใ้ชต้วัอกัษรสีด า ขนาด 16 พอยท ์และเป็นตวัอกัษรแบบเดียวกนั 

ตลอดทั้งเล่ม ส าหรับสัญลกัษณ์หรือตวัพิมพพ์ิเศษซ่ึงไม่มี ใหเ้ขียนดว้ยหมึกสีด าอยา่งประณีต 
3.2.6 การพิมพส์มการ มีใน Equation ของ Microsoft Word ทุกเวอร์ชัน่ 
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3.3 การท าส าเนา 
 

ให้ใชว้ิธีอดัส าเนาแบบถ่ายเอกสาร ตวัอกัษรจะตอ้งมีความคมชดัและคงทน รูปภาพต่าง ๆ 
จะตอ้งชัดเจนและสะอาดตลอดทั้งเล่ม ใบรับรองภาคนิพนธ์ ห้ามท าส าเนาเด็ดขาด เน่ืองด้วย 
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ และประธานกลุ่มวิชา ฯ 
จะต้องลงนามจริงทุกฉบับ 

 
3.4 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ  

 
 3.4.1 หนา้แรกของแต่ละบท  
  3.4.1.1 ดา้นบนใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 2 น้ิว หรือ 5.05 เซนติเมตร 
  3.4.1.2 ดา้นซา้ยมือใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
  3.4.1.3 ดา้นขวามือใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
  3.4.1.4 ดา้นล่างใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 
 3.4.2 หนา้ปกติของแต่ละบท และหนา้ อ่ืน ๆ 
  3.4.2.1 ดา้นบนใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
  3.4.2.2 ดา้นซา้ยมือใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
  3.4.2.3 ดา้นขวามือใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
  3.4.2.4 ดา้นล่างใหเ้วน้ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 
3.5 การเว้นระยะบรรทดั และการย่อหน้า  
 

ในการพิมพ์ภาคนิพนธ์จะตอ้งมีบทความต่าง ๆ เรียงล าดับกันไป ดังนั้น การเวน้ระยะ
บรรทดั และการยอ่หนา้ จะเป็นส่ิงท่ีช่วยก ากบัล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ ไดช้ดัเจน 

 
3.5.1 การเวน้ระยะระหวา่งบรรทดัใหเ้วน้เพียง 1 ช่องบรรทดั  
3.5.2 การเวน้ระยะบรรทดั เม่ือข้ึนหวัเร่ืองหลกัใหม่ จะตอ้งเวน้ 1 ช่องบรรทดั จากเน้ือความ

ขา้งตน้  
3.5.3 หวัขอ้หลกัใหพ้ิมพชิ์ดขอบซา้ยเสมอ  
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3.5.4 การยอ่หนา้ และการข้ึนหวัเร่ืองรอง จะตอ้งยอ่หนา้เขา้มาระยะ 1 tab (1/2 น้ิว หรือ 
1.27 เซนติเมตร) 

 
3.6 การแบ่งบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย  

 
3.6.1 บทท่ี 1 คือ บทน า บทท่ี 2 เป็นตน้ไปคือตวัเน้ือเร่ือง เม่ือเร่ิมบทใหม่ให้ข้ึนหนา้ใหม่

ทุกคร้ังโดยพิมพ์ช่ือบทกลางหน้ากระดาษ ห่างจากริมกระดาษด้านบน 2 น้ิว ด้วยตวัเขม้ขนาด

ตวัอกัษร 20 พอยท ์เช่น บทที่ 1 
3.6.2 ช่ือเร่ืองประจ าบท ให้พิมพ์ไวก้ลางหน้าบรรทดั ด้วยตัวหนาขนาดตัวอักษร 20 

พอยท ์เช่น  บทน า 

3.6.3 หวัขอ้ใหญ่ หรือ หัวเร่ืองหลกั หรือ หัวเร่ืองส าคญั คือหวัขอ้ท่ีไม่ใช่เร่ืองประจ าบท
ให้พิมพ์ไวชิ้ดขอบดา้นซ้าย และใส่หมายเลขก ากบั และ ใช้ตวัหนาให้พิมพห่์างจากบรรทดับน 1 
บรรทดั ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์เช่น 1.1//ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

3.6.4 หวัเร่ืองรอง คือ หัวขอ้ท่ีแบ่งมาจากหัวขอ้ใหญ่ ให้พิมพโ์ดยห่างจาก ขอบดา้นซ้าย 
1/2 น้ิว หรือ 1.27 เซนติเมตร ใหพ้ิมพเ์น้ือหาไวค้นละบรรทดักบัหวัเร่ืองรองโดยให้ตวัอกัษรตวัแรก
ตรงกบัตวัอกัษรของหวัเร่ือง 

3.6.5 หวัเร่ืองยอ่ย ใหพ้ิมพเ์วน้ระยะ จากขอบกระดาษดา้นซ้าย 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
หากไม่มีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้พิมพ์เน้ือหาไวใ้นบรรทดัเดียวกันกบัหัวข้อย่อย ขนาด 
ตวัอกัษร 16 พอยท ์โดยห่างจากขอบกระดาษดา้นซา้ยมือ 1½ น้ิว หรือ 3.81 เซนติเมตร ถา้มีการแบ่ง
หวัขอ้ยอ่ยลงไปอีกใหใ้ชต้วัเลขตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 

 
2.1//(หัวข้อใหญ่ของบทที ่2) 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
 (เน้ือหา)…………………………………………………….. 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
2.1.1//(หวัขอ้ยอ่ย) ……………………………………………………… 
           (เน้ือหา)…………………………………………………….. 

2.1.1.1//(หวัขอ้ยอ่ยของ 2.1.1)//(เน้ือหา)………………………………. 
 1)//(เน้ือหา) …………………………….. 
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 2)//(เน้ือหา) …………………………….. 
2.1.1.2//(หวัขอ้ยอ่ยของ 2.1.1)//(เน้ือหา)………………………………. 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
2.1.2//(หวัขอ้ยอ่ย) ……………………………………………………… 
 (เน้ือหา) ………………………………………………….………..…………..…… 

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

*** ในแต่ละบทไม่จ  าเป็นตอ้งแบ่งหวัขอ้ยอ่ยเหมือนกนัทุกบท โดยทัว่ไปบทสรุปจะไม่มี
หวัขอ้ยอ่ยโดยในบทท่ี 1 และ บทท่ี 5 จะมีรูปแบบการแบ่งหวัขอ้ยอ่ยท่ีไม่เหมือนบทอ่ืน ดงัน้ี 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของภาคนิพนธ์ 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
 1.//……………………………………………. 
 2.//…………………………………………………………………………………..….… 
 …………………………………………………………………………….… 
หรือ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
 ในการจดัท าภาคนิพนธ์……………………………………..มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.//………………………………………………………… 
 2.// ……………………………………………………………..……………………….… 
…………………………………………………………………………….… 
 
 นกัศึกษาสามารถศึกษาและดูตวัอยา่งการจดัรูปแบบไดใ้นภาคผนวก 
 
 
 
 
 



27 

3.7 การล าดับเลขหน้า และ การพมิพ์เลขหน้า 
 
3.7.1 ในส่วนท่ี 1 คือตั้งแต่บทคดัยอ่ถึงรายการรูปประกอบ (ถา้มี) ให้ใชต้วัเลขเป็นอกัษร

โรมนั โดยให้พิมพไ์วก้ลางหนา้กระดาษจากขอบบนลงมา 25 มม. หรือ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
ใช ้ตวัอกัษรแบบ AngsanaUPC ขนาด 16 พอยท ์ปกติ 

3.7.2 ในส่วนของเน้ือหาเป็นตน้ไป คือส่วนท่ี 2, 3 และ ส่วนท่ี 4 ใหใ้ชต้วัเลขอารบิค 1 2 3 
4 5 6 7 ………. แสดงเลขหนา้โดยพิมพไ์วต้รงกลางของกระดาษ ห่างจากขอบบนลงมา 25 มม. 
หรือ 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร และตวัเลขท่ีปรากฏอยูท่ี่ส่วนของบทท่ี ใหน้บัเป็นหนา้ แต่ไม่ตอ้ง
ใส่เลขใหป้รากฏตวัอกัษรแบบ AngsanaUPC ขนาด 16 พอยท ์ปกติ 

 หมายเหตุ การพิมพต์วัเลขก ากบัไม่ตอ้งใส่วงเล็บ  
 
3.8 การพมิพ์ภาพหรือรูป 

 
3.8.1 การตดัภาพ จะตอ้งตดัใหแ้น่นเรียบสม ่าเสมอ และตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งตรงกลาง

ของกรอบหนา้กระดาษ  
3.8.2 ภาพ ท่ีใช้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือการใช้วิธีการสแกนเป็นไฟล์ภาพจาก ช้ินงาน 

แผนภูมิ แผนท่ี แผนผงั หรือภาพเขียนใด ๆ ฯลฯ จะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดัเท่านั้น 
3.8.3 เลขท่ีประจ าภาพจะเป็นส่วนท่ีแสดงล าดบัภาพ ให้พิมพค์  าวา่ “รูปท่ี” แลว้ตามดว้ย

เลขอารบิค โดยเวน้ระยะห่าง 1 ช่วงตวัอกัษร ให้ใชต้วัอกัษรเขม้ ขนาด 16 พอยท ์ใตภ้าพ ตอ้งมีค า
บรรยายประจ าภาพเสมอ โดยใหเ้ร่ิมพิมพค์  าบรรยายต่อทา้ย จากเลขท่ีภาพ เวน้ระยะห่าง 2 ตวัอกัษร 
และหากวา่ค าบรรยายมีมากกวา่ 1 บรรทดั ก็ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ได ้โดยพิมพต์วัอกัษรตวัแรก ให้ตรง
กบัตวัอกัษรแรก ของค าบรรยายบรรทดับน และเวน้ 1 บรรทดัก่อนพิมพป์กติต่อไป ในกรณีท่ี 
รูปภาพมีความยาวหรือมีความสัมพนัธ์กนั จนไม่สามารถจดัให้อยู่ในหน้าเดียวกนักบัขอ้ความได ้
ใหพ้ิมพค์  าบรรยายใตภ้าพโดยใชเ้ลขท่ีรูปเดิมตามดว้ยขอ้ความบรรยายใตภ้าพ และพิมพค์  าวา่ (ต่อ) 
ไวต้อนทา้ย แลว้เวน้ 1 บรรทดั ก่อนพิมพต่์อไปตามปกติ เช่น รูปที ่2.1 ………………… (ต่อ) 

3.8.4 การวางต าแหน่ง ก าหนด ภาพท่ี และค าบรรยายภาพ ให้พิมพอ์ยูใ่ตภ้าพในต าแหน่ง
ก่ึงกลางของกรอบกระดาษ  

3.8.5 การเรียงเลขท่ีรูปภาพให้เรียงไปตามบท เช่น ในบทท่ี 1 ให้พิมพ์ รูปที่/1.1// 
(ขอ้ความ) รูปที/่1.2//(ขอ้ความ)   ในบทท่ี 2 ใหพ้ิมพ ์รูปที/่2.1//(ขอ้ความ)  รูปที/่2.2//(ขอ้ความ)  
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3.9. การพมิพ์ตาราง 
 

3.9.1 การพิมพต์ารางให้ใส่เลขล าดบัและช่ือตารางและเรียงล าดบัหมายเลขตารางตามบท 
เช่น ตารางที/่1.1//(ขอ้ความ) ตารางที/่1.2//(ขอ้ความ) ตารางที/่2.1//(ขอ้ความ) 

3.9.2 การวางต าแหน่ง ตารางท่ี และค าบรรยาย ให้พิมพอ์ยูด่า้นบนในต าแหน่งซ้ายสุดของ
กรอบกระดาษโดยให้เร่ิมพิมพค์  าบรรยายต่อทา้ย จากเลขท่ีตาราง เวน้ระยะห่าง 2 ตวัอกัษร และหา
กว่าค าบรรยายมีมากกว่า 1 บรรทดั ก็ให้ข้ึนบรรทดัใหม่ได ้โดยพิมพต์วัอกัษรตวัแรก ให้ตรงกบั
ตวัอกัษรแรก ของค าบรรยายบรรทดับน และเวน้ 1 บรรทดั ก่อนเป็นเส้นตาราง ในกรณีท่ีตารางมี
ความยาวมาก จนไม่สามารถจะบรรจุไวใ้นหนา้เดียวถึงแมจ้ะยอ่หรือพิมพต์ามแนวขวางแลว้ก็ตาม
ใหพ้ิมพต์ารางต่อในหนา้ถดัไปไวชิ้ดขอบดา้นซา้ย โดยพิมพค์  าวา่ (ต่อ) ไวต้อนทา้ย เช่น 
ตารางที/่3.1//……………. (ต่อ)  เม่ือหมดตารางใหเ้วน้ 1 บรรทดัก่อนพิมพต่์อไปตามปกติ 
 
3.10 การพมิพ์สารบัญ รายการตาราง รายการรูปประกอบ 
 

ใหพ้ิมพไ์วก้ลางหนา้กระดาษขนาดตวัอกัษรเขม้ 20 พอยท ์ ห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว ค  าวา่
บทท่ี   รายการตารางหรือรายการรูปประกอบ   อยูถ่ดัมา 1 บรรทดั  โดยจะตอ้งตรงกบัแนวขอบซา้ย 
ระหวา่งบทบรรณานุกรมและภาคผนวกใหเ้วน้  1   บรรทดั   หนา้ใหพ้ิมพไ์วต้รงกลาง 

 
3.11 สมการคณติศาสตร์ 
 

สมการคณิตศาสตร์สามารถท่ีจะพิมพแ์ทรกลงไปในเน้ือหาได ้และหากตอ้งการความเป็น
ระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทดัไว ้ โดยบรรทดัท่ีพิมพ ์ (หรือเขียน) สมการนั้นควรมีระยะห่างจาก
บรรทดัปกติบนและล่าง 1 บรรทดั ตวัสมการควรเขียนไวป้ระมาณกลางหน้ากระดาษตามเหมาะสม
และใหใ้ชอ้กัษรแบบ Times New Roman ขนาด 11 พอยท ์  หมายเลขสมการใหเ้รียงล าดบัตามบทท่ี
ของสมการ เช่น สมการอยูใ่นบทท่ี 1 ให้เรียงล าดบัเป็น 1.1, 1.2 … หรือสมการอยูใ่นบทท่ี 3 ให้
เรียงล าดบัสมการเป็น 3.1, 3.2 …. เช่น 
 

   y = x
2
+2x+1                                                1.1 

 
 



29 

3.12 การพมิพ์เคร่ืองหมายวรรคตอนส าหรับการพมิพ์เนือ้หา 
 
เคร่ืองหมาย มหพัภาค ( . ) ใหพ้ิมพ ์เวน้ระยะ 2 ช่วงตวัอกัษร 
เคร่ืองหมาย จุลภาค ( , ) ใหพ้ิมพเ์วน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร 
เคร่ืองหมาย อฒัภาค ( ; ) ใหพ้ิมพ ์เวน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร 
เคร่ืองหมาย มหพัภาคคู’ ( : ) ใหพ้ิมพเ์วน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร 
เคร่ืองหมายอญัประกาศ ( “ ” ) ใหพ้ิมพเ์วน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร 
 

3.13 การพมิพ์เอกสารอ้างองิ 
 
ใหพ้ิมพค์  าวา่ “เอกสารอา้งอิง” โดยเวน้ขอบกระดาษเช่นเดียวกบัการเร่ิมพิมพบ์ทใหม่ แลว้

จึงเร่ิมพิมพบ์รรทดัแรกของแต่ละรายการของ 
เอกสารท่ีใช้อ้างอิงในส่วนเน้ือหา โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ การพิมพ์ใน

บรรทดัต่อไปให้เวน้ยอ่หนา้ 7 ช่วงตวัอกัษรและเร่ิมพิมพใ์นตวัอกัษรท่ี 8 (รายละเอียดรูปแบบการ
พิมพ ์อยูใ่นบทท่ี 4) 



 
 

บทที ่4 
การเขยีนเอกสารอ้างองิ 

 
การอา้งอิง (Citation) หมายถึง เอกสารอ้างอิงท่ีใชใ้นการเขียนภาคนิพนธ์เป็นการแจง้ให้

ทราบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้ความ แนวความคิดหรือขอ้ความใด ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นของผูเ้ขียนเอง ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นเกียรติแก่บุคคลหรือองค์กร ผูเ้ป็นเจา้ของแนวความคิด หรือ ข้อมูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแก่ผู ้
อ่านท่ีประสงค์จะทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ จากต้นฉบบัเดิม เพื่อสามารถติดตามค้นควา้ได้ถูกตอ้ง 
การอา้งอิงอาจสรุปใจความส าคญัเดิม หรืออาจยกขอ้ความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามต้นฉบบั
เดิมไวทุ้กประการก็ไดแ้ละเพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ขอ้มูลต่าง ๆ ในรายการอา้งอิงจะตอ้งมีความ 
แม่นย  าและตรวจสอบถึงท่ีมาไดก้ารอา้งอิงก าหนดใหเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ปี 
2. การอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบล าดบัหมายเลข 
 
เม่ือส้ินสุดเน้ือหาในภาคนิพนธ์ บรรดาเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้อา้งอิงนั้นอาจจะ

จดัเรียงตาม ล าดบัอกัษรของช่ือผูนิ้พนธ์ ซ่ึงรวมเรียกวา่ “บรรณานุกรม” (Bibliography) หรืออาจ
จัดเรียงตามล าดับของหมายเลขเอกสารท่ีได้อ้างอิงถึงเน้ือหาของภาคนิพนธ์  รวมเรียกว่า 
“เอกสารอา้งอิง” (References) 

ในการด าเนินการจดัภาคนิพนธ์น้ี ทางกลุ่มวิชา ฯ ให้ใช้การอา้งอิงแบบแทรกปนไปใน 
เน้ือหา ระบบล าดบัหมายเลข การอา้งอิงในระบบน้ี ให้ล าดบัเลขท่ีอา้งอิงตามล าดบัของการอ้าง 
ต่อเน่ืองตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดทา้ย หมายเลขอา้งอิงเขียนไวใ้นวงเล็บใหญ่ [] ระดบัเดียวกนั หลงั 
ขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิง ถา้มีการอา้งอิงซ ้ า ใหใ้ชห้มายเลขเดิม 

 
ตัวอย่าง 

เน่ืองจากในการถอดรหัสในเชิงความถ่ีน้ีจะตอ้งใชก้ารแปลงและการแปลงกลบัเป็นส่วน 
ส าคญั [1] นอกเหนือไปจากการค านวณอ่ืน ๆ การแปลงและการแปลงกลบัจะตอ้งใชก้ารค านวณ 
เป็นจ านวนมากจึงมีการน าวิธีการตวัประกอบปฐม (Prime Factor Algorithm) มาใช ้เพื่อลดจ านวน



31 

การค านวณลงโดยใชร่้วมกบัวิธีการแปลงขอ้มูลจ านวนน้อย ๆ (Short Length Algorithm) 
[2] ในแง่ของการน าวธีิการดงักล่าวไปใชง้านจริงซ่ึงจะตอ้งพิจารณา …..  

 
เอกสารอา้งอิงท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อการเขียนภาคนิพนธ์ เป็นเอกสารท่ีช่วยให้ผูอ่้าน

ไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมได ้ถา้สนใจในเน้ือหา อ่ืน ๆ และ นอกจากนั้น การเขียนเอกสารอา้งอิงไว ้
ยงัเป็นการใหเ้กียรติแก่เจา้ของเอกสารท่ีไดน้ ามาอา้งอิงดว้ย 

 

4.1 หลกัเกณฑ์ในการพมิพ์เอกสารอ้างองิ 
 

4.1.1 ให้พิมพ ์ ค าวา่ “เอกสารอา้งอิง” ไวต้รงกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบนกระดาษ 
1.5 น้ิว ดว้ยตวัเขม้ ขนาด 20 พอยท ์

4.1.2 ให้เรียงล าดบัการอา้งอิงเอกสารตามล าดบัหมายเลขท่ีไดก้ ากบัไวใ้นวงเล็บท่ีไดอ้า้ง
ถึงในเน้ือหาของภาคนิพนธ์ 

4.1.3 ไมต่อ้งแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 
4.1.4 พิมพห์มายเลขของทุกรายการชิดขอบหน้ากระดาษดา้นซ้าย ถา้พิมพไ์ม่หมดในหน่ึง

บรรทดัให้ข้ึนบรรทดัใหม่โดยยอ่หนา้เขา้ไป 7 ช่วงตวัอกัษร เร่ิมพิมพต์วัอกัษรท่ี 8 เม่ือเร่ิมรายการ
ใหม’ ก็ใหชิ้ดขอบกระดาษดา้นซา้ย เช่นเดิม โดยไม่ตอ้งเวน้บรรทดั 

4.1.5 ตวัแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผูแ้ต่ง วนั เดือน ปี ส านกัพิมพใ์ช ้ตวัปกติ   ตวัแปรใน 
รายการต่าง ๆ ท่ีตอ้งพิมพด์ว้ยตวัเขม้ใช ้AngsanaUPC ตวัเขม้ 

4.1.6 เคร่ืองหมายอ่ืน เช่น  .  ,  “ ”  :  -  [ ] ใหพ้ิมพต์ามเคร่ืองหมายท่ีระบุ 
 

 4.2 การลงรายการส่วนต่าง ๆ ของผู้แต่ง 
 
4.2.1 ช่ือผูแ้ต่งไม่ตอ้งลงค าน าหนา้นาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย ์
4.2.2 ผูแ้ต่งชาวไทยใหล้งช่ือและช่ือสกุลแมว้า่ผูแ้ต่งจะเขียนเป็นภาษาต่างประเทศก็ตาม 
4.2.3 ผูแ้ต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุลน าหน้าช่ือตวัโดยคัน่ดว้ยจุลภาค ตาม

ดว้ยช่ือแรกและช่ือกลาง ทั้งน้ีเฉพาะช่ือผูแ้ต่งคนแรกเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนช่ือผูแ้ต่งต่อไปให้ใช้
ช่ือก่อนช่ือสกุล 

4.2.4 ผูแ้ต่งท่ีฐานนัดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ หรือ ยศ ให้ลงช่ือตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค และ
ฐานนัดรศกัด์ิ, บรรดาศกัด์ิ, หรือยศ 
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4.2.5 ผูแ้ต่งมีสมณศกัด์ิใหล้งช่ือตามท่ีปรากฏ 
4.2.6 ถา้มีผูแ้ต่ง 2 คน ให้ใช้ช่ือผูแ้ต่งแรกตามดว้ยและ หรือ “and” ในภาษาองักฤษคัน่

ระหวา่งช่ือผูแ้ต่งทั้ง 2 คน 
4.2.7  ถา้มีผูแ้ต่ง 3 คน ใหใ้ชช่ื้อผูแ้ต่งแรก คัน่ดว้ยจุลภาค ตามดว้ย ผูแ้ต่งคนท่ี 2 และให้ใช้

ค  าวา่ และในภาษาไทยหรือ and ในภาษาองักฤษคัน่ระหวา่งผูแ้ต่งคนท่ี 2 และ 3  
4.2.8  ถ้าผูแ้ต่งมากกว่า 3 คนข้ึนไปให้ใส่ช่ือผูแ้ต่งคนแรก และใช้ค  าว่าคนอ่ืน ๆ ใน

ภาษาไทยและ “and others” ในภาษาองักฤษแทนผูแ้ต่งคนอ่ืน ๆ ทั้งหมด  
4.2.9  ผูแ้ต่งท่ีใชน้ามแฝงใหล้งช่ือนามแฝงตามท่ีปรากฏในเอกสาร  
4.2.10  เอกสารแปล ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งก่อนส่วนช่ือผูแ้ปลใหใ้ส่หลงัช่ือเร่ืองน าดว้ยค าวา่ “แปล

จากเร่ือง ---โดย---” หรือ “translated from-----by---” หรือ “แปลโดย”  “translated by”  หรือ “แปล
และเรียบเรียงโดย” ในกรณีไม่ทราบช่ือเร่ืองเดิม  

4.2.11   เอกสารอา้งอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ลงช่ือหน่วยงาน
นั้น ๆ เป็นผูแ้ต่ง  

4.2.12   ในกรณีเอกสารท่ีออกในนามหน่วยงานระดบักรม หรือหน่วยงานยอ่ยไปกวา่กรม
และสังกดัอยู่ในกรมนั้น ๆ แมว้่าจะปรากฎช่ือกระทรวงอยู่ ให้ลงช่ือกรมเป็นผูแ้ต่ง ส่วนช่ือของ
หน่วยงานยอ่ยใหไ้วใ้นส่วนของผูพ้ิมพ ์ 

4.2.13   เอกสารท่ีมีเฉพาะช่ือ บรรณาธิการ (editor) หรือผูร้วบรวม (compiler) ให้ลงช่ือผู ้
แต่งคัน่ดว้ยจุลภาค ตามดว้ยค าวา่ “บรรณาธิการ” หรือ “ผูร้วบรวม” ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ 
“editor” หรือ “compiler” ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษไวห้ลงัรายการผูแ้ต่ง  

4.2.14   เอกสารอา้งอิงท่ีไม่ปรากฎช่ือผูแ้ต่ง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการให้ใชช่ื้อ
เร่ืองของเอกสารนั้นลงเป็นรายการแรก  
 
4.3 การลงรายการส่วนของช่ือเร่ือง 
 

4.3.1 ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองตามท่ีปรากฎในเอกสาร  
4.3.2 ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษให้เขียนตวัอกัษรแรกของทุก ๆ ค า ดว้ยตวัอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ 

ยกเวน้ บุพบท สันธาน และค าน าหนา้นาม เวน้แต่จะเป็นค าแรกของเร่ือง  
4.3.3 กรณีท่ีเป็นการอา้งอิงทางดา้นวิทยาศาสตร์ ช่ือพืช สัตว ์และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ภาษาลาติน ใหใ้ชต้วัเอน หรือขีดเส้นใตช่ื้อเฉพาะน้ี  
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4.3.4 การอา้งอิงเอกสารท่ีพิมพเ์ป็นชุด ถา้อา้งเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 1 และ
ให้ขีดเส้นใตช่ื้อเร่ืองต่อเน่ืองไดถ้า้อา้งมากกว่า 1 เล่ม แต่ไม่ต่อเน่ืองกนัให้ใส่หมายเลขของแต่ละ
เล่มโดยมีจุลภาคคัน่ เช่น เล่ม 1, 3, 5 และขีดเส้นใตช่ื้อเร่ืองยาวต่อเน่ืองดว้ย แต่ถา้อา้งทุกเล่มในชุด
นั้น ให้ใส่จ านวนเล่มทั้งหมด เช่น 5 เล่ม หรือ 5 Vol. ต่อจากช่ือเร่ืองและไม่ตอ้งขีดเส้นใตต่้อเน่ือง
จากเร่ือง เช่น เอกสารการสอนชุดวชิาการบริการและเผยแพร่สารนิเทศ เล่ม 2. 
 
4.4 การลงรายการส่วนของคร้ังทีพ่มิพ์ 
 

4.4.1 การพิมพค์ร้ังท่ี 1 หรือเป็นการพิมพค์ร้ังแรกไม่ตอ้งลงในบรรณานุกรม  
4.4.2 ให้ลงรายการคร้ังที่พิมพส์ าหรับคร้ังที่ 2 ข้ึนไป ตามที่ปรากฏในส่ิงตีพิมพน์ั้น ๆ 

เช่น พิมพค์ร้ังที่ 2, พิมพค์ร้ังที่ 2 แกไ้ขเพิ่มเติม, พิมพค์ร้ังที่ 3 ปรับปรุงแกไ้ข หรือ 2nd ed, 2nd 
rev.ed เป็นตน้ 
 
4.5 การลงรายการส่วนของสถานทีพ่มิพ์และส านักพมิพ์ 

 
4.5.1 เอกสารอา้งอิงภาษาไทยให้ลงช่ือจงัหวดัเป็นเมืองท่ีพิมพ ์ส าหรับกรุงเทพมหานคร

ไม่วา่ในเอกสารดงักล่าวจะปรากฎเป็นช่ือใด ใหใ้ชก้รุงเทพ ฯ  
4.5.2 ส าหรับช่ือเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ลงช่ือก ากบัไวต่้อจากช่ือเมืองโดยใช้

จุลภาคคัน่ ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือรัฐ  
4.5.3 ใหล้งช่ือส านกัพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่ค าวา่ ส านกัพิมพ ์บริษทั_______จ ากดั Publisher, 

co____Inc., co…Ltd. เช่น ส านกัพิมพด์อกหญา้ ให้ลงวา่ “ดอกหญา้” บริษทั ประชาช่าง ให้ลงวา่ 
“ประชาช่าง” 

4.5.4 ถา้ส านกัพิมพมี์ส านกังานตั้งอยูห่ลายเมือง และช่ือเมืองเหล่านั้นปรากฏอยูใ่นเอกสาร
ใหล้งช่ือเมืองแรกท่ีปรากฏเป็นสถานท่ีพิมพ ์ 

4.5.5 ถา้เอกสารส่ิงท่ีไม่ปรากฏช่ือส านกัพิมพ ์ให้ลงช่ือโรงพิมพโ์ดยใส่ค าวา่ โรงพิมพไ์ว้
ดว้ย  

4.5.6 ส านักพิมพ์ ท่ี เ ป็นสมาคม  มหาวิทยาลัย ให้ระ บุ ช่ื อ เต็ม  เ ช่น  ส านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

4.5.7 ผูพ้ิมพเ์ป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนใหใ้ชช่ื้ออ่ืนนั้นเป็นส านกัพิมพแ์ทน  
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4.5.8 ไม่ปรากฏช่ือผูรั้บผิดชอบในการพิมพ ์ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏท่ีพิมพ)์ และ n.p. 
(no place of publishing) ในภาษาองักฤษ  
 
4.6 การลงรายการส่วนของปีทีพ่มิพ์ 

 
4.6.1 ใหล้งปีท่ีพิมพต์ามท่ีปรากฏในเอกสารดว้ยเลขอารบิค  
4.6.2 ถา้ไม่ปรากฎปีท่ีพิมพข์องเอกสารนั้นให้ระบุ ม.ป.ป (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ)์ และ n.d. 

(No date) ในภาษาองักฤษ  
 
4.7 รูปแบบการพมิพ์เอกสารอ้างองิ 
 

4.7.1 หนงัสือ 
รูปแบบ 

ผู้แต่ง.//ช่ือหนังสือ.//คร้ังท่ีพิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองท่ีพิมพ์/://สาํนักพิมพ์.//ปี พ.ศ.ท่ีพิมพ์
หรือ 

ช่ือบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผู้รวบรวม).//ช่ือหนังสือ.//คร้ังท่ีพิมพ์.(ถ้ามี)//เมือง
ท่ีพิมพ์/://สาํนักพิมพ์./ปี พ.ศ. ท่ีพิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
[1]  เสถียร วชิยัลกัษณ์, สืบวงศ ์วิชยัลกัษณ์. พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537. กรุงเทพมหานคร : 
  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. 



35 

[6]  Microelectronics Group, Lucent Technology. Field-Programmable Gate Arrays [data Book]. 
   LUCENT Technology. October 1996. Pp.2-36-2-40. 
 

4.7.2 บทความจากวารสาร หนงัสือ หรือรายงานการประชุม 
         รูปแบบ 

ผู้แต่ง.//”ช่ือบทความ”//ช่ือวารสาร.//ปีท่ี,/ฉบับท่ี./เดือน ปีท่ีตีพิมพ์.//หน้า/เลขหน้า 
–เลขหน้า. 
 
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 วงศว์วิฒัน์. “ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบส่ือประสมผ่านดาวเทียม” สารสนเทศ 
  ลาดกระบงั, ปีท่ี3, ฉบบัท่ี 1, มกราคม 2541. หนา้ 31-41. 
[9]  พงศธร หมายดี, สมศกัด์ิ ชุมช’วย. “วธีิการตัวประกอบปฐมเพื่อเพิ่มความเร็วของการแปลงใน 
  สนามจ ากดั” วศิวสารลาดกระบงั, ปีท่ี 13, ฉบบัท่ี1, กรกฎาคม 2539.หนา้ 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.2120- 
  2123. 
 

4.7.3 วทิยานิพนธ์ 
         รูปแบบ 

ผู้แต่ง.// “ช่ือวิทยานิพนธ์”// “ช่ือปริญญา (เตม็).//ปี พ.ศ.ท่ีพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
[13] ทรงพล ใหม่สาลี. “การปรับปรุงประสิทธ์ิภาพการจัดวางและการเช่ือมโยงของเซลเบส .” 
                      วทิยานิพนธ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
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                      สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
                      ลาดกระบงั. 2540. 
[14] Choomchuay S. “Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding.” Ph.D. 
                      Thesis of University of London and the Diploma of Membership of the Imperial 
                      College. 1993. 
 

4.7.4 สิทธิบตัร 
 รูปแบบ 

ผู้จดสิทธิบัตร.//ช่ือส่ิงประดิษฐ์.//ประเทศท่ีจดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วนั 
เดือน ปี ท่ีจดสิทธ์ิบัตร). 
 
ตัวอย่าง 
[15] Kandar A.D. “Method and Apparatus for Constraining the Compaction of Components  
 of a Circuit Layout.” U.S patent no. 5636132, June 1997. 
 

4.7.5 โสตวสัดุและส่ือต่าง ๆ 
 รูปแบบ 

ผู้จัดทาํ.//“ช่ือเร่ือง.” //[ชนิดของส่ือ].//สถานท่ีผลิต/://ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ. ท่ีจัดทาํ. 
 
ตัวอย่าง 
[16] RCA Records. “Test Compact Disc ; Extensive Test Audio Equipment.” [Compact Disc].  
 Germany : RCA Ltd. 1984. 
[17] Alan W.B. Compiler. “Using the Oscilloscope.” [Slide]. London : The Slide Center. 1984. 
 

4.7.6 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
 รูปแบบ 

ผู้แต่ง.// “ช่ือเร่ือง.” //[CD-ROM].// สถานท่ีผลิต/://ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ. ท่ีเผยแพร่. 
 หรือ 

ผู้แต่ง.//“ช่ือเร่ือง.”//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานท่ีของ
ข้อมลู.//ปีพ.ศ.ท่ีเผยแพร่ (หรือสืบค้น). 
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[22] สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ. “เทคโนโลยีระบบการส่ือสารข้อมูล.” [Online]. เขา้ถึงไดจ้าก :  

 http://www.com-tech.ubru.ac.th/~surajate/datacommunication. 2552. 
 
4.8 ข้อก าหนดรูปแบบในการพมิพ์ในการอ้างองิ 

 
4.8.1 ตวัแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผูแ้ต่ง วนั เดือน ปี ส านกัพิมพใ์ชรู้ปแบบ AngsanaUPC 

หรือ AngsanaNew ตวัปกติ 
 4.8.2 ตวัแปรในรายการต่าง ๆ ท่ีต้องพิมพ์ด้วยตวัเข้มใช้รูปแบบ AngsanaUPC หรือ 

AngsanaNew ตวัเขม้ 
4.8.3 ท่ีต้องพิมพ์ด้วยค าค านั้ น เช่น ค าว่า “ผู ้แปลโดย” ในเอกสารแปล ใช้รูปแบบ 

AngsanaUPC หรือ AngsanaNew ตวัปกติ 
4.8.4 การแทนดว้ย เคร่ืองหมาย / หมายถึง ระยะวา่ง 1 ตวัอกัษรพิมพ ์ 
4.8.5 ในกรณีท่ีพิมพบ์รรทดัเดียวไม่พอ บรรทดัท่ี 2 ตอ้งเร่ิมพิมพต์วัท่ี 8 เวน้ 7 ตวัอกัษร 
4.8.6 เคร่ืองหมายอ่ืน เช่น . , “ ” : - [ ] ใหพ้ิมพต์ามเคร่ืองหมายท่ีระบุ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
ขั้นตอนและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ของการจดัท าภาคนิพนธ์ 
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เร่ิมตน้ 

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อหาหวัขอ้เตรียมจดัท า 

ภาคนิพนธ์ พร้อมทั้งหาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนของภาคการศึกษา) 

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
เน้ือหาความเป็นได ้
ของหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 

 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

B 

ไม่ผา่น 

แกไ้ขเอกสารตามรูปแบบเอกสาร
การน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 

A 

แจง้หวัขอ้ภาคนิพนธ์ต่อ 
อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งรูปแบบของเอกสาร 
น าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 

จดัเตรียมเอกสารเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 
ตามรูปแบบท่ีก าหนด 

ผา่น 
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อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาประกาศ
ก าหนดการน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 

B 

คณะกรรมการอนุมติัหวัขอ้
ภาคนิพนธ์ประเมินผลการ
น าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 

นกัศึกษาน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ตาม
ก าหนดการท่ีประกาศ  

(หลงัสอบปลายภาคไม่เกิน 1 สัปดาห์) 

ผา่น 

นกัศึกษาด าเนินการจดัท าภาคนิพนธ์ 
ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บอนุมติั 

ไม่ผา่น 
A 

C 
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C 

ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์แกไ้ข
เอกสารตามรูปแบบการจดัท า

เอกสารภาคนิพนธ์ 

นกัศึกษาเตรียมผลงานภาคนิพนธ์และเอกสารภาค
นิพนธ์แลว้แจง้อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 

เพื่อขอสอบน าเสนอภาคนิพนธ์ 

ไม่ผา่น 

D 

อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ และอาจารย ์
ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม ให้ค  าปรึกษา 
ตรวจรูปแบบเอกสาร ตรวจสอบความ 

ถูกตอ้งของเอกสารตามคู่มือ 

 

นกัศึกษาน าเสนอความกา้วหนา้ในการจดัท า
ภาคนิพนธ์ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บการอนุมติั 
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D 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาประกาศ 
ก าหนดการน าเสนอภาคนิพนธ์ 

(หลงัสอบปลายภาคไม่เกิน 1 สัปดาห์) 

คณะกรรมการสอบ 
ภาคนิพนธ์ประเมินผล
การน าเสนอภาคนิพนธ์ 

นกัศึกษาน าเสนอภาคนิพนธ์ตาม
ก าหนดการท่ีประกาศ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

นกัศึกษาด าเนินการแกไ้ขงานและเอกสารให้เรียบร้อย
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 

(ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัจากวนัสอบ) 

F 

A 

อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 
และอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของผลงานและเอกสารภาคนิพนธ์ 
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ผลงานและเอกสารภาคนิพนธ์ 

F 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

นกัศึกษา (รายบุคคล) ด าเนินการ
สอบประมวลความรู้ในการจดัท า
ภาคนิพนธ์ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา

ภาคนิพนธ์ร่วม 

ไม่ผา่น 

ด าเนินการแกไ้ข 

นกัศึกษาส่งผลงาน 
และเอกสารภาคนิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ ภายใน 60 วนั 

ใช่ 

C 
ไม่ 

นกัศึกษาด าเนินการจดัส่งเอกสารภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์
พร้อมแผน่ซีดีตามรูปแบบท่ีก าหนด 

กลุ่มวชิาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และอนุมติัผลการประเมิน 

จบการด าเนินงาน 

ผา่น 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
รูปแบบและตวัอยา่งต่าง ๆ ของการจดัท าภาคนิพนธ์ 
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ตวัอยา่งท่ี 1 (สันปก) 

 
 
 

การพฒันาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ดว้ยภาษา VHDL และ FPGA        2545 
เพื่อประโยชน์ในการน ามาใชค้วบคุมอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 น้ิว 1 น้ิว 

AngsanaUPC 16 ธรรมดา 
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การพฒันาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL 

และ FPGA เพือ่ประโยชน์ในการน ามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 
 

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

CONTROLLING 
 

 
 
 
 

จีรศกัด์ิ ปวงสุข 
กรรณิกา โซ่เงิน 
พชัรี ทนัเต 

  
 

 
 
 

ภาคนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา........................................ 
สาขาวชิา..............................................  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
ปีการศึกษา 25…… 

ตวัอยา่งท่ี 2 (ปกนอก) 
AngsanaUPC 22 หนา 

AngsanaUPC 20 ปกติ 

AngsanaUPC 18 หนา 

1.5 น้ิว 

1 น้ิว 

1.5 น้ิว 

1 น้ิว 

(เวน้ 1 บรรทดั AngsanaUPC 22) 

AngsanaUPC 22 หนา 
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การพฒันาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL 

และ FPGA เพือ่ประโยชน์ในการน ามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ 
 

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

CONTROLLING 
 

 
 
 
 

จีรศกัด์ิ ปวงสุข 
กรรณิกา โซ่เงิน 
พชัรี ทนัเต 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา........................................ 
สาขาวชิา...........................................  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
ปีการศึกษา 25…… 

ตวัอยา่งท่ี 3 (ปกในภาษาไทย) 
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A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM 
BY VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT 

CONTROLLING 
 

 
 
 
 
 
 
 

JEERASAK        PHOUNGSUK 
KANNIKAR       SOGERN 
PATCHAREE     TANTE 

 
 
 
 
 

 

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….. 

ตวัอยา่งท่ี 4 (ปกในภาษาองักฤษ) 

AngsanaUPC 22 หนา 

AngsanaUPC 20  ปกติ 

AngsanaUPC 18 หนา 

1.5 น้ิว 
1.5 น้ิว 

0.75 น้ิว 

1 น้ิว 
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ใบรับรองภาคนิพนธ์ 
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

--------------------------------------------------------------------- 
ช่ือภาคนิพนธ์  การพฒันาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ดว้ยภาษา VHDL และ  

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

ผู้จัดท าภาคนิพนธ์ นายจีรศกัด์ิ ปวงสุข รหสัประจ าตวันกัศึกษา 4462283004 
นางสาวกรรณิกา  โซ่เงิน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 4462283031 
นางสาวพชัรี   ทนัเต รหสัประจ าตวันกัศึกษา 4462283034 

ปริญญา วทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา 2545 
อาจารย์ทีป่รึกษาภาคนิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

อาจารยอ์จัฉริยา  เหล่าศิริ 
อาจารยปิ์ยวทิย ์ เอ่ียมพร้ิง 

 

คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ลายมือช่ือ คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ลายมือช่ือ 
อาจารยว์า่ท่ี ร.ต. สุรศิลป์  มูลสิน  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ  
อาจารยอ์จัฉริยา  เหล่าศิริ  อาจารยปิ์ยวทิย ์ เอ่ียมพร้ิง  
อาจารย…์………………………  อาจารย…์……………………  

 

วนั เดือน ปี ทีส่อบ 5 มีนาคม 2550 เวลา 10.00 น. สถานที่สอบ  อาคารเรียน 33 หอ้งประชุมตน้คูน 
 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
อนุมติัให้รับภาคนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
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(ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ) 
ประธานกลุ่มวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
วนัท่ี.........เดือน........................พ.ศ……….. 

ตวัอยา่งท่ี 5 (ใบรับรองภาคนิพนธ์) 
AngsanaUPC 20 หนา 

AngsanaUPC 16 หนา 

ระยะห่าง 1.5 น้ิว 

ระยะห่าง 2 น้ิว 
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ช่ือภาคนิพนธ์  การพฒันาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ดว้ยภาษา VHDL และ  
FPGA เพื่อประโยชน์ในการน ามาใชค้วบคุมอุปกรณ์ 
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY 
VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING 

ผู้จัดท าภาคนิพนธ์ นายจีรศกัด์ิ             ปวงสุข รหสัประจ าตวันกัศึกษา 4462283004 
นางสาวกรรณิกา    โซ่เงิน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 4462283031 
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อาจารย์ทีป่รึกษาภาคนิพนธ์     ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์    อ่อนฤทธ์ิ 

อาจารยอ์จัฉริยา    เหล่าศิริ 
อาจารยปิ์ยวทิย ์   เอ่ียมพร้ิง 

(เวน้ 1 บรรทดั) 

บทคดัย่อ 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

ในส่วนน้ีใหเ้ขียนโดยท่ีสามารถเขา้ใจในขอบเขตของ ปัจจุบนั ปัญหา ขบวนการแกปั้ญหา 
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………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ตวัอยา่งท่ี 6 (บทคดัยอ่ภาษาไทย) AngsanaUPC 16 หนา 
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เวน้ 2 บรรทดัขนาด AngsanaUPC 16 ธรรมดา 

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

ระยะห่าง 0.5 นิว้ 

ระยะห่าง 2 นิว้ 

ระยะห่าง 1.5 นิว้ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
รูปแบบค าร้องต่าง ๆ ในการจดัท าภาคนิพนธ์ 
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แบบเสนอหัวข้อและอาจารย์ทีป่รึกษาภาคนิพนธ์ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
 

ช่ือ-สกุล นกัศึกษา 1.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
                           2.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 

3.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
นกัศึกษาภาค   ปกติ      กศ.บป.        หมู่เรียน ________________   
หลกัสูตร ____________________________________  สาขาวชิา _________________________ 
 

ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________ 
ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)__________________________________________________ 
 

ขอเสนอรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วมดงัน้ี 
1. ____________________________________________________________________________ 
 

   ยนิดีรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์    ไม่รับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
 

ลงช่ือ ………………...……………….....……… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 
                                      (                                        ) _____ / _____ / _____ 
 

2. ____________________________________________________________________________ 
 

   ยนิดีรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์    ไม่รับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
 

ลงช่ือ ………………...……………….....……… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 
                                       (                                       ) _____ / _____ / _____ 
 

ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวชิา 
ตรวจสอบแลว้ขอ้มูลถูกตอ้ง 
 

ลงช่ือ ……………..………………………… อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
    (                                         ) _____ / _____ / _____ 

CT_Group-01 
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แบบเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
 

ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________ 
ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)__________________________________________________ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ____________________________________________________  
3. ____________________________________________________ 

ช่ือ-สกุล นกัศึกษา 1.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
                           2.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 

3.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
นกัศึกษาภาค   ปกติ   กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  
หลกัสูตร ____________________________________  สาขาวชิา _________________________ 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นกัศึกษาควรกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของภาคนิพนธ์ท่ีจะด าเนินงานว่า มีผูเ้คยท ามา
ก่อนหนา้น้ีหรือไม่ ถา้มีให้อา้งอิงจากหมายเลขล าดบัของหนงัสืออา้งอิง เช่น [1] หรือ [2]  (ควรมี
ล าดบัของเอกสารพอสมควร เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นวา่มีการคน้ควา้มาอยา่งดี) แลว้ภาคนิพนธ์ท่ี
จะด าเนินงานแตกต่างจากเดิมในส่วนใดบา้ง และดีกวา่เดิมอยา่งไร (ถา้สามารถแสดงขอ้ท่ีแตกต่าง
หรือขอ้ดอ้ยของผลงานในอดีต แลว้เปรียบเทียบให้เห็นได ้จะดีมาก) ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งระบุส่วนน้ีให้
ชดัเจน มิฉะนั้นหัวขอ้ท่ีน าเสนออาจไม่ผ่านการอนุมติั เน่ืองจากไม่ก่อให้เกิดการพฒันาในทางท่ีดี
ข้ึน (ให้พิมพป์ระมาณ 20 – 25 บรรทดั) โดยเม่ืออ่านแลว้ควรมีเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาทีเ่กดิขึน้  และแนวคิดของนักศึกษาในการแก้ปัญหาน้ัน 

ตวัอย่าง “ในปัจจุบันน้ี ………..……มีการพฒันากันอย่างต่อเน่ือง ท าให้ ………….มี
ประสิทธ์ิภาพสูงข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ……….. เป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตามจากเอกสารอา้งอิง
[1] กบั [2] ยงัมีขอ้บกพร่องหลายส่วนดว้ยกนั เช่น ………. หากไดป้รับปรุงหรือแกไ้ขแลว้ ท าให ้
………….. มีประสิทธ์ิภาพมากข้ึน และอาจก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้น …………. ต่อไป” 
 
 

CT_Group-02 
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2. วตัถุประสงค์ของภาคนิพนธ์ 
เป็นการเขียนถึงจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงของผูศึ้กษาคน้ควา้ ดงันั้นหัว 

ขอ้น้ีจะกล่าวถึงปัญหาท่ีตอ้งการทราบค าตอบ เรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงั การเขียนการใช้
ประโยคท่ีสมบูรณ์ ใช้ถอ้ยค าท่ีแสดงอาการ หรือระบุพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได้ ระบุตวัแปร 
ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา อยา่งนอ้ย 4 – 5 ขอ้ 

 
ตวัอยา่ง  การออกแบบระบบการนับจ านวนคนโดยใช้ชิป FPGA 
 

วตัถุประสงค ์ 1. เพื่อศึกษาวธีิการออกแบบระบบการนบัจ านวนโดยใชชิ้ป FPGA 
         2. เพื่อวเิคราะห์และออกแบบระบบการนบัจ านวนโดยใชชิ้ป FPGA 

  3. เพื่อสร้างระบบการนบัจ านวนโดยใชชิ้ป FPGA  
 4. เพื่อพฒันาระบบการนบัจ านวนโดยใชชิ้ป FPGA 
 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เป็นการกล่าวถึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยดูส่ิงท่ีไดน้ั้นน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร ทั้ง
ในการสร้างความรู้ใหม่และการน าไปใชใ้นการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาในสังคม  การเขียนให้เขียน
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับเป็นข้อ ๆ  (อยา่งนอ้ย 4 – 5 ขอ้) 
 
4. ขอบเขตของภาคนิพนธ์ 

เนน้ขอบเขตจ ากดัในการศึกษาให้แน่ชดัวา่จะศึกษาพิจารณาในขอบเขตใด คุณสมบติัของ
ส่ิงท่ีศึกษา ส่ิงท่ีจะท าการออกแบบ ขอบเขตในการพฒันาระบบ  เคร่ืองมือท่ีใชท้างดา้น Hardware 
และ Software และขอ้มูลท่ีใช้ โดยก าหนดขอบเขตให้ชดัเจนซ่ึงอาจจะเขียนเป็นรายขอ้ หรือการ
อธิบาย แต่ถ้าจะให้ดีควรระบุเป็นรายข้อ 
 
5. แนวคิดของภาคนิพนธ์ 

อธิบายภาพรวมของภาคนิพนธ์ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบา้ง แนวคิดในการท าภาคนิพนธ์ 
และมีบล็อกไดอะแกรมท่ีส าคัญ ๆ เป็นอย่างไร และควรอธิบายการท างานของแต่ละบล็อก 
ไดอะแกรมหรือโฟวชาร์ทของโปรแกรมดว้ย สุดทา้ยใหบ้อกถึงลกัษณะการท างานของภาคนิพนธ์ท่ี
ตอ้งการมาพอสังเขป เช่น ระบบการท างานของโปรแกรม  โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์  ฯลฯ  
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6. ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการท างาน แต่ละขั้นตอนท่ีเร่ิมตน้ศึกษาจนกระทัง่ส้ินสุดการศึกษา 

โดยก าหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน 
 

7. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในภาคนิพนธ์ 
 ใหร้ะบุถึงอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นภาคนิพนธ์ ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์อยา่งชดัเจน 
 
8. งบประมาณทีใ่ช้ในการจัดท าภาคนิพนธ์ 
 ให้ระบุถึงงบประมาณการใช้จ่ายในการท าภาคนิพนธ์ทั้งหมด ซ่ึงควรจะประมาณการใช้
จ่ายตามจริงเม่ือไดรั้บการอนุมติัใหท้  าภาคนิพนธ์แลว้งบประมาณไม่ควรเกินจากท่ีตั้งไวม้ากเกินไป 
 
9. เอกสารอ้างองิ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิงตอ้งสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหา ซ่ึงมีรูปแบบและตวัอย่างในบทท่ี 4 ของคู่มือการพิมพ์และการจดัท าภาคนิพนธ์ กลุ่มวิชา
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
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แบบขออนุมตัิน าเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
 

ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________ 
ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)__________________________________________________ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 

ช่ือ-สกุล นกัศึกษา 1.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
                           2.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 

3.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
นกัศึกษาภาค   ปกติ     กศ.บป.  หมู่เรียน ________________  
หลกัสูตร _______________________________  สาขาวชิา ______________________________ 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 อนุญาตใหน้ าเสนอได ้ 
 ไม่อนุญาตใหน้ าเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ) _______________________________________ 
 
 
 
 
 
ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวชิา 
 

 อนุญาตใหน้ าเสนอได ้(เอกสารแบบเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ครบถว้นสมบูรณ์) 
 ไม่อนุญาตใหน้ าเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ) ______________________________________ 
 

ลงช่ือ ……………..……………… อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
         (                  ) _____ / _____ / _____  

CT_Group-03 

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

 

ลงช่ือ …………..…...………..… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม   ลงช่ือ …………………....……อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 

      (                         ) ____ / ____ / ______         (                      )  ____ / ____ / ______ 
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แบบประเมนิผลการน าเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
 

ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_____________________________________________________ 
ช่ือหวัขอ้ภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)__________________________________________________ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 

ช่ือ-สกุล นกัศึกษา 1.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
                           2.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 

3.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
 

นกัศึกษาภาค   ปกติ   กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  
หลกัสูตร _______________________________  สาขาวชิา ______________________________ 
 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

หวัขอ้ในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (20 คะแนน) 

1.1 การน าเสนอปัญหาชดัเจน 
1.2 การน าเสนอแนวทางแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้

  

2.  วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ (10 คะแนน) 
          2.1  น าเสนอวตัถุประสงคช์ดัเจน 
          2.2  ประโยชน์ท่ีน าไปใชส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

  

3.  ขอบเขตและแนวคิดของภาคนิพนธ์ (20 คะแนน) 
          3.1  มีการวางขอบเขตของการแกไ้ขปัญหาชดัเจน 
          3.2  ขอบเขตท่ีเสนอสามารถท าไดจ้ริงและเหมาะสม 
          3.3  มีแนวคิดใหม่ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเสนอได ้
          3.4  กรอบแนวคิดในการท าภาคนิพนธ์ชดัเจน 

  

CT_Group-04 



77 
 

หวัขอ้ในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
4.  ระยะเวลาการด าเนินการและการอา้งอิง (10 คะแนน) 
          4.1  มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีเป็นไปได ้
          4.2  มีเอกสารอา้งอิงท่ีแสดงถึงการคน้ควา้มาอยา่งดี 

  

5.  วธีิการน าเสนอ (20 คะแนน) 
           5.1 การน าเสนออธิบายไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
           5.2 ใชเ้วลาในการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  

6.   ความสมบูรณ์ของเอกสารแบบเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์  
      (20 คะแนน) 

  

รวมคะแนน   
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการประเมินการน าเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ 

 ผา่น  
 ผา่นโดยมีเง่ือนไข (ใหร้ะบุเง่ือนไขและระยะเวลา) …………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแกไ้ขหัวขอ้และเคา้โครงภาคนิพนธ์เพื่อขอสอบอนุมติัหัวขอ้ภาค

นิพนธ์ใหม่ 
 ไม่ผา่น 

 
ลงช่ือ ..........................................................กรรมการสอบการน าเสนอหวัขอ้ภาคนิพนธ์ 

              (                                                       )    ______ / _______ / _______ 
 
* หมายเหตุ * ใหน้กัศึกษาจดัท าแบบฟอร์มในหนา้ 76 – 77 ใหอ้ยูใ่นกระดาษ A4 เพียง 1 แผน่ 
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แบบขออนุมัติน าเสนอภาคนิพนธ์ 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________  
ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________  
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน ์ อ่อนฤทธ์ิ  

2. ___________________________________  
3. ___________________________________  

ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา  1. _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________  
2. _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________  
3. _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________  

นกัศึกษาภาค   ปกติ   กศ.บป.  หมู่เรียน ________________  
หลกัสูตร _______________________________ สาขาวิชา ______________________________  
ขออนุมติัน าเสนอภาคนิพนธ์ คร้ังท่ี ________________ 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  
 อนุญาตใหน้ าเสนอได ้

 ผลงานและเอกสารครบถว้นสมบูรณ์  

 เพ่ือน าเสนอความกา้วหนา้ภาคนิพนธ์ 

 ไม่อนุญาตใหน้ าเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ) _________________________________________  
 

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

ลงช่ือ ………………...………..… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม ลงช่ือ …………………....……อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 
     (                                                        ) ____ / ____ / ______                 (                                                       ) ____ / ____ / _____ 
 

ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
 อนุญาตใหน้ าเสนอได ้

 ไม่อนุญาตใหน้ าเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ) _________________________________________  
 

ลงช่ือ ……………..……………… อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
(                                                         ) _____ / _____ / _____ 
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แบบประเมนิผลการน าเสนอภาคนิพนธ์ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
 

ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________ 
ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 

ช่ือ-สกุล นกัศึกษา 1.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
                           2.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 

3.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
 

นกัศึกษาภาค   ปกติ   กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  

หลกัสูตร _______________________________  สาขาวชิา ______________________________ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

หวัขอ้ในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
1. น าเสนอปัญหา, วตัถุประสงค ์และประโยชน์ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน (10 คะแนน) 
  

2. น าเสนอขอบเขตและอธิบายแนวคิดในการท าภาคนิพนธ์
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ (10 คะแนน) 

  

3. อธิบายความรู้และความเขา้ใจในทฤษฎีและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ไดน้ าเสนอและไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการศึกษาคน้ควา้มา
เป็นอยา่งดี (10 คะแนน) 

  

4. ภาคนิพนธ์ท่ีน าเสนอสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
(20 คะแนน) 

  

5. การทดลองและผลการทดลองของภาคนิพนธ์สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้(20 คะแนน) 

  

6. การสรุปผลและขอ้เสนอแนะในการท าภาคนิพนธ์มีความ
เหมาะสมและชดัเจน  (10 คะแนน) 
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หวัขอ้ในการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 
7. วธีิการน าเสนอและส่ือประกอบการเสนอภาคนิพนธ์  
       (10 คะแนน) 

  

8. ตอบขอ้ซกัถามจากคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและเขา้ใจ (30 คะแนน) 

  

รวม   
 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ผลการประเมนิการน าเสนอภาคนิพนธ์ 
 ผา่น (ส่งช้ินงานและเอกสารฉบบัสมบูรณ์ และขอสอบประมวลความรู้) 
 ผา่นโดยมีเง่ือนไข (คณะกรรมการระบุเง่ือนไขต่าง ๆ และระยะเวลา) 

……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ไม่ผา่น (ให้ยุติการด าเนินภาคนิพนธ์นั้น (ไดรั้บเกรด E) หรือให้กลบัไปเร่ิมด าเนินการใหม่

ตั้งแต่ขั้นตอนแรก (ไดรั้บเกรด I) ตามแต่กรณี) 
 

ลงช่ือ...............................................กรรมการสอบการน าเสนอภาคนิพนธ์ 
                      (                                             )  ______ / _________ / ________ 
            
    * หมายเหตุ * ใหน้กัศึกษาจดัท าแบบฟอร์มในหนา้ 79 – 80 ใหอ้ยูใ่นกระดาษ A4 เพียง 1 แผน่ 
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แบบอนุมตัิรับงานและเอกสารภาคนิพนธ์ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
 

ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________ 
ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. _________________________________ 
3. ___________________________________ 

ช่ือ-สกุล นกัศึกษา 1.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
                           2.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 

3.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
 

นกัศึกษาภาค   ปกติ   กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  

หลกัสูตร _______________________________  สาขาวชิา ______________________________
วนั เดือน ปี ท่ีสอบ _______________________________ เวลา ___________________________ 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์และคณะกรรมการ ฯ 
 

 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานภาคนิพนธ์แลว้ ตรงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
 ตรวจสอบเน้ือหาและความสมบูรณ์ของเอกสารภาคนิพนธ์แลว้ ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารภาคนิพนธ์แลว้ เป็นไปตามคู่มือการพิมพ ์และการจดัท า

ภาคนิพนธ์  
 

ลงช่ือ ……………..……………… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
(                   ) ______ / ______ / ______ 

ลงช่ือ …………..…...………..… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม   ลงช่ือ …………………....……อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 

      (                         ) ____ / ____ / ______         (                      )  ____ / ____ / ______ 

 
ลงช่ือ …………..…...………..… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม   ลงช่ือ …………………....……อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 

      (                         ) ____ / ____ / ______         (                      )  ____ / ____ / ______ 
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 ตรวจสอบความถูกตอ้งและมาตรฐานของแผน่ CD แลว้ ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 
 

 
 
 

 ไดรั้บเอกสารภาคนิพนธ์ตน้ฉบบัจ านวน 1 ชุด ถูกตอ้ง ตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 ไดรั้บขอ้มูลในแผน่ CD จ านวน 2 ชุด ถูกตอ้ง ตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 ไดรั้บค่าจดัท าเอกสารภาคนิพนธ์ จ านวน 800 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ลงช่ือ ……………..……………… อาจารยผ์ูรั้บงานและค่าจดัท าเอกสาร 
          (                   )  ______ / ________ / ________ 
(นักศึกษาน าใบส าคัญรับเงินไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ด าเนินการต่อไป) 
 
ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวชิา 
 แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ฯ เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการจดัท าภาคนิพนธ์แลว้ 
 

 ไดด้ าเนินการส่งผลการประเมินผลการจดัท าภาคนิพนธ์แลว้ 
 
ลงช่ือ ……………..……………… อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
          (                   )  ______ / ________ / ________ 
 
ความเห็นของประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
 

 อนุมติัผลการประเมินภาคนิพนธ์ 
 
ลงช่ือ ……………..……………… ประธานกลุ่มวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
          (                  ) ______ / ________ / ________ 
 
 
 
* หมายเหตุ * ใหน้กัศึกษาจดัท าแบบฟอร์มในหนา้ 81 – 82  ใหอ้ยูใ่นกระดาษ A4 เพียง 1 แผน่ 

 
ลงช่ือ …………..…...………..… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม   ลงช่ือ …………………....……อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 

      (                         ) ____ / ____ / ______         (                      )  ____ / ____ / ______ 
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แบบประเมนิการสอบประมวลความรู้ 
 กลุ่มวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 
 

ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)_________________________________________________________ 
ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________ 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ 

2. _________________________________ 
3. ___________________________________ 

ช่ือ-สกุล นกัศึกษา 1.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
                           2.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 

3.  _______________________ รหสัประจ าตวันกัศึกษา _____________ 
 

นกัศึกษาภาค   ปกติ   กศ.บป.        หมู่เรียน ________________  

หลกัสูตร _______________________________  สาขาวชิา ______________________________ 
 

 
ผลการสอบประมวลความรู้ 

นกัศึกษาคนท่ี 1 
1)…………………………… 

นกัศึกษาคนท่ี 2 
2)…………………………… 

นกัศึกษาคนท่ี 3 
3)…………………………… 

 A          
 B+      
 B   
 C+            

 C      
 D+  
 D    
 E       

 A          
 B+      
 B   
 C+            

 C      
 D+  
 D    
 E       

 A          
 B+      
 B   
 C+            

 C      
 D+  
 D    
 E       

 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

  
ลงช่ือ …………..…...………..… อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม   ลงช่ือ …………………....……อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม 

      (                         ) ____ / ____ / ______         (                      )  ____ / ____ / ______ 
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