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บทที่ 1
ระเบียบข้อปฏิบัติ
การจั ด ท าโครงงานในการศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ยทางด้ า นเทคโนโลยี ซึ่ งบางครั้ งอาจเรี ย กว่ า โครงงาน
(Senior Project) นั้ น ถือว่าเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ อย่างยิ่งส าหรับนั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี ที่ ศึ กษาในหลั กสู ต ร
ต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนของกลุ่ มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบ ลราชธานี เนื่ องจากเป็ น การกลั่ น กรองผู้ ที่ จะส าเร็จการศึกษาไปเป็ น บัณ ฑิ ต ที่ มีคุณ ภาพตอบสนองต่ อ
ตลาดแรงงานและประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
เปิดสอนของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา ฯ จึงได้กาหนดระเบียบข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะการศึกษา
ลักษณะการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เปิดสอน 3 หลักสูตร
ด้วยกัน คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิว เตอร์ และหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
โดยทั้ง 3 หลักสูตรนี้ กาหนดให้รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology
Project) โครงงานด้ านวิศ วกรรมเครื อข่ ายคอมพิ ว เตอร์ (Project in Computer Network Engineering)
และโครงงานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System Project) เป็นรายวิชา
บังคับ ที่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปทุกคนจะต้องสอบผ่าน จึงจะถือว่าจบการศึกษาตามข้อกาหนดของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของรายวิชาโครงงานฯ ของทุกหลักสูตร คือ การที่ให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้ศึกษาตลอด
หลั กสูตรมาพัฒ นาและจัดทาโครงงานวิจัย หรือที่เรียกว่า โครงงาน (Senior Project) ที่มีปริมาณงานและ
คุณ ภาพในระดับที่เหมาะสมขึ้นมาหนึ่ งงาน โดยนักศึกษาจะเป็นผู้เลือกหัวข้องานที่ตนเองมีความสนใจมา
พัฒนาเป็นโครงงานของตน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ที่ให้คาปรึกษา ชี้แนวทาง และดูแลการทา
โครรงานของนักศึกษา การประเมินผลการสอบจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบโครงงานที่ทางกลุ่ม
วิชา ฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งขึ้น
1.2 คณะกรรมการประจากลุ่มวิชาฯ
คณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ ประกอบด้วย คณาจารย์ที่บริหารและดาเนินการสอนในหลักสูตรที่
เปิดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษา ตัดสิน และอนุมัติการ
ดาเนิ น การต่าง ๆ รวมถึง กรณี ปั ญ หาต่าง ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นในรายวิช าโครงงาน ฯ ทั้งนี้มติของที่ ประชุม
คณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ ถือเป็นเด็ดขาด

2
1.3 ผู้ประสานงานรายวิชา
ผู้ประสานงานรายวิชา หมายถึง อาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการประจา
กลุ่มวิชา ฯ ให้ทาหน้าที่ประสานงานรายวิชาโครงงาน ฯ ในหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะให้คาชี้แจง และคาแนะนา
เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินโครงการ รับคาร้องต่าง ๆ แจ้งกาหนดการ รวบรวมผลการสอบจากคณะกรรมการ
สอบเพื่อนาไปประเมินผลการเรียน ต่อไป
1.4 นักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ล งทะเบี ย นในรายวิ ช าโครงงานฯ นี้ จะต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ที่ ศึ ก ษาใน
หลักสูตรที่เปิดสอนโดยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มวิชา ฯ นักศึกษา
สามารถด าเนิ น การพั ฒ นาโครงงานเป็ น รายบุ ค คลหรื อรายกลุ่ ม ก็ ได้ โดยก าหนดจ านวนนั ก ศึ ก ษาไม่ เกิ น
2-3 คน ต่อหนึ่งกลุ่ม ในกรณีที่มีการเสนอโครงงานที่มีปริมาณงานใหญ่มาก และต้องมีจานวนนักศึกษาเกินกว่า
ที่กาหนด ให้นักศึกษาเขียนคาชี้แจง เหตุผลประกอบการนาเสนอ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจากลุ่มวิชา ฯ เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมีคุณสมบัติและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางกลุ่มวิชา ฯ แต่งตั้ง
2. เป็นผู้ให้คาปรึกษาและดูแลการจัดทาโครงงานของนักศึกษา
3. เป็นประธานกรรมการสอบโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจาเป็นต้องมีความเข้าใจชัดเจนในลักษณะและขอบเขตโครงงานที่นักศึกษา
จะดาเนินงาน และสามารถตัดสินใจในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการดาเนินการได้ ซึ่งในการดาเนินการ
จริงทางกลุ่มวิชา ฯ อาจจะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม เพื่อช่วยนักศึกษาในการดาเนินการ
1.6 คณะกรรมการสอบโครงงาน
คณะกรรมการสอบโครงงาน จะมี จ านวนตั้ งแต่ 5 ท่ าน ขึ้ น ไป ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ที่ ป รึก ษา
โครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมและกรรมการสอบตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการประจากลุ่ม
วิชา ฯ จะทาการแต่งตั้งขึ้น
คณะกรรมการสอบโครงงาน มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินผลการสอบ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและ
ชี้ข้อ บกพร่ อ งต่ าง ๆ ของโครงงาน ให้ แก่ นั กศึ กษาผู้ เข้าท าการสอบรับ ทราบ ในการสอบแต่ ล ะครั้งต้ องมี
คณะกรรมการสอบเข้าร่วมการสอบครบตามที่ทางกลุ่มวิชา ฯ แต่งตั้ง จึงจะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นการสอบ
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ มติของคณะกรรมการให้ยึดตามเสียงข้างมาก
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1.7 การลงทะเบียน/ระยะเวลาดาเนินการจัดทาโครงงาน
ตามแผนการศึกษาของทุกหลักสูตรในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้กาหนดให้ นักศึกษาทาการ
ลงทะเบียนในรายวิชานี้ ในภาคการศึกษาปลาย แต่เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลาในการดาเนิน โครงงานอย่าง
เต็มที่ ทางกลุ่มวิชา ฯ จึงกาหนดให้นักศึกษาได้เริ่มต้นในการดาเนินการตั้งแต่การสอบหัวข้อโครงงานตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้นของชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษา และในการดาเนินการต่าง ๆ ของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของทางกลุ่มวิชา ฯ
1.8 หัวข้อโครงงาน
นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อโครงงานที่ตนต้องการได้จากหัวข้อที่อาจารย์ในกลุ่มวิชา ฯ แนะนาหรือ
นาเสนอหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาสนใจโดยมีแนวทางในการเลือกหัวข้อโครงงานดังนี้
1.8.1 หัวข้อไม่ซ้ากับหัวข้อโครงงานที่ผู้อื่นเสนอในปีการศึกษาเดียวกัน หรือก่อนหน้านี้
1.8.2 ใช้หลักการหรือทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ปัญหา
1.8.3 เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางซอฟต์แวร์ และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ที่สื่อถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นสิ่งที่
มีอยู่แล้ว แต่ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
1.8.4 โครงงานจะต้องมีส่วนของการเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมใดก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของงาน
1.8.5 ไม่อนุญาตให้ทาโครงงาน ที่มีลักษณะซ้ากับโครงงานที่เคยจัดทามาแล้ว โดยไม่มีแนวคิดหรือ
การนาเสนอแก้ปัญหาแบบใหม่
1.8.6 ไม่อนุญาตให้ทาโครงงานที่เน้นเพียงการออกแบบเพื่อความสวยงามหรือแสดงผลข้อมูลหรือ
จัดทาเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือการสร้างสื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย
1.8.7 ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดทาโครงงาน
ตัวอย่างของโครงงานด้านต่าง ๆ ที่อาจเลือกได้ ตัวอย่างเช่น
 งานด้านโปรแกรม (Software) หากเลือกทาโครงงานด้านนี้ จะต้องมีขอบเขตครอบคลุมเรื่อง ระบบ
ฐานข้อมูล (Database) การบริหารจัดการระบบ (ได้แก่ Insert, Update, Delete เป็นต้น) และจะต้องมีการ
ดาเนินการที่มีความซับซ้อนของระบบงานซึ่งจาเป็นต้องใช้หลักการหรือทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย และ
งานนั้นจะต้องสามารถนาไปใช้งานได้จริง
 งานด้ า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer Network) หากเลื อ กท าโครงงานด้ า นนี้ จะต้ อ งมี
ขอบเขตครอบคลุ ม ในการออกแบบ ติ ด ตั้ ง การใช้ งานของโปรแกรมด้ านระบบเครือ ข่ าย หรือ การเขี ย น
โปรแกรมในการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย รวมทั้งวิธีการสื่อสารแบบ
ใหม่ ๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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 งานด้านระบบคอมพิว เตอร์ควบคุม (Computer Control) หากเลื อกทาโครงงานด้านนี้ จะต้องมี
ขอบเขตครอบคลุ ม ในการออกแบบระบบควบคุ ม โดยอาจจะใช้ ไมโครคอมพิ ว เตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือออกแบบเป็นระบบฝังตัว (Embedded System) ก็ได้
 งานด้ านคอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์ (Computer Hardware) หากเลื อ กท าโครงงานด้ า นนี้ จะต้ อ งมี
ขอบเขตครอบคลุม ในการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์การใช้งานในการ
นาเอาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไปประยุกต์ใช้งาน
 งานด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System) หากเลือกทาโครงงาน
ด้ านนี้ จะต้ อ งมี ข อบเขตครอบคลุ ม เรื่ อ ง การวิเคราะห์ ระบบงานเดิ ม เพื่ อ ปรับ ปรุ งระบบงาน หรือ สร้า ง
ระบบงานใหม่ โดยจะต้องมีการดาเนินการที่มีความซับซ้อนของระบบงาน ซึ่งจาเป็นต้องใช้หลักการหรือทฤษฎี
ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย และงานนั้นจะต้องสามารถนาไปใช้งานได้จริง
 งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดทาโครงงานเป็นกลุ่ม ภาระงานของทุกคนที่รับผิดชอบนั้นจะต้องมีปริมาณงานใน
การจัดทาโครงงาน ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันและสามารถแบ่งแยกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบออกจากกันได้
อย่างชัดเจน
1.9 การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
นั กศึกษาจะต้องยื่ น เอกสารแบบเสนอหั วข้อ โครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (แบบฟอร์ม
CT_Group-01) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวข้อ โครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-02) ตาม
รูปแบบที่กาหนด โดยจะต้องส่งเอกสารคาร้องภายในกาหนดตามประกาศของกลุ่มวิชา ฯ และต้องนาเสนอ
หั ว ข้ อ โครงงานตามก าหนดการที่ ท างกลุ่ ม วิ ช า ฯ ก าหนดหากนั ก ศึ ก ษาไม่ น าเสนอหั ว ข้ อ โครงงานตาม
กาหนดการที่ทางกลุ่มวิชา ฯ กาหนด ทางกลุ่มวิชา ฯ จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer TechnologyProject) โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Project in Compuerter Network Engineering)และ โครงงานด้ า นระบบสารสนเทศคอมพิ ว เตอร์
(Computer Information System Project)
ในการนาเสนอหัวข้อโครงงาน นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารและไฟล์เพื่อใช้ในการนาเสนอ ดังนี้
1.9.1 แบบเสนอหัวข้อ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-01)
1.9.2 แบบเสนอหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_ Group-02)
1.9.3 แบบขออนุมัตินาเสนอหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-03)
1.9.4 แบบประเมินหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_ Group-04)
1.9.5 ไฟล์นาเสนอ
รูปแบบเอกสารในข้อ 1.9.1 – 1.9.4 นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างได้ที่ภาคผนวก ให้นักศึกษาเตรียม
เอกสารดังกล่าว ให้พร้อมและมีจานวนครบกับคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน ซึ่งจานวนคณะกรรมการ ฯ
นักศึกษาสามารถดูได้ จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรือสอบถามกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
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1.10 การพิจารณาหัวข้อโครงงาน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา จะกาหนดวัน – เวลา สาหรับการพิจารณาหัวข้อโครงงานที่นักศึกษา
ทั้งหมดได้เสนอมา คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน จะพิจารณาหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน เพื่อให้
โครงงานทั้งหมดมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องขอบเขตและระดับความยากง่าย ซึ่งหัวข้อโครงงานที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ โครงงานเท่านั้น จึงจะสามารถดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ สาหรับ
หั วข้อโครงงานไม่ผ่ านการอนุ มัตินั้ น นั กศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะต้องเปลี่ ยนหั ว ข้อ โครงงาน
ใหม่ หลังจากนั้น นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องเสนอหัวข้อ โครงงาน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อโครงงานใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 1 เดือน)
1.11 การสอบโครงงาน
การสอบโครงงานจะด าเนิ น การโดยคณะกรรมการสอบโครงงาน ซึ่ ง ในการสอบโครงงานจะ
แบ่ง ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
1) การสอบหัวข้อโครงงาน
2) การสอบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน
3) การสอบโครงงาน
ในการสอบแต่ละครั้ง กลุ่มวิชา ฯ จะประกาศกาหนดการสอบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งหากนักศึกษา
ไม่เข้ารั บ การสอบจะถือว่าไม่ผ่ านวิช านี้ (ได้ รับเกรด I) ส าหรับนักศึกษาที่มี สิท ธิ์เข้ารับการสอบจะต้องยื่น
เอกสารคาร้ องขอสอบภายในกาหนดเวลา ซึ่งในค าร้อ งนั้ น จะต้ องมี ค วามเห็ น ชอบของอาจารย์ที่ ป รึกษา
โครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมและต้องลงนามรับรองด้วยทุกครั้ง (รูปแบบอยู่ในภาคผนวก) อาจารย์
ที่ป รึกษาโครงงานและอาจารย์ ที่ป รึก ษาโครงงานร่วมมีสิ ท ธิ์ที่ จะไม่ ให้ นั กศึกษาเข้ารับ การสอบ ในกรณี ที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินโครงงานของนักศึกษายังไม่เหมาะสมเพียงพอ
อนึ่ง นักศึกษาจะต้องดาเนินการจัดทาโครงงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ยื่น
คาร้องขออนุมัติขึ้นสอบโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้ นักศึกษาจะต้องนาส่ง เอกสารตามที่กาหนดไว้ สาหรับการ
สอบแต่ละครั้งให้แก่คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ ทั้งนี้เอกสาร
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม มิฉะนั้น
คณะกรรมการสอบอาจพิจารณาไม่ให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ในการสอบนักศึกษาจะต้องนาเสนองานภายในระยะเวลาที่กาหนดและคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการ
ซักถาม แนะน า และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงงานได้ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ นักศึกษาและ
บุ คคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟั งการสอบได้ แต่ขอสงวนสิ ทธิ์ในการถามยกเว้นเมื่อประธานกรรมการสอบ
อนุ ญ าต แต่ช่ ว งเวลาที่ คณะกรรมการก าลั งประชุ ม ปรึก ษากัน เพื่ อหาข้อ สรุป ต่ าง ๆ ผู้ เข้ าสอบและบุ ค คล
อื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย ภายหลังจากประชุมเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการสอบจะเป็นผู้
แจ้งผลการสอบให้แก่นักศึกษาทราบ
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เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ น าเสนอโครงงานตามก าหนดการที่ ท างกลุ่ ม วิช า ฯ ก าหนดแล้ ว หลั งจากนั้ น ให้
นักศึกษาเข้าสอบปากเปล่ากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม เป็นรายบุคคล เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการ
นาเสนองานที่ตนเองรับผิดชอบ
1.12 เอกสารประกอบการสอบโครงงาน
ในการสอบน าเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ ทางกลุ่มวิชา ฯ จะประกาศจานวนชุดของเอกสารให้
นักศึกษาทราบก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องจัดทาเอกสารประกอบการสอบตามรูปแบบ
ที่กาหนดไว้ และให้ยื่นต่อคณะกรรมการสอบภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยการสอบนาเสนอโครงงานที่เสร็จ
สมบู ร ณ์ ให้ จั ด ท าเป็ น ร่ า งเอกสารโครงงานตามรู ป แบบที่ ก าหนด (ดู ร ายละเอี ย ดและตั ว อย่ า งได้ จ าก
ภาคผนวก) เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน การสอบนาเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษาจัดการแก้ไขร่าง
เอกสารโครงงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ และจัดทาเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จ
เรียบร้อยพร้อมแนบเอกสาร แบบอนุมัติรับงานและเอกสารโครงงาน โดยดาเนินการตามรูปแบบที่กาหนด และ
ส่งแก่ผู้ประสานงานรายวิชาภายหลังจากวันสอบไม่เกิน 60 วัน เพื่อทาการส่งผลการเรียนในลาดับต่อไป
ในการน าเสนอโครงงานที่ เสร็ จ สมบู รณ์ นั กศึ กษาต้ อ งเตรีย มงาน เอกสารและไฟล์ เพื่ อ ใช้ในการ
นาเสนอ ดังนี้
1) ชิ้นงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
2) แบบขออนุมัตินาเสนอโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-05)
3) แบบประเมินผลการนาเสนอโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-06)
4) แบบอนุมัติรับงานและเอกสารโครงงาน (แบบฟอร์ม CT_Group-07)
5) แบบประเมินการสอบประมวลความรู้ (แบบฟอร์ม CT_Group-08)
6) เอกสารโครงงาน (ฉบับร่าง)
7) ไฟล์นาเสนอ (ถ้ามี)
รูปแบบเอกสารในข้อ 2) – 6) นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างได้ที่ภาคผนวก ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร
ดังกล่าวให้ พร้อม และมีจานวนครบกับคณะกรรมการสอบโครงงาน ซึ่งจานวนคณะกรรมการ ฯ นักศึกษา
สามารถดูได้ จากการประกาศของกลุ่มวิชา ฯ หรือสอบถามกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
1.13 การขาดสอบหรือเปลี่ยนแปลงกาหนดการสอบ
ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ไม่สามารถเข้าทาการสอบตามกาหนดได้ ให้ยื่นคาร้อง พร้อม
แนบหลั ก ฐานลงนามรั บ รองโดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงานร่ ว มถึ ง
คณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ เพื่อขออนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป คณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาไม่ให้นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบ
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1.14 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงาน/แยกกลุ่ม
กรณี นั กศึกษามีความประสงค์ที่จะเปลี่ ยนหั วข้อ โครงงานหรือขอบเขตของโครงงานในส่ วนที่เป็ น
สาระส าคัญ หรือการแยกกลุ่ ม โครงงาน นักศึกษาจะต้องดาเนินการยื่นคาร้องพร้อมแนบเอกสารประกอบ
ตามแต่กรณี เพื่อขออนุมัติ จากคณะกรรมการประจากลุ่มวิชา ฯ ก่อนถึงกาหนดการเปิดภาคการศึกษาตอน
ปลาย เป็ น เวลาไม่น้ อยกว่า 2 สัป ดาห์ หากพ้นกาหนดนี้แล้ วนักศึกษาจะไม่ส ามารถเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ได้
ทั้งสิ้น คณะกรรมการประจากลุ่มวิชาฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษารับทราบก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน หลังจากพ้นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะต้องกลับไปเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ขั้นตอนของการสอบเสนอหัวข้อโครงงานใหม่อีกครั้ง
1.15 การประเมินผลการสอบโครงงาน
สาหรับการวัดประเมินผลรายวิชานี้จะให้เป็นค่าระดับ ตามเกณฑ์การวัดผลของมหาวิทยาลัย ฯ คือ มี
ค่าระดับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, E และ I
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับเกรดเป็น I ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไขเกรด I ภายในระยะเวลา 60 วัน หาก
เกิน กาหนด ทางกลุ่ มวิช า ฯ จะให้ นั ก ศึกษาสอบนาเสนอโครงงานใหม่ (สอบซ่อม) กรณี ส อบซ่อ มไม่ ผ่ าน
นักศึกษาจะต้องทาการลงทะเบียนในรายวิชานี้ใหม่
ในการประเมินผลการสอบโครงงาน แบ่งการประเมินผลเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมินผลการนาเสนอหัวข้อโครงงาน
2. การประเมินผลการนาเสนอโครงงาน
3. การประเมินการสอบประมวลความรู้
1.15.1 การประเมินผลการนาเสนอหัวข้อโครงงาน
คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการสอบแต่ละครั้ง โดยจะมีผลการพิจารณาอย่าง
หนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้ คือ ผ่าน ผ่านแบบมีเงือ่ นไข ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข และไม่ผ่าน โดยมีความหมายคือ
ผ่าน หมายความว่า ให้นักศึกษาสามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไปได้
ผ่านแบบมีเงื่อนไข หมายความว่า ให้ นักศึกษาสามารถดาเนิ นการขั้น ตอนต่อไปได้ โดย
นักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ
ไม่ ผ่ า นให้ ป รั บ ปรุ งแก้ ไข หมายความว่า ให้ นั ก ศึ ก ษาปรับ ปรุงแก้ ไขหั ว ข้ อและเค้ าโครง
โครงงานเพื่อขอสอบอนุมัติหัวข้อโครงงานใหม่
ไม่ผ่าน หมายความว่า คณะกรรมการสอบมีมติว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชานี้ (ได้รับ
เกรด E) และให้ลงทะเบียนในรายวิชานี้ใหม่
โดยจะใช้รูป แบบคาร้ อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ม CT_ Group-04) ในการสอบ หาก
คณะกรรมการสอบมีมติให้ ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข นักศึกษาจะต้องแก้ไขเค้าโครงและขอเข้ารับการสอบใหม่
อีกครั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยในการสอบรอบใหม่อีกครั้งนี้จะเรียกว่า “สอบซ่อม” สาหรับในการสอบ
รอบสอบซ่อมนี้ จะมีผลการสอบว่า ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข ไม่ผ่าน เท่านั้น
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1.15.2 การประเมินผลการสอบโครงงาน
คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการสอบแต่ละครั้ง โดยจะมีผลการพิจารณาอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ต่อไปนี้ คือ ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข ไม่ผ่าน โดยมีความหมายคือ
ผ่ า น หมายความว่ า ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถด าเนิ น การขั้ น ตอนต่ อ ไปได้ คื อ การปรั บ แก้ ไข
เอกสารโครงงาน และการขออนุมัติสอบประมวลความรู้
ผ่า นแบบมี เงื่อ นไข หมายความว่า ให้ นั กศึ ก ษาสามารถด าเนิ น การขั้ น ตอนต่ อไปได้ โดย
นักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการสอบ และต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน
ไม่ผ่าน หมายความว่า คณะกรรมการสอบมีมติว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชานี้ (ได้รับ
เกรด I) และให้ยุติการดาเนินโครงงานนั้น (ได้รับเกรด E) และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่
โดยจะใช้รูปแบบคาร้อง ในภาคผนวก ค. (แบบฟอร์ม CT_Group-06) ในการสอบนาเสนอ
โครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ จะมีผลการสอบว่า ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข และไม่ผ่าน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
สาหรับในกรณีที่คณะกรรมการสอบจะมีมติให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านนั้น คณะกรรมการอาจจะ
พิ จ ารณาได้ ห ลายประเด็ น เช่น ผลงานมี คุ ณ ภาพต่าหรือ ไม่ มี ความก้ าวหน้ าเท่ าที่ ค วรหรือ ไม่ ถูก ต้ องตาม
หลั กการนั กศึ ก ษาแสดงถึ งความไม่ รู้ แ ละไม่ เข้ าใจในงานของตนเอง นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถแก้ ไขผลงานให้
แล้ว เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นต้น
1.15.3 การประเมินการสอบประมวลความรู้
คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการสอบแต่ละครั้ง โดยจะมีผลการพิจารณาอย่าง
หนึ่ ง อย่ า งใดต่ อ ไปนี้ คื อ ระดั บ เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ E โดยจะใช้ รู ป แบบค าร้ อ ง ใน
ภาคผนวก ค. หน้า 64
อนึ่ง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบเป็นลาย
ลักษณ์ อักษรและนั กศึกษาจะต้องลงนามรับทราบด้วยทุกครั้ง ให้ นักศึกษาผู้ เข้าสอบทุกคนนาเอกสารการ
ประเมินผลการสอบของคณะกรรมการยื่นต่อผู้ประสานงานรายวิชาภายหลังจากวันสอบไม่เกิ น 5 วันทาการ
มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่าน ทั้งนี้ ให้นักศึกษาทาสาเนาเอกสารเหล่านั้นเก็บเอาไว้ด้วย
1.16 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโครงงาน
การเขียนโครงงาน ผู้เขียนสามารถที่จะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ภาษาที่ใช้ในการ
นาเสนอโครงงาน เป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูด และไม่ใช่เป็นการเขียนที่ต้องการปริมาณโดยไม่เน้นคุณภาพ
ดังนั้ น การเขีย นโครงงานแต่ ล ะหน้ าจะต้ องกระชั บ ชั ด เจนได้ ใจความและถู ก ต้ อ งตามหลั ก การใช้ค าและ
ไวยากรณ์ การใช้ศัพท์เทคนิคหรือคาที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคานึงถึง หากกระทาได้ก็ควร
ใช้คาที่แปลหรือศัพท์บัญญัติที่เป็นภาษาไทย (หากโครงงานนั้นเขียนเป็นภาษาไทย) หรือหากว่าไม่แน่ใจว่าจะ
สื่อความหมายได้ถูกต้อง การมีคาต่างภาษาอยู่ในวงเล็บก็มักใช้ได้เสมอ ควรให้ความสาคัญว่าภาษาที่ใช้เขียน
โครงงานนั้นก็คือสื่อที่ใช้ในการทาความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโครงงานฉบับนั้น นอกจากการ
ใช้คาที่ถูกต้องแล้ ว ลาดับ ของชุดของคาที่นาเสนอก็จะมีความสาคัญ ที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ในแต่ล ะย่อหน้า
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จะต้องมีความชัดเจนว่าอะไรคือประเด็นหลักในการนาเสนอของย่อหน้านั้น การรับและการส่งกันระหว่างย่อ
หน้าที่อยู่ติดกันจะเป็นสะพานที่ดีที่จะทาให้ ผู้อ่านสามารถที่จะติดตามผู้เขียนได้อย่างต่อเนื่องความซ้าซ้อน
(Redundancy) การส่อการชักจูงในทางที่ผิด (Miss-Leading) และความคลุมเครือ (Ambiguous) เป็นสิ่งที่
ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในการเขี ยนวิทยานิพนธ์ โดยปกติแล้วผู้เขียนมักไม่ได้จงใจที่จะให้เกิดขึ้น แต่สิ่งดังกล่าว
มักเกิดขึ้นเสมอหากผู้เขียนขาดความระมัดระวังประโยคหรือย่อหน้าบางย่อหน้าดูผิวเผินบางครั้งดูเหมือนไม่ซ้า
กับที่ใดเลย แต่พอสรุปให้สั้นลงแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เคยกล่าวมาแล้ว อันนี้เป็นความซ้าซ้อนที่มักพบเห็นเสมอ
เมื่อต้องการกล่าวถึงสิ่งเดียวกัน ตลอดโครงงานทั้งเล่มควรใช้ คาหรือประโยคแบบเดียวกัน เพราะไม่เช่นนั้น
แล้วผู้อ่านมักจะเกิดความสับสนว่าเป็นสิ่งอื่นอีกสิ่งหนึ่ง หรือไม่ ความกากวมแบบนี้ผู้อ่านอาจจะเข้าใจผิดได้
โดยง่ายโปรดระลึกอยู่เสมอว่า ย่อหน้าหรือประโยคที่อ่านแล้วสรุปไม่ได้ว่าผู้เขียนต้องการบอกอะไรหรือสรุปได้
ว่าผู้เขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแล้ว จะเป็นย่อหน้าหรือประโยคที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้สิ้นเปลืองกระดาษและ
หมึกพิมพ์เท่านั้น ผู้เขียนจะไม่ได้อะไรเลย
1.17 เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์
เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์จะต้องจัดทาจานวน 3 ชุด ซึ่งมีรูปแบบที่ถูกต้องตามเอกสารการจัดทา
และพิมพ์โครงงานตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งเอกสารนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาโดยคณะกรรมการสอบก่อนนาเข้าเล่ม โดยให้คณะกรรมการสอบลงลายมือชื่อในใบรับรองโครงงานด้วย
ลายมือชื่อจริง ห้ามใช้การถ่ายสาเนา จากนั้นให้ดาเนินการเย็บเล่มและเข้าปกแข็งตามรูปแบบที่กาหนดพร้อม
จัดทาแผ่น CD-ROM บันทึกแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กาหนดจานวน 1 ชุด (ในกรณีที่ข้อมูลมากเกินที่แผ่น CDROM จะเก็บข้อมูลได้ อนุญาตให้ใช้แผ่น DVD ได้) จัดทาปกกล่องและปกแผ่น CD-ROM ให้เรียบร้อย ซึ่งมี
รายละเอียดและรูปแบบดังนี้
1.17.1 รายชื่อไฟล์ใน CD ของเอกสาร
1.17.1.1 ให้ ส ร้ า ง Folder ชื่ อ Senior Project Book แ ล ะ ภ า ย ใน Folder Senior
Project Book ให้สร้าง Folder ชื่อ Senior Project Book Doc และ Senior Project Book Pdf โดยให้
ตั้งชื่อไฟล์ต่าง ๆ ภายใน Folder ชื่อ Senior Project Book Doc ดังนี้
01_ปกหน้า.doc
02_ปกในภาษาไทย.doc
03_ปกในภาษาอังกฤษ.doc
04_ใบรับรองโครงงาน.doc
05_บทคัดย่อภาษาไทย.doc
06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.doc
07_เนื้อความ.doc
และ ตั้งชื่อไฟล์ต่าง ๆ ใน Folder Senior Project Book Pdf ดังนี้
01_ปกหน้า.pdf
02_ปกในภาษาไทย.pdf
03_ปกในภาษาอังกฤษ.pdf
04_ใบรับรองโครงงาน.pdf
05_บทคัดย่อภาษาไทย.pdf
06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
07_เนื้อความ.pdf
1.17.1.2 ให้ ส ร้ า ง Folder ชื่ อ Senior Project Source Code เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล Source
Code ที่เป็นโปรแกรมต้นฉบับบันทึกไว้ใน Folder นี้
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1.17.1.3 ให้สร้าง Folder ชื่อ Senior Project Program เพื่อเก็บข้อมูลโปรแกรมใช้งาน
จริง ซึ่งเป็นโปรแกรมในการติดตั้งหรือเป็นไฟล์ที่มีความพร้อมที่จะนาไปใช้งานได้เลย
1.17.1.4 ให้ ส ร้ า ง Folder ชื่ อ Senior Project Data Other เป็ น ส่ ว นของไฟล์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาจจะใช้ในการพัฒนาหรือนามาร่วมในการพัฒนาโครงงาน
1.17.1.5 รูปแบบการพิมพ์ข้อความบนแผ่น CD ให้ดาเนินการพิมพ์ข้อความอย่างประณีต
ดังตัวอย่าง ซึ่งสามารถใช้กระดาษสติ๊กเกอร์สาเร็จรูป สาหรับติดแผ่นซีดี หรือแผ่นซีดีที่สามารถพิมพ์ลงบนแผ่น
ได้โดยใช้เครื่องพิมพ์เฉพาะ และสามารถปรับขนาดอักษรได้ตามความเหมาะสมสวยงาม

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

จีรศักดิ์
กรรณิกา
พัชรี

ปวงสุข
โซ่เงิน
ทันเต

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา..................................
สาขาวิชา........................................... คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 25……

1.17.1.6 รูปแบบการพิมพ์ข้อความบนปกด้านหน้าของกล่องใส่แผ่น CD ให้พิมพ์ชื่อหัวข้อ
โครงงานภาษาไทย ชื่อหัวข้อโครงงานภาษาอังกฤษ ชื่อผู้จัดทาโครงงานภาษาไทยรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ลงบน
กระดาษแล้วตัดให้พอดีกับขนาดของกล่องใส่แผ่น CD ดังตัวอย่าง
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การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL
และ FPGA เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY
VHDL LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING
จีรศักดิ์
กรรณิกา
พัชรี

ปวงสุข
โซ่เงิน
ทันเต

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา……………………………
สาขาวิชา………………………… คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 25……
1.18 ลิขสิทธิ์ของโครงงานและกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
โครงงานของนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาในรายวิ ช านี้ ถื อ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ร่ ว มกั น ระหว่ างกลุ่ ม วิช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนักศึกษาผู้ทา
โครงงาน นักศึกษาหรือผู้ที่จะนาผลงานไปใช้เพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตามจะต้องได้รับความยินยอมจากทางกลุ่ม
วิชา ฯ ก่อน
1.19 การเก็บรักษาและการเผยแพร่โครงงาน
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การจั ด ท าโครงงานผ่ านทุ ก ขั้ น ตอนเสร็ จ เรี ย บร้อ ย ทางกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ กาหนดให้ส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้กับทางกลุ่มวิชา ฯ รวมทั้งหมดจานวน 3 เล่ม พร้อมทั้ง
แผ่น CD บรรจุข้อมูลตามข้อกาหนดจานวน 2 แผ่น ทั้งนี้ทางกลุ่มวิชาฯ จะทาการเก็บโครงงานฉบับสมบูรณ์ไว้
ที่กลุ่มวิชา ฯ 1 เล่ม มอบให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 เล่ม และมอบให้ห้องสมุด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจานวน 1 เล่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อไปหรือผู้ที่สนใจได้มีข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป

บทที่ 2
รายละเอียดในการจัดทาโครงงาน
ในส่วนของการทาโครงงานรายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
1. ส่วนนา
2. ส่วนเนื้อความ
2.1 ส่วนนา
2.1.1 ปกนอก (Cover)
ในส่ ว นของปกนอกให้ ใ ช้ ป กแข็ ง สี น้ าเงิ น พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว พิ ม พ์ สี ท องข้ อ ความส่ ว นบน
ประกอบด้วย ชื่อเรื่องโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกระยะห่างกัน 1 บรรทัดข้อความส่วนกลาง
ประกอบด้ ว ย ชื่ อ และนามสกุ ล ผู้ เขี ย นทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยไม่ ใ ช้ ค าน าหน้ า นาม เช่ น
นาย นาง นางสาว ร้อยตารวจตรี หม่อมราชวงศ์ ฯลฯ ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วย คาว่า
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา…………………………….
สาขาวิชา………………………………… คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 25……
2.1.2 การเรียงลาดับส่วนนา
ให้พิมพ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบและจัดเรียงตามลาดับดังนี้
2.1.2.1 กระดาษรองปก (Fly Leaf) ให้ มีกระดาษสีขาวด้านละ 1 แผ่ น ให้ ถัดจากปกแข็ง
ด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลัง แทรกเอาไว้
2.1.2.2 ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) ให้พิมพ์ตามรูปแบบที่อยู่ในภาคผนวก
2.1.2.3 ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) ให้พิมพ์ตามรูปแบบที่อยู่ในภาคผนวก
2.1.2.4 ใบรั บ รองโครงงาน (Approval Sheet) ให้ พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ตามรู ป แบบที่ อ ยู่ ใน
ภาคผนวก การลงนามในแบบฟอร์มให้ลงลายมือชื่อจริงของคณะกรรมการสอบโครงงานด้วยหมึกสีดาหรือสี
น้าเงิน
2.1.2.5 บทคัดย่ อภาษาไทย (Thai Abstract) ให้ พิมพ์ตามรูปแบบในตัวอย่างรูปแบบการ
จัดทาโครงงาน อธิบายถึงความเป็นมาในปัจจุบันและปัญหาที่นาเสนอ อธิบายวิธีการที่ได้เสนอเพื่อแก้ ปัญหา
รวมถึงการอธิบายถึงผล สรุปให้เข้าใจมากที่สุดชัดเจน สั้น กระทัดรัด ความยาวไม่น้อยกว่า 15 บรรทัดให้พิมพ์
ตามรูปแบบที่อยู่ในภาคผนวก
2.1.2.6 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) ให้พิมพ์ตามรูปแบบในตัวอย่างรูปแบบ
การจัดทาโครงงาน โดยเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
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2.2 ส่วนเนื้อความ
ส่วนเนื้อความประกอบไปด้วย 10 ส่วนดังนี้
2.2.1 ชื่อเรื่องโครงงาน จัดให้อยู่ในแนวกึ่งกลางหน้ากระดาษ ดูตัวอย่างในตัวอย่างรูปแบบการจัดทา
โครงงาน
2.2.2 คณะผู้จัดทาโครงงาน ประธานกลุ่มวิชา ฯ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดแนวเนื้อหาให้อยู่ตรง
กลางหน้ากระดาษ ดูตัวอย่างในตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์โครงงาน
2.2.3 บทน า ให้ พิ มพ์ ตามรู ป แบบในตัว อย่างรูปแบบการพิ ม พ์ โครงงาน เป็ น การให้ บ ริบ ทแก่ บ ท
โครงงานในลั กษณะทั่วไป กล่ าวถึงความเชื่อ มโยงในเนื้อหานั้น ๆ กล่าวถึงสถานะของปัญ หาในการจัดท า
โครงงาน หรื อประเด็น ส าคัญ ที่ต้องการนาเสนอ ทางเลื อกที่ นาเสนอ เป็ น การเชื้อเชิญ ให้ ผู้ อ่านอยากที่ จะ
อ่าน ให้ข้อมูลความเป็นมา ความสาคัญ ระบุหัวข้อ ประวัติ กาหนดประเด็นปัญ หาและเหตุผลที่นาไปสู่การ
จัดทาโครงงาน โดยให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วย
2.2.3.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญ หา ซึ่งเน้นการเขียนถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ศึกษาค้นคว้า ความจาเป็นหรือสาเหตุที่ต้องศึกษา (Need for the Study) การนาไปสู่ความก้าวหน้า
วิช าการแขนงนั้ น ตลอดจนประโยชน์ ที่ เกิ ดจากการศึ ก ษาเรื่อ งนั้ น และหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้ น ามาเป็ น
กรณีศึกษา โดยให้ระบุเนื้อหาในการกล่าวนา ปัญหา และวิธีการที่จะนาเสนอเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยให้มีความ
ยาวไม่เกิน 20 – 25 บรรทัด และในการเขียนให้มีการอ้างอิงเอกสาร(ให้ดูรูปแบบการอ้างอิงในบทที่ 4) ในการ
ค้นคว้าหาปัญหาหรือแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า
2.2.3.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นการเขียนจุดมุ่งหมายที่ต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
ของผู้ จั ด ท าโครงงาน ดั งนั้ น หั ว ข้อ นี้ จ ะกล่ าวถึ งปั ญ หาที่ ต้ องการทราบค าตอบ ให้ เรีย งล าดั บ ความส าคั ญ
ก่อนหลัง ควรใช้ประโยคที่สมบูรณ์ และถ้อยคาที่แสดงอาการหรือระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ระบุตัว
แปรข้อมูลที่ต้องการศึกษาให้เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3-4 ข้อ ถ้าหากวัตถุประสงค์เกิน 1 บรรทัด ตัวอักษร
ของบรรทัดถัดมาต้องตรงกับตัวอักษรของบรรทัดแรกเสมอ
ตัวอย่าง การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
3. เพื่อสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา
4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา
2.2.3.3 ขอบเขตของโครงงาน เน้นขอบเขตจากัดในการศึกษาให้แน่ชัดว่าจะศึกษาพิจารณา
ในขอบเขตใด คุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษา สิ่งที่จะทาการออกแบบ ขอบเขตในการพัฒ นาระบบให้บรรยายใน
ลักษณะของรายข้อและควรมีข้อความที่กระชับอ่านได้ใจความ โดยในแต่ละข้อไม่ยาวจนเกินไป เขียนเป็น
ข้อ ๆ อย่างน้อย 3-4 ข้อ
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2.2.3.4 ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นการกล่าวให้ทราบว่า การศึกษาครั้งนี้มีอะไรเป็นเงื่อนไขข้อมูล
สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ ป็นเงื่อนไขในการดาเนินงานโครงงาน ให้เขียนในลักษณะการบรรยาย
2.2.3.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการกล่าวถึงผลที่ได้ จากการศึกษา โดยดูสิ่งที่ได้นั้น
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้งในการสร้างความรู้ใหม่และการนาไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุง ปัญหาที่ตั้งไว้
ได้อย่างดี การเขียนให้เขียนประโยชน์ที่จะได้รับเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3-4 ข้อ
2.2.4 แนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น หั ว ข้ อ ที่ ร วบรวมทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท า
โครงงาน หลักการผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือข้อมูลพื้นฐานที่มีผู้ทาไว้ก่อนแล้ว อย่างน้อย 3 งานวิจัย โดยมี
เนื้อหาพอสังเขป ความยาวไม่น้อยกว่า 10 - 12 หน้า
2.2.5 วิธีการดาเนินงานและการออกแบบระบบ ระบุแนวทาง ขั้นตอนหรือแผนการดาเนินการจัดทา
โครงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหข้อมูล เป็นการ
ออกแบบการดาเนิน การศึกษา เน้ นการศึกษาการวิเคราะห์ และออกแบบงานที่ทาตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น การ
พัฒ นาโปรแกรมระบบงาน เริ่มเขียนการศึ กษาระบบงานปัจจุบัน (Current System) และระบบงานใหม่ที่
ต้ อ งการ (New System) แล้ ว น ามาออกแบบระบบงาน เช่ น การเขี ย นผั งการท างานของระบบ วิ ธี ก าร
ดาเนินงาน เป็นต้น ความยาวไม่น้อยกว่า 15 - 17 หน้า
2.2.6 การทดลองและผลการทดลอง เป็นหัวข้อที่ระบุผลการทดลองและการอภิปรายผล ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะโครงงาน ผลการทดลอง ควรนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น รูปภาพ ตาราง พร้อมคาอธิบาย การ
อภิ ป รายผลควรมี เนื้ อ หาครอบคลุ ม ว่ าผลการทดลองมี ก ารค้ น พบอะไร และผลที่ ไ ด้ ม านั้ น แตกต่ าง หรื อ
คล้ายคลึงกับการศึกษาของผู้ อื่นที่มีรายงานแล้ วอย่างไร พร้อมให้เหตุผล ข้อคิดเห็นประกอบ ความแตกต่าง
หรือความคล้ายคลึงนั้น ตอนสุดท้ายของการอภิปรายผลควรมีข้ อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง เช่น ถ้าจะมี
การศึ กษาวิจั ย หรื อทดลองในเรื่ อ งเดี ย วกั น จะปรับ เปลี่ ยนวิธีก ารวิ จัย หรือ ทดลองอย่ า งไรบ้ าง เพื่ อ ให้ ได้
ผลการวิจัยหรือทดลองที่ดีขึ้นกว่าการศึกษานี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 - 12 หน้า
2.2.7 สรุ ป ผลการทดลองและข้ อ เสนอแนะ เป็ น บทสรุป ประเด็ น ส าคั ญ ในโครงงานทั้ งหมด ข้ อ
จ ากั ด พร้ อมทั้ งมี ข้อ เสนอแนะส าหรั บ โครงงานที่ เกี่ยวข้ อ งต่ อ ไป ตลอดจนประโยชน์ ในทางประยุกต์ ของ
โครงงาน ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า
2.2.8 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่าวขอบคุณชื่อบุคคลที่มีส่วนร่วมให้ ความ
ช่วยเหลือจนโครงงานสาเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ ประธานกลุ่มสาขาวิชา ฯ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม คณะกรรมการสอบโครงงาน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา บุพการี ผู้ร่วมมือในการให้
ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ตามรูปแบบที่อยู่ในตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์โครงงาน
2.2.9 เอกสารอ้างอิง คือรายชื่อหนังสือหรือที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในการเขียนโครงงาน ดังนั้น
เอกสารอ้างอิงจึงเป็นที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งที่ได้รับการอ้างอิง และที่ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้าในการ
เขีย นโครงงาน โดยเลื อกเฉพาะที่เห็ น ว่าสาคัญ และจาเป็น ในอันที่จะเอื้อประโยชน์ แก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารที่อ้างอิงไว้ และยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของเอกสารเดิมอีกด้วย รายละเอียดให้
ศึกษาได้จากบทที่ 4
2.2.10 ประวัติผู้จัดทา ให้กล่าวถึง คานาหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
ราชทิ น นาม (เขี ย นเต็ ม ) ตามด้ ว ยชื่ อ วั น เดื อ น ปี เกิ ด วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาขั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ ขั้ น
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป จนถึงวุฒิการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งให้ระบุชื่อสาขาวิชา ชื่อสถานศึกษาและ
จังหวัดที่เข้าศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในการติดรูปถ่ายของผู้จัดทาให้ใช้รูปถ่ายชุดครุยของ
มหาวิทยาลัย ฯ ขนาด 2x2 ซม.

บทที่ 3
รายละเอียดในการพิมพ์โครงงาน
ในการที่ จ ะจั ด ด าเนิ น การพิ ม พ์ โครงงาน นั ก ศึ กษาจะต้ องศึ กษาข้อ กาหนดและรูป แบบการพิ ม พ์
โครงงานตามคู่มือการพิมพ์ และการจัดทาโครงงาน ของกลุ่ มวิช าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อน เพื่อให้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของกลุ่มวิชา ฯ คณะ ฯ และมาตรฐานสากล และก่อนที่
นักศึกษาจะเข้ารู ป เล่ มจะต้องส่งต้น ฉบับให้ กลุ่ มวิช าฯ ตรวจสอบก่อนเพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
3.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์และการพิมพ์
กระดาษที่ ใช้ พิ ม พ์ แ ละส าเนา จะต้ อ งเป็ น กระดาษปอนด์ สี ข าว ไม่ มี เส้ น บรรทั ด ไม่ มี ล วดลาย
ขนาด A4 (210 x 297 มม.) ชนิด 80 แกรม และให้ใช้เพียงหน้าเดียว
การพิมพ์ให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
3.2 ตัวพิมพ์
3.2.1 ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ ให้ใช้เป็นแบบ TH Sarabun New เท่านั้น
3.2.2 การพิ มพ์ ปกนอกโครงงาน ชื่อเรื่องภาษาไทยให้ ใช้ อักษรสีทอง ขนาด 22 พอยท์ หนา (ขนาด
ความสูงประมาณ 2.5 มม.) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรสีทอง ขนาด 22 พอยท์ หนา
3.2.3 ปกใน ให้ใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากับปกนอก แต่ตัวอักษรสีดา
3.2.4 ใบรับรองโครงงาน ให้ใช้ตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่อยู่ในภาคผนวก
3.2.5 บทคัดย่อภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่อยู่ในภาคผนวก
3.2.6 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรตามแบบฟอร์มที่อยู่ในภาคผนวก
3.2.7 การพิ ม พ์ ส่ ว นเนื้ อ ความ ชื่ อ เรื่อ งโครงงานภาษาไทยและภาษาอั งกฤษให้ ใช้ ตั ว อั ก ษรสี ด า
ขนาด 18 พอยท์ หนา
3.2.8 หัวข้อหลักและหัวข้อใหญ่ ให้ใช้ตัวอักษรสีดา ขนาด 18 พอยท์ หนา
3.2.9 หัวข้อย่อยลาดับที่ 1 ให้ใช้ตัวอักษรสีดา ขนาด 16 พอยท์ หนา
3.2.10 หัวข้อย่อยลาดับที่ 2 ให้ใช้ตัวอักษรสีดา ขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียงหนา
3.2.11 หัวข้อย่อยลาดับที่ 3 ให้ใช้ตัวอักษรสีดา ขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียงปกติ
3.2.12 การพิมพ์เนื้อหาและหัวข้อย่อยของหัวข้อย่อยลาดับที่ 3 ให้ใช้ตัวอักษรสีดา ขนาด 16 พอยท์
ปกติ และเป็ น ตั ว อั ก ษรแบบเดี ย วกั น ตลอดทั้ ง เล่ ม ส าหรั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว พิ ม พ์ พิ เศษให้ ใช้ ตั ว อั ก ษร
แบบ TH Sarabun New
3.2.13 การพิมพ์สมการมีใน Equation ของ Microsoft Word ทุกเวอร์ชั่น
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3.3 การทาสาเนา
การอัดสาเนาแบบถ่ายเอกสาร ตัวอักษรจะต้องมีความคมชัดและคงทน รูปภาพต่าง ๆ จะต้องชัดเจน
และสะอาดตลอดทั้ ง เล่ ม ใบรั บ รองโครงงาน ห้ า มท าส าเนาเด็ ด ขาด เนื่ อ งด้ ว ยคณะกรรมการสอบ
โครงงาน ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน และประธานกลุ่มวิชา ฯ จะต้องลงนามจริงทุกฉบับ
3.4 การเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ
3.4.1 ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ
3.4.1.1 ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร
3.4.1.2 ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ 3.18 เซนติเมตร
3.4.1.3 ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 0.75 นิ้ว หรือ 1.91 เซนติเมตร
3.4.1.4 ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร
3.4.2 ใบรับรองโครงงาน
3.4.2.1 ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ 3.18 เซนติเมตร
3.4.2.2 ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ 3.18 เซนติเมตร
3.4.2.3 ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 0.75 นิ้ว หรือ 1.91 เซนติเมตร
3.4.2.4 ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร
3.4.3 ส่วนเนื้อความ
3.4.3.1 ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ 3.18 เซนติเมตร
3.4.3.2 ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ 3.18 เซนติเมตร
3.4.3.3 ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 0.75 นิ้ว หรือ 1.91 เซนติเมตร
3.4.3.4 ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร
3.5. การเว้นระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ระยะบรรทัด และการย่อหน้า
ในการพิมพ์โครงงานจะต้องมีบทความต่าง ๆ เรียงลาดับกันไป ดังนั้น การเว้นระยะบรรทัด และการย่อ
หน้า จะเป็นสิ่งที่ช่วยกากับลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ได้ชัดเจน
3.5.1 กาหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.25 นิ้ว หรือ 0.64 เซนติเมตร
3.5.2 กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (Single Space)
3.5.3 ใบรั บ รองโครงงานให้ ก าหนดระยะบรรทั ด เป็ น แบบค่ า แน่ น อนขนาด 19 พอยท์ เท่ า นั้ น
คาว่า " โครงงานฉบับนี้เป็นสิทธิ์ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หากมีการนาไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่
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ต้องได้รับการอนุญาตก่อน " ให้พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษและตั้งค่าระยะห่างจากท้ายกระดาษด้านล่าง 0.5 นิ้ว
หรือ 1.27 เซนติเมตร
3.5.4 การเว้ น ระยะระหว่ างบรรทั ด ให้ เว้น เพี ย ง 1 ช่ อ งบรรทั ด ขนาดอั ก ษร TH Sarabun New
16 พอยท์ ปกติ
3.5.5 การเว้นระยะบรรทัด เมื่อขึ้นหัวข้อหลักใหม่ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยลาดับที่ 1 และหัวข้อย่อย
ลาดับที่ 2 จะต้องเว้น 1 ช่องบรรทัด จากเนื้อความข้างต้น
3.5.6 หัวข้อหลักให้พิมพ์กึ่งกลางของหน้ากระดาษ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยลาดับที่ 1 และหัวข้อย่อย
ลาดับที่ 2 ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายเสมอ
3.5.7 การย่ อหน้ าและการขึ้น หั วข้อย่ อยล าดับ ที่ 3 เป็น ต้น ไป จะต้องย่อหน้ าเข้ามาระยะ 1 tab
(0.25 นิ้วหรือ 0.64 เซนติเมตร) โดยเริ่มพิมพ์อักษรตัวแรกให้ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อก่อนหน้า และการ
ย่อหน้าในลาดับถัดไปให้เว้นช่วงระยะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด
3.6 การจัดตาแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ
การพิ ม พ์ ร ายละเอี ย ดส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ ง โดยทั่ ว ไปควรจั ด ต าแหน่ งข้ อ ความในหน้ า กระดาษเป็ น แบบชิ ด
ขอบ (Justified) เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงความถูก ต้องเหมาะสมทางด้ านภาษา ไม่ควรพิมพ์แยก
คา เช่นคาว่า “ข้อมูล” ไม่ควรพิมพ์คาว่า“ข้อ” อยู่บรรทัดหนึ่ง และคาว่า“มูล” อยู่อีกบรรทัดหนึ่ง หรือไม่ควร
เว้นระยะห่างมากเกินไประหว่างคาที่ควรพิมพ์ให้ชิดกัน เช่น ไม่ควรพิมพ์ “ข้อมูล (Data)” เป็นต้น
3.7 การลาดับเลขหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
3.8.1 ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษจากขอบบนลงมา 0.75 นิ้ว หรือ 1.91 เซนติเมตร ใช้ตัวอักษร
แบบ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยท์ ปกติ
3.8.2 ให้ใส่ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3,. . . ตามลาดับ โดยเริ่มตั้งแต่หน้าแรกของส่วนเนื้อความเป็นต้นไป
จนจบเล่ม และการพิมพ์ตัวเลขกากับไม่ต้องใส่วงเล็บ
3.8.3 ห้ ามก าหนดเลขหน้ า เป็ น แบบหน้ า ย่ อ ยหรือ หน้ าแทรก เช่ น หน้ า 2.1, 2.2,. . . หรื อ หน้ า
2(1), 2(2),. . . หรือหน้า 2ก, 2ข,. . . โดยเด็ดขาด
3.8 การแบ่งหัวข้อหลัก หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
3.8.1 การแบ่ งหั วข้ อ ให้ แบ่ งออกเป็ นหั วข้ อใหญ่ และหั ว ข้ อย่ อย ตามล าดับ พร้อมทั้งใส่ ห มายเลข
กากับ หั ว ข้ ออย่ างชัดเจน และไม่ควรแบ่ งหั วข้อย่ อ ยโดยใช้ ตัว เลขมากกว่ า 4 ตัว เช่ น 1.1.1.1.1 แต่ ควรใช้
เครื่องหมายวงเล็บปิด ) เช่น 1) ช่วยในการแบ่งย่อยและให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ในกรณีชื่อหัวข้อยาว
เกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพ์อักษรตัวแรกตรงกับตัวอักษรของหัวข้อ
นั้น ๆ
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3.8.2 เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ในส่วนท้ายกระดาษ แต่มีทวี่ ่างสาหรับพิมพ์ข้อความภายใต้หัวข้อนั้นได้อีก
ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป
3.8.3 ไม่ ใ ช้ สั ญ ลั ก ษณ์ เช่ น ¾ ♣ ) ฯลฯ แสดงหั ว ข้ อ ย่ อ ย เนื่ อ งจากโครงงานเป็ น เอกสารทาง
วิชาการ การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสม
3.8.4 หัวข้อหลัก ให้พิมพ์กึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาดอักษร 18 พอยท์ หนา และห่างจากบรรทัด
บน 1 บรรทัด ให้ พิมพ์ เนื้ อหาไว้คนละบรรทัดกับหั วข้อหลั กและย่อหน้าเข้ามา 1 tab (0.5 นิ้ว หรือ 1.27
เซนติเมตร) เช่น
บทคัดย่อ (หัวข้อหลัก)
(เนื้อหา).................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................................
3.8.5 หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายและใส่หมายเลขกากับ ขนาดอักษร 18 พอยท์ หนา ให้พิมพ์
เนื้ อ หาไว้ ค นละบรรทั ด กั บ หั ว ข้ อ ใหญ่ แ ละย่ อ หน้ า เข้ ามาโดยให้ อั ก ษรตั ว แรกตรงกั บ ตั ว อั ก ษรของหั ว ข้ อ
ใหญ่ เช่น (เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะ 1 การเคาะ)
1.//บทนา (หัวข้อใหญ่)
(เนื้อหา).................................................................................................................... ......................................
.......................................................................................................................................................................
3.8.6 หั วข้อย่อยล าดับ ที่ 1 และหั วข้อย่อยลาดับที่ 2 คือ หั วข้อที่แบ่งมาจากหั วข้อใหญ่ ให้ พิมพ์
ชิดขอบซ้าย ขนาดอักษรตามที่กาหนดในข้อ 3.2.9 และ 3.2.10 ให้พิมพ์เนื้อหาไว้คนละบรรทัดกับหั วข้อย่อย
นั้น ๆ และย่อหน้าเข้ามาโดยให้ตัวอักษรตัวแรกตรงกับตัวอักษรของหัวข้อย่อย เช่น
2.1//(หัวข้อย่อยลาดับที่ 1)
(เนื้อหา)............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

(เว้น 1 ช่องบรรทัด)
2.1.1//(หัวข้อย่อยลำดับที่ 2)
(เนื้อหา).................................................................................................................... ...............................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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3.8.7 หัวข้อย่อยลาดับที่ 3 เป็นต้นไป ให้ย่อหน้าเข้ามาโดยให้ตัวอักษรตัวแรกตรงกับตัวอักษรของ
หัวข้อย่อยก่อนหน้า และขนาดอักษรตามที่กาหนดในข้อ 3.2.11 ถ้ามีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้ใช้ตัวเลข
อารบิ ค โดยเริ่ มจาก 1, 2, 3,… ตามล าดั บ แล้ ว ตามด้ว ยเครื่องหมายวงเล็ บ ปิ ด และย่ อหน้ าเข้ ามาโดยให้
ตัวอักษรตัวแรกตรงกับตัวอักษรของหั วข้อย่อยก่อนหน้า ขนาดอักษรตามที่กาหนดในข้อ 3.2.12 และให้พิมพ์
เนื้อหาไว้บรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อย ขนาดอักษร 16 พอยท์ ปกติ เช่น
2.//(หัวข้อใหญ่)
(เนื้อหา).................................................................................................................... ......................................
..............................................................................................................................................................................
(เว้น 1 ช่องบรรทัด)
2.1//(หัวข้อย่อยลาดับที่ 1)
(เนื้อหา).......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(เว้น 1 ช่องบรรทัด)
2.1.1//(หัวข้อย่อยลำดับที่ 2)
(เนื้อหา).................................................................................................................... ................................
..............................................................................................................................................................................
2.1.1.1//(หัวข้อย่อยลาดับที่ 3)//(เนื้อหา).....................................................................................................
1) //(หัวข้อย่อยของ 2.1.1.1 ข้อที่ 1)//(เนื้อหา)....................................................................................
2)//(หัวข้อย่อยของ 2.1.1.1 ข้อที่ 2)//(เนื้อหา)......................................................................................
2.1.1.2//(หัวข้อย่อยลาดับที่ 3)//(เนื้อหา).....................................................................................................
(เว้น 1 ช่องบรรทัด)
2.1.2//(หัวข้อย่อยลำดับที่ 2)
(เนื้อหา).................................................................................................................... ................................
..............................................................................................................................................................................
*** ในแต่ละบทไม่จาเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปสรุปผลการทดลองจะไม่มี
หัวข้อย่อย ในหัวข้อที่ 1 และหัวข้อที่ 5 จะมีรูปแบบการแบ่งหัวข้อย่อยที่ไม่เหมือนหัวข้ออื่น ดังนี้
1.2//วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.//..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
2.//......................................................................................................................... .....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.//......................................................................................................................... .....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
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1.3//ขอบเขตของโครงงาน
1.//......................................................................................................................... .....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
2.//......................................................................................................................... .....................................
....................................................................................................................................................................... .......
3.//..................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
1.4//ข้อตกลงเบื้องต้น
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
1.5//ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.//......................................................................................................................... .....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
2.//..................................................................................................................................................... .........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.//..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
หรือ
5.//สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
(เนื้อหา).................................................................................................................... ......................................
..............................................................................................................................................................................
ในการจัดทาโครงงาน........................................................................................................มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.//................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.//.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
นักศึกษาสามารถศึกษาและดูตัวอย่างการจัดรูปแบบได้ในภาคผนวก
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3.9 การพิมพ์ตาราง
3.9.1 การพิมพ์ตารางให้ใส่เลขลาดับ ชื่อตารางและหมายเลขตารางตามลาดับของหัวข้อใหญ่ เช่น ใน
หัวข้อที่ 1 จะเขียนเป็น ตารางที่/1.1//(ข้อความ) ในหัวข้อที่ 2 จะเขียนเป็น ตารางที่/2.1//(ข้อความ) และใน
หัวข้อที่ 3 จะเขียนเป็น ตารางที่/3.1//(ข้อความ)
3.9.2 การวางตาแหน่ง ตารางที่ และคาบรรยาย ให้ พิมพ์อยู่ด้านบนในตาแหน่งซ้ายสุดของกรอบ
กระดาษโดยให้เริ่ม พิมพ์ คาบรรยายต่อท้ายจากเลขที่ตาราง เว้นระยะห่าง 2 ตัวอักษร คาว่า ตารางที่ ให้ใช้
ตั ว อั ก ษรขนาด 16 พอยท์ หนา ค าบรรยายให้ ใช้ น าดอั ก ษร 16 พอยท์ ปกติ และหากว่ า ค าบรรยายมี
มากกว่า 1 บรรทัด ก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกให้ตรงกับตัวอักษรแรกของคาบรรยายบรรทัด
บน และเว้น 1 บรรทัด ก่อนเป็ น เส้ น ตาราง ในกรณี ที่ ตารางมีความยาวมาก จนไม่ส ามารถจะบรรจุไว้ใน
คอลั ม น์ เดี ย วกั น ให้ พิ ม พ์ ต ารางต่ อ ในคอลั ม น์ ถั ด ไป โดยน าหั ว ข้ อ ตารางและข้ อ มู ล ในตารางที่ เหลื อ มา
ต่อท้าย เมื่อหมดตารางให้เว้น 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ
3.10 การพิมพ์ภาพหรือรูป
3.10.1 การตัดภาพ จะต้องตัดให้ แน่นเรียบสม่าเสมอ และต้องจัดให้อยู่ในตาแหน่งตรงกลางของ
คอลัมน์
3.10.2 ภาพที่ ใช้ไม่ว่าจะเป็ น ภาพถ่ายหรือการใช้วิ ธีการสแกนเป็น ไฟล์ ภ าพจากชิ้น งาน แผนภู มิ
แผนที่ แผนผัง หรือภาพเขียนใด ๆ ฯลฯ จะต้องเป็นภาพที่คมชัดเท่านั้น
3.10.3 เลขที่ป ระจ าภาพจะเป็น ส่ ว นที่ แสดงล าดับ ภาพ ให้ พิ มพ์ คาว่า “รู ปที่ ” แล้ ว ตามด้ว ยเลข
อารบิค โดยเว้นระยะห่าง 1 ช่วงตัวอักษร ใต้ภาพต้องมีคาบรรยายประจาภาพเสมอ โดยให้เริ่มพิมพ์คาบรรยาย
ต่อท้ายจากเลขที่ภาพ เว้นระยะห่าง 2 ตัวอักษร และหากว่าคาบรรยายมีมากกว่า 1 บรรทัด ก็ให้ขึ้นบรรทัด
ใหม่โดยพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกให้ตรงกับตัวอักษรแรกของคาบรรยายบรรทัดบน ในกรณีที่รูปภาพมีความยาว
หรือมีความสัมพันธ์กันกว้างมากกว่า 1 คอลัมน์ ต้องจัดให้อยู่กึ่งกลางของความกว้างของคอลัมน์ทั้งสอง และ
เว้น 1 บรรทัดก่อนและหลังเลขที่ประจาภาพ
3.10.4 การเรี ย งเลขที่ รู ป ภาพให้ เรี ย งไปตามล าดั บ หั ว ข้ อ ใหญ่ เช่ น ในหั ว ข้ อ ที่ 1 รู ป ที่ /1.1//
(ข้ อ ความ) ในหั ว ข้ อ ที่ 2 รู ป ที่ /2.1//(ข้ อ ความ) ขนาดตั ว อั ก ษร ขนาด 16 พอยท์ ค าว่ า “ รู ป ที่ ” ให้ ใ ช้
ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 พอยท์ หนา จัดหมายเลขกากับ และคาบรรยายรูปภาพไว้ตรงกึ่งกลาง
รูปภาพ
3.11 การพิมพ์คาภาษาต่างประเทศ
3.11.1 โครงงานทีพ่ ิมพ์เป็นภาษาไทย ไม่ควรพิมพ์คาภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาโดยที่
ไม่ ใช้ ค านั้ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในภาษาไทย เช่ น “คอมพิ ว เตอร์ ” ไม่ ค วรพิ ม พ์ ว่ า “Computers” หรื อ “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ไม่ควรพิมพ์คาว่า Information Technology เป็นต้น
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3.11.2 กรณี ที่คาภาษาต่ างประเทศนั้น ๆ ยังไม่ มีคาที่ใช้ ในภาษาไทย ควรเขียนเป็ นภาษาไทยใน
ลักษณะทับศัพท์ตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่กาหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน เช่น เว็บไซต์ มาจากคา
ว่า Web Site สวนคาภาษาต่างประเทศที่ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติวิธีเขียนทับศัพท์ไวแลว ให้ใช้คาตามที่
บัญญัติไวนั้น เช่น รัฐแอริโซนา รัฐอินดีแอนา เป็นต้น
3.11.3 การพิมพ์คาศัพท์ตามข้อ3.11.1 และ 3.11.2 อาจวงเล็บ คาภาษาต่างประเทศกากับไว้ เช่น
เว็บไซต์ (Web Site) หรือรัฐแอริโซนา (Arizona) เป็นต้น ทั้งนี้ให้วงเล็บครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น การพิมพ์ใน
ครั้งต่อ ๆ ไป ไม่ตองวงเล็บคาภาษาต่างประเทศนั้น ๆ อีก การพิมพ์คาในวงเล็บควรใช้ตัวอักษรให้เป็นรูปแบบ
เดี ย วกั น ตลอดทั้ ง เล่ ม เช่ น พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว เล็ ก ทั้ งหมดยกเว้ น ชื่ อ เฉพาะ ดั ง ตั ว อย่ า ง เว็ บ ไซต์ (Web Site)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) หรือ พิ มพ์ ตัว ใหญ่ เฉพาะอัก ษรตัว แรกของค าแรก ดั ง
ตัวอย่าง เว็บไซต์ (Web site) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) หรือพิมพ์อักษรตัวแรกของ
ทุกคาด้วยตัวใหญ่ ดังตัวอย่าง เว็บไซต์ (Web Site) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็น
ต้น
3.12 สมการคณิตศาสตร์
สมการคณิตศาสตร์สามารถที่จะพิมพ์แทรกลงไปในเนื้อหาได้และหากต้องการความเป็นระเบียบให้
แยกเฉพาะบรรทั ด ไว้ โดยบรรทั ด ที่ พิ ม พ์ (หรือ เขี ยน) สมการนั้ น ควรมี ระยะห่ างจากบรรทั ด ปกติ บ นและ
ล่ า ง 1 บรรทั ด ตั ว สมการควรเขี ย นไว้ ป ระมาณกลางหน้ า กระดาษตามเหมาะสม และให้ ใช้ อั ก ษรแบบ
TH Sarabun New ขนาด 16 พอยท์ หมายเลขสมการให้เรียงลาดับตามหัวข้อของสมการ เช่น สมการอยู่ใน
หัวข้อที่ 1 ให้เรียงลาดับเป็น 1.1, 1.2, ... ตามลาดับ และอยู่ในวงเล็บ () เช่น
y = x2+2x+1

(1.1)

3.13 การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสาหรับการพิมพ์เนื้อหา
1) เครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร
2) เครื่องหมาย จุลภาค ( , ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
3) เครื่องหมาย อัฒภาค ( ; ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
4) เครื่องหมาย มหัพภาคคู่ ( : ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
5) เครื่องหมายอัญประกาศ ( “ ” ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
6) ก่อนและหลังวงเล็บ รวมทั้งไม้ยมก (ๆ) ไปยาลน้อย (ฯ) ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ให้เว้นระยะ 1 ช่วง
ตัวอักษร ยกเว้นคาว่า กรุงเทพฯ
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3.14 การพิมพ์คาเชื่อมสาหรับการพิมพ์เนื้อหา
คาเชื่ อม คือ การใช้ภ าษาอธิบ ายหรือเล่ าเรื่อ งราวใด ๆ ข้อความนั้ น ๆ ต้อ งต่ อเนื่ องกัน วิธีการท าให้
ข้อความต่อเนื่องกัน วิธีหนึ่ งคือ การใช้คาเชื่อมเพื่อเชื่อมคา ประโยค หรือข้อความเข้าด้วยกัน ซึ่งคาเชื่อม
เหล่านั้น ได้แก่ “และ” “หรือ”
1) การเชื่อมคาหรือกลุ่มคาสั้น ๆ ให้พิมพ์ติดกัน
2) การเชื่อมคา กลุ่มคา หรือประโยคยาว ๆ ให้เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร ก่อนคาเชื่อม
ตัวอย่างการพิมพ์คาเชื่อม
“นิวรีไลท์มีส่วนประกอบครบทั้ง 5 หมู ทัง้ วิตามิน เกลือแร่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและเส้นใยอาหาร
“เราช่วยกันประหยัดพลังงาน และสร้างจิตสานึกไปพร้อม ๆ กัน”
“การจัดการอภิปรายเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสานึก หรือสร้าง
กระแสอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
3.15 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง
ให้พิมพ์คาว่า “เอกสารอ้างอิง” โดยพิมพ์ต่อจากหัวข้อก่อนหน้า แล้วจึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละ
รายการของเอกสารที่ใช้อ้างอิงในส่วนเนื้อหา โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ การพิมพ์ในบรรทัดต่อไป
ให้ เว้น ย่อหน้ า โดยอักษรตัวแรกตรงกับอักษรตัว แรกของบรรทัดก่อนหน้า (รายละเอียดรูป แบบการพิ มพ์
เอกสารอ้างอิงอยู่ในบทที่ 4)

บทที่ 4
การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้ างอิง (Citation) หมายถึง เอกสารอ้างอิ งที่ ใช้ในการเขี ยนโครงงานเป็ น การแจ้งให้ ท ราบถึ ง
แหล่งที่มาของข้อความ แนวความคิดหรือข้อความใด ๆ ที่มิได้เป็นของผู้เขียนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล
หรื อ องค์ ก ร ผู้ เป็ น เจ้ า ของแนวความคิ ด หรื อ ข้ อ มู ล นั้ น ๆ รวมทั้ ง สะดวกแก่ ผู้ อ่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะทราบ
รายละเอียดอื่น ๆ จากต้นฉบับเดิม เพื่อสามารถติดตามค้นคว้าได้ถูกต้องการอ้างอิงอาจสรุปใจความสาคัญ
เดิม หรืออาจยกข้อความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามต้นฉบับเดิมไว้ทุกประการก็ได้และเพื่อความถูกต้อง
สมบู รณ์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายการอ้างอิงจะต้องมีความแม่นยาและตรวจสอบถึงที่มาได้การอ้างอิงกาหนดให้
เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ปี
2. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบลาดับหมายเลข
เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาในโครงงาน บรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อ้างอิงนั้นอาจจะจัดเรียงตามลาดับ
อั ก ษรของชื่ อ ผู้ นิ พ นธ์ ซึ่ ง รวมเรี ย กว่ า “บรรณานุ ก รม” (Bibliography) หรื อ อาจจั ด เรี ย งตามล าดั บ ของ
หมายเลขเอกสารที่ได้อ้างอิงถึงเนื้อหาของโครงงานรวมเรียกว่า“เอกสารอ้างอิง” (References)
ในการดาเนิ นการจัดโครงงานนี้ ทางกลุ่มวิชา ฯ ให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา ระบบ
ลาดับหมายเลข การอ้างอิงในระบบนี้ให้ลาดับเลขที่อ้างอิงตามลาดับของการอ้างต่อเนื่องตั้งแต่บทแรกจนถึง
บทสุดท้าย หมายเลขอ้างอิงเขียนไว้ในวงเล็บใหญ่ [] ระดับเดียวกัน หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง ถ้ามีการ
อ้างอิงซ้า ให้ใช้หมายเลขเดิม
ตัวอย่าง
เนื่ อ งจากในการถอดรหั ส ในเชิ ง ความถี่ นี้ จ ะต้ อ งใช้ ก ารแปลงและการแปลงกลั บ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ
[1] นอกเหนือไปจากการคานวณอื่น ๆ การแปลงและการแปลงกลับจะต้องใช้การคานวณเป็นจานวนมาก จึงมี
การนาวิธีการตัวประกอบปฐม (Prime Factor Algorithm) มาใช้ เพื่อลดจานวน
การคานวณลงโดยใช้ร่วมกับวิธีการแปลงข้อมูลจานวนน้อย ๆ (Short Length Algorithm) [2] ในแง่
ของการนาวิธีการดังกล่าวไปใช้งานจริงซึ่งจะต้องพิจารณา …..
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเขียนโครงงานเป็นเอกสารที่ช่วยให้ ผู้ อ่านได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ถ้าสนใจในเนื้อหาอื่น ๆ และนอกจากนั้นการเขียนเอกสารอ้างอิงไว้ยังเป็นการให้เกียรติแก่
เจ้าของเอกสารที่ได้นามาอ้างอิงด้วย
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4.1 หลักเกณฑ์ในการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
4.1.1 ให้พิมพ์คาว่า “เอกสารอ้างอิง” ไว้ชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ด้วยตัวหนาขนาด 18 พอยท์
4.1.2 ให้เรียงลาดับการอ้างอิงเอกสารตามลาดับหมายเลขที่ได้กากับไว้ในวงเล็บที่ได้อ้างถึงในเนื้อหา
ของโครงงาน
4.1.3 ไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
4.1.4 พิมพ์หมายเลขของทุกรายการชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่งบรรทัดให้
ขึ้น บรรทั ด ใหม่ โดยย่ อ หน้ าให้ ต รงกั บ ตั ว อั ก ษรตั ว แรก เมื่ อ เริ่ม รายการใหม่ ก็ให้ ชิด ขอบกระดาษด้ านซ้ าย
เช่นเดิม โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด
4.1.5 ตัว แปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผู้แต่ง วัน เดือน ปี สานั กพิ มพ์ใช้ตัว ปกติ ตัว แปรในรายการ
ต่าง ๆ ต้องพิมพ์ด้วยตัวหนาใช้ TH Sarabun New
4.1.6 เครื่องหมายอื่น เช่น . , “ ” : - [ ] ให้พิมพ์ตามเครื่องหมายที่ระบุ
4.2 การลงรายการส่วนต่าง ๆ ของผู้แต่ง
4.2.1 ชื่อผู้แต่งไม่ต้องลงคานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์
4.2.2 ผู้แต่งชาวไทยให้ลงชื่อและชื่อสกุลแม้ว่าผู้แต่งจะเขียนเป็นภาษาต่างประเทศก็ตาม
4.2.3 ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุลนาหน้าชื่อตัวโดยคั่นด้วยจุลภาค ตามด้วยชื่อแรก
และชื่อกลาง ทั้งนี้เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนชื่อผู้แต่งต่อไปให้ใช้ชื่อก่อนชื่อสกุล
4.2.4 ผู้แต่งที่ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือ ยศ ให้ลงชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และฐานันดร
ศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือยศ
4.2.5 ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ให้ลงชื่อตามที่ปรากฏ
4.2.6 ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่งแรกตามด้วยและ หรือ “and” ในภาษาอังกฤษคั่นระหว่างชื่อผู้
แต่งทั้ง 2 คน
4.2.7 ถ้ ามี ผู้ แ ต่ ง 3 คน ให้ ใช้ ชื่ อ ผู้ แ ต่ งแรก คั่ น ด้ ว ยจุ ล ภาค ตามด้ ว ย ผู้ แ ต่ งคนที่ 2 และให้ ใช้ ค า
ว่า และในภาษาไทยหรือ and ในภาษาอังกฤษคั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 2 และ 3
4.2.8 ถ้ า ผู้ แ ต่ ง มากกว่ า 3 คนขึ้ น ไปให้ ใส่ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง คนแรก และใช้ ค าว่ า คนอื่ น ๆ ในภาษาไทย
และ “and others” ในภาษาอังกฤษแทนผู้แต่งคนอื่น ๆ ทั้งหมด
4.2.9 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝงให้ลงชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร
4.2.10 เอกสารแปล ให้ใส่ชื่อผู้แต่งก่อนส่วนชื่อผู้แปลให้ใส่หลังชื่อเรื่องนาด้วยคาว่า “แปลจากเรื่อง
โดย ” หรือ “translated from by ” หรือ “แปลโดย” “translated by” หรือ “แปลและเรียบ
เรียงโดย” ในกรณีไม่ทราบชื่อเรื่องเดิม
4.2.11 เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ลงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้
แต่ง

27
4.2.12 ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหน่วยงานระดับกรม หรือหน่วยงานย่อยไปกว่ากรมและสังกัดอยู่
ในกรมนั้น ๆ แม้ว่าจะปรากฏชื่อกระทรวงอยู่ ให้ลงชื่อกรมเป็นผู้แต่ง ส่วนชื่อของหน่วยงานย่อยให้ไว้ในส่วน
ของผู้พิมพ์
4.2.13 เอกสารที่มีเฉพาะชื่อ บรรณาธิการ (Editor) หรือผู้รวบรวม (Compiler) ให้ลงชื่อผู้แต่งคั่น
ด้วยจุลภาค ตามด้วยคาว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม” สาหรับเอกสารภาษาไทยและ “Editor” หรือ
“Compiler” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้หลังรายการผู้แต่ง
4.2.14 เอกสารอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการให้ ใช้ชื่อเรื่องของ
เอกสารนั้นลงเป็นรายการแรก
4.3 การลงรายการส่วนของชื่อเรื่อง
4.3.1 ให้ใช้ชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในเอกสาร
4.3.2 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษให้ เขียนตัว อักษรแรกของทุ ก ๆ คา ด้ว ยตัวอักษรตัว พิมพ์ใหญ่ ยกเว้น
บุพบท สันธาน และคานาหน้านาม เว้นแต่จะเป็นคาแรกของเรื่อง
4.3.3 กรณี ที่ เป็ น การอ้ างอิ งทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชื่ อ พื ช สั ต ว์ และสิ่ งมี ชี วิ ต อื่ น ๆ ที่ เป็ น ภาษา
ลาติน ให้ใช้ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ชื่อเฉพาะนี้
4.3.4 การอ้างอิงเอกสารที่พิมพ์เป็นชุด ถ้าอ้างเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 1 และให้ขีดเส้น
ใต้ ชื่ อ เรื่ อ งต่ อ เนื่ อ งได้ ถ้ าอ้างมากกว่า 1 เล่ ม แต่ ไม่ ต่ อเนื่ อ งกั น ให้ ใส่ ห มายเลขของแต่ ล ะเล่ ม โดยมี จุ ล ภาค
คั่น เช่น เล่ ม 1, 3, 5 และขีด เส้ น ใต้ชื่ อเรื่องยาวต่อเนื่อ งด้ วย แต่ถ้ าอ้ างทุก เล่ ม ในชุดนั้ น ให้ ใส่ จานวนเล่ ม
ทั้งหมด เช่น 5 เล่ม หรือ 5 Vol. ต่อจากชื่อเรื่องและไม่ต้องขีดเส้นใต้ต่อเนื่องจากเรื่อง เช่น เอกสารการสอน
ชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารนิเทศ เล่ม 2.
4.4 การลงรายการส่วนของครั้งที่พิมพ์
4.4.1 การพิมพ์ครั้งที่ 1 หรือเป็นการพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องลงในบรรณานุกรม
4.4.2 ให้ลงรายการครั้งที่พิมพ์สาหรับครั้งที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์นั้น ๆ เช่น พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข หรือ 2nd ed, 2ndrev.ed เป็นต้น
4.5 การลงรายการส่วนของสถานที่พิมพ์และสานักพิมพ์
4.5.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ ล งชื่อจังหวัดเป็ นเมืองที่ พิมพ์ ส าหรับกรุงเทพมหานครไม่ว่าใน
เอกสารดังกล่าวจะปรากฏเป็นชื่อใด ให้ใช้กรุงเทพ ฯ
4.5.2 สาหรับชื่อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ลงชื่อกากับไว้ต่อจากชื่อเมืองโดยใช้จุลภาคคั่น ตาม
ด้วยอักษรย่อของชื่อรัฐ
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4.5.3 ให้ ล งชื่ อ ส านั ก พิ ม พ์ โ ดยไม่ ต้ อ งใส่ ค าว่ า ส านั ก พิ ม พ์ บริ ษั ท _______จ ากั ด Publisher,
co____Inc., co…Ltd. เช่น สานักพิมพ์ดอกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” บริษัท ประชาช่าง ให้ลงว่า“ประชา
ช่าง”
4.5.4 ถ้าสานักพิมพ์มีสานักงานตั้งอยู่หลายเมือง และชื่อเมืองเหล่านั้นปรากฏอยู่ในเอกสารให้ลงชื่อ
เมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์
4.5.5 ถ้าเอกสารสิ่งที่ไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ ให้ลงชื่อโรงพิมพ์โดยใส่คาว่า โรงพิมพ์ไว้ด้วย
4.5.6 สานักพิมพ์ที่เป็นสมาคม มหาวิทยาลัยให้ระบุชื่อเต็ม เช่น สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.5.7 ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ชื่ออื่นนั้นเป็นสานักพิมพ์แทน
4.5.8 ไม่ปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) และ N.P. (No Place
of Publishing) ในภาษาอังกฤษ
4.6 การลงรายการส่วนของปีที่พิมพ์
4.6.1 ให้ลงปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิค
4.6.2 ถ้ า ไม่ ป รากฏปี ที่ พิ ม พ์ ข องเอกสารนั้ น ให้ ร ะบุ ม.ป.ป (ไม่ ป รากฏปี ที่ พิ ม พ์ ) และ N.D.
(No Date) ในภาษาอังกฤษ
4.7 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
4.7.1 หนังสือ
รูปแบบ
ผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/://สานักพิมพ์.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์หรือ
ชื่อบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผู้รวบรวม).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/://
สานักพิมพ์./ปี พ.ศ. ที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
[1] เสถียร วิชัยลักษณ์, สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
นีติเวช. 2538.
[2] Richard E Blahut. Theory and Practice of Error Control Code. Reading: Addition Wesle
Publishing Company, Inc. 1984
[3] Judith S.Van ALSTYNE. Professional and Technical Writing Strategies. International
Edition. New JERSEY: Prentice-Hall, Inc. 1986.
[4] Microsoft. Hardware Design Guide for Window 95 ; A Practical Guide for Developing
Plug and Play PCs and Peripherals. Washington D.C. : Microsoft Press. 1994.
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[5] Microsoft Hardware Design Guide for Window 95; A Practical Guide for Developing Plug
and Play PCs and Peripherals. Washington D.C : Microsoft Press. 1994
[6] Microelectronics Group, Lucent Technology. Field Programmable Gate Arrays [dataBook].
LUCENT Technology. October 1996. pp.2-36-2-40.
4.7.2 บทความจากวารสาร หนังสือ หรือรายงานการประชุม
รูปแบบ
ผู้แต่ง.//"ชื่อบทความ"//ชื่อวารสาร.//ปีที่,/ฉบับที.่ /เดือน ปีที่ตีพิมพ์.//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 วงศ์ วิ วั ฒ น์ . "ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลแบบสื่ อ ประสมผ่ า นดาวเที ย ม" สารสนเทศ
ลาดกระบัง, ปีท3ี่ , ฉบับที่ 1, มกราคม 2541. หน้า 31-41.
[9] พงศธร หมายดี, สมศักดิ์ ชุมช่วย. "วิธีการตัวประกอบปฐมเพื่อเพิ่มความเร็วของการแปลงในสนาม
จากัด" วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 13, ฉบับที1่ , 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 Equation for Decoding Coppa Codes.", Inf. And Cont., vol.27, 1975. Pp. 87-99
[12] Choomchuay S., Arambepola B. "An Algorithm and VLSI Architecture for Reed Solomon Decoding" Proc. IEEE-ISCAS, San Diego, USA, May, 1992. Pp.2120-2123
4.7.3 วิทยานิพนธ์
รูปแบบ
ผู้แต่ง.// “ชื่อวิทยานิพนธ์”// “ชื่อปริญญา (เต็ม).//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
[13] ทรงพล ใหม่ ส าลี . "การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ์ ภ าพการจั ด วางและการเชื่ อ มโยงของเซลเบส ."
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2540.
[14] Choomchuay S. "Algorithm and Architecture for Reed Solomon Decoding." Ph.D.Thesis
of University of London and the Diploma of Membership of the Imperial College. 1993.
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4.7.4 สิทธิบัตร
รูปแบบ
ผู้ จ ดสิ ท ธิ บั ต ร.//ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ .//ประเทศที่ จ ดสิ ท ธิ บั ต ร.//หมายเลขสิ ท ธิ บั ต ร.//
วัน เดือน ปี ที่จดสิทธิ์บัตร).
ตัวอย่าง
[15] Kandar A.D. Method and Apparatus for Constraining the Compaction of Component
of a Circuit Layout. U.S patent no. 5636132, June 1997.
4.7.5 โสตวัสดุและสื่อต่าง ๆ
รูปแบบ
ผู้จัดทา.//“ชื่อเรื่อง.” //[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ. ที่จัดทา.
ตัวอย่าง
[16] RCA Records. “Test Compact Disc ; Extensive Test Audio Equipment.” [Compact Disc].
Germany : RCA Ltd. 1984.
[17] Alan W.B. Compiler. “Using the Oscilloscope.” [Slide]. London : The Slide Center. 1984.
4.7.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
รูปแบบ
ผู้แต่ง.// “ชื่อเรื่อง.” //[CD-ROM].// สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.
หรือ
ผู้แต่ง.//“ชื่อเรื่อง.”//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล.//ปี
พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).
ตัวอย่าง
[18] Danial H., Anghileri. “Secondary Mathematics and Special Education Needs. [CD-ROM].
New York : Casell.1995ROM]. New York : Casell.1995ROM]. New York : Casell.1995
[19] Noam E.M. “Telecommunication Policy Issue for the Next Century.” [Online]. Available : gopher://198.80.36…/global/telcom.txt. 1994.
[20] Texas Instruments. “Speech Synthesis Processors.” [Online]. Available : http://www.ti.
com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998.
[21] บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย สจล . School of Graduate Studies, KMITL; Prospectus 1995. [Online].
เข้าถึงได้จาก : http://www.kmitl.ac.th/index-t.html. 2538.
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[22] สุ ร ะเจ ต น์ อ่ อ น ฤท ธิ์ . “เท ค โน โล ยี ระบ บ ก ารสื่ อ ส ารข้ อ มู ล .” [Online]. เข้ า ถึ ง ได้ จาก :
http://www.com-tech.ubru.ac.th/~surajate/datacommunication. 2552.
4.8 ข้อกาหนดรูปแบบในการพิมพ์ในการอ้างอิง
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5

ตัวแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผู้แต่ง วัน เดือน ปี สานักพิมพ์ใช้รูปแบบ TH Sarabun New
ตัวแปรในรายการต่าง ๆ ที่ต้องพิมพ์ด้วยตัวหนาใช้รูปแบบ TH Sarabun New
การแทนด้วย เครื่องหมาย / หมายถึง ระยะว่าง 1 ตัวอักษรพิมพ์
ในกรณีที่พิมพ์บรรทัดเดียวไม่พอ บรรทัดที่ 2 ต้องเริ่มพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรก
เครื่องหมายอื่น เช่น . , “ ” : - [ ] ให้พิมพ์ตามเครื่องหมายที่ระบุ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของการจัดทาโครงงาน
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เริ่มต้น
A
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อหาหัวข้อเตรียมจัดทา
โครงงาน พร้อมทั้งหาอาจารย์ที่ปรึกษา
(ระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ของภาคเรียน)

ไม่ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาความ
เป็นได้ของหัวข้อโครงงาน
(ระยะเวลาก่อนสอบกลางภาคเรียน)
ผ่าน
จัดเตรียมเอกสารเสนอหัวข้อโครงงาน
ตามรูปแบบที่กาหนด
แก้ไขเอกสารตามรูปแบบเอกสาร
การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
แจ้งหัวข้อโครงงานต่อ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องรูปแบบของเอกสาร
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
ผ่าน
B

ไม่ผ่าน
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B

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประกาศ
กาหนดการนาเสนอหัวข้อโครงงาน

นักศึกษานาเสนอหัวข้อโครงงาน
ตามกาหนดการที่ประกาศ
(หลังสอบปลายภาคเรียนไม่เกิน 1 สัปดาห์)

คณะกรรมการอนุมัติหัวข้อ
โครงงานประเมินผลการ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
ผ่าน
นักศึกษาดาเนินการจัดทาโครงงาน
ตามหัวข้อที่ได้รับอนุมัติ

C

ไม่ผ่าน

A
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C

นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าในการจัดทา
โครงงานตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแก้ไข
เอกสารตามรูปแบบการจัดทา
เอกสารโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานร่วมให้คาปรึกษาตรวจรูปแบบ
เอกสารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามคู่มือ
(ควรแล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคเรียน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์)

ผ่าน
นักศึกษาเตรียมผลงานโครงงานและเอกสาร
โครงงานแล้วแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
เพื่อขอสอบนาเสนอโครงงาน

D

ไม่ผ่าน

37

D

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประกาศ
กาหนดการนาเสนอโครงงาน
(หลังสอบปลายภาคไม่เกิน 1 สัปดาห์)

นักศึกษานาเสนอโครงงานตาม
กาหนดการที่ประกาศ

คณะกรรมการสอบ
โครงงานประเมินผลการ
นาเสนอโครงงาน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
นักศึกษาดาเนินการแก้ไขงานและเอกสารให้เรียบร้อย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงงาน
(ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลงานและเอกสารโครงงาน

F

A
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F

นักศึกษาส่งผลงาน
และเอกสารโครงงานฉบับ
สมบูรณ์ภายใน 60 วัน

ไม่
C

ดาเนินการแก้ไข
ใช่
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
และเอกสารโครงงาน
ผ่าน
นักศึกษา (รายบุคคล) ดาเนินการ
สอบประมวลความรู้ในการจัดทา
โครงงาน กับอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานร่วม
ผ่าน
นักศึกษาดาเนินการจัดส่งเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
แผ่นซีดีตามรูปแบบที่กาหนด
กลุ่มวิชาตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมัติผลการประเมิน
จบการดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

ภาคผนวก ข.
รูปแบบและตัวอย่างต่าง ๆ ของการจัดทาโครงงาน

1.5 นิ้ว
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ตัวอย่างที่ 1 (ปกนอก)

TH Sarabun New 22 หนา

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ
FPGA เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์
1.25 นิ้ว

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 22)

A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL
LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING
TH Sarabun New 22 หนา

TH Sarabun New 20 ปกติ

จีรศักดิ์
กรรณิกา
พัชรี

ปวงสุข
โซ่เงิน
ทันเต

TH Sarabun New 18 หนา

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา........................................
สาขาวิชา.............................................. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 25……
1 นิ้ว

0.75 นิ้ว

1.5 นิ้ว
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TH Sarabun New 22 หนา

ตัวอย่างที่ 2 (ปกในภาษาไทย)

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ
FPGA เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์
1.25 นิ้ว

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 22)

A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL
LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING
TH Sarabun New 22 หนา

TH Sarabun New 20 ปกติ

จีรศักดิ์
กรรณิกา
พัชรี

ปวงสุข
โซ่เงิน
ทันเต

TH Sarabun New 18 หนา

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา........................................
สาขาวิชา.............................................. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 25……
1 นิ้ว

0.75 นิ้ว

1.5 นิ้ว
1.25 นิ้ว

42
ตัวอย่างที่ 3 (ปกในภาษาอังกฤษ)

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

0.75
นิ้ว

TH Sarabun New 22 หนา

TH Sarabun New 20 ปกติ

JEERASAK
PHOUNGSUK
KANNIKAR
SOGERN
PATCHAREE TANTE

TH Sarabun New 18 หนา

A SENIOR PROJECT 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

1.25 นิ้ว
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ตัวอย่างที่ 4 (ใบรับรองโครงงาน)

TH Sarabun New 20 หนา

ใบรับรองโครงงาน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

0.75 นิ้ว
------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อโครงงาน
การพัฒ นาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยภาษา VHDL และ FPGA เพื่ อ
ประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์
TH Sarabun New16 หนา
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL
LANGUAGE AND FPGA FOR EQUIPMENT CONTROLLING
ผู้จัดทาโครงงาน นายอรรถพล สมผล
รหัสประจาตัวนักศึกษา 54122970322
นายนาโชค
ไม้น้อย
รหัสประจาตัวนักศึกษา 54122970330
นายปิยะณัฐ จันทสุข รหัสประจาตัวนักศึกษา 54122970336
1.25 นิ้ว ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
TH Sarabun New 16 ปกติ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา
2557
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
อาจารย์ปิยภัทร โกษาพันธุ์
Tab 0.25 นิ้ว หรือ 0.64 เซนติเมตร

คณะกรรมการสอบโครงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสุรศิลป์ มูลสิน
อาจารย์ปิยภัทร โกษาพันธุ์
อาจารย์เฉลิมเกียรติ สุตาชา
อาจารย์อรอุมา เนียมหอม
อาจารย์วจิราภรณ์ บุญใหญ่

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วัน เดือน ปี ที่สอบ 11 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น. สถานที่สอบ อาคารเรียน 50 ห้องประชุมต้นคูน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อนุมัติให้รับโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์)
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ……….
โครงงานฉบับนี้เป็นสิทธิ์ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หากมีการนาไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต้องได้รับการอนุญาตก่อน

ตัวอย่างที่ 5
(รายละเอียดรูปแบบการจัดทาโครงงาน)

1.25 นิ้ว
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1.25 นิ้ว

TH Sarabun New 18 หนา

การพัฒนาระบบการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ดว้ ยภาษา VHDL และ FPGA
เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ควบคุมอุปกรณ์
A DEVELOPMENT MICROPROCESSOR DESIGN SYSTEM BY VHDL LANGUAGE AND
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TH Sarabun New 14 หนา

0.75 นิ้ว
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1.//บทนา (ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 18
หนา)
กล่ า วถึ ง สถานะของปั ญ หาวิ จั ย หรื อ ประเด็ น
สาคัญที่ต้องการนาเสนอ ทางเลือกการนาเสนอ เป็น
การเชื้อเชิญให้ ผู้อ่านอยากที่จะอ่าน ให้ข้อมูล ความ
เป็ น มา ความส าคั ญ ก าหนดประเด็ น ปั ญ หาและ
เหตุผลที่น าไปสู่การศึกษา โดยให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบไปด้วย
(ใช้ ตั ว อั ก ษร TH Sarabun New 16 ปกติ และย่ อ
หน้ าโดยให้ อั ก ษรตั ว แรกตรงกั บ อั ก ษรตั ว แรกของ
หัวข้อ)
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
1.1//ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หา
(ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา)
เขี ย นอธิบ ายความเป็ น มาและความส าคั ญ ใน
การจัดทาโครงงานความยาวไม่เกิน 20 – 25 บรรทัด
หากมีการขึ้นย่อหน้าใหม่ให้อักษรตัวแรกตรงกับ
อั ก ษรตั ว แรกของหั ว ข้ อ และยึ ด แนวการจั ด ให้
เหมือนกันทั้งเอกสารใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
16 ปกติ…………………………...................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
1.2//วัตถุประสงค์ของโครงงาน
กล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ ต้ อ งการทราบค าตอบ ให้
เรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ก่ อ นหลั ง ควรใช้ ป ระโยคที่
สมบู รณ์ และถ้ อ ยค าที่ แสดงอาการห รื อ ระบุ
พฤติ ก รรมที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ให้ เขี ย นเป็ น ข้ อ ๆ
อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
1.3//ขอบเขตของโครงงาน
เน้ น ขอบเขตจ ากั ด ในการศึ ก ษาให้ แน่ ชั ด ว่าจะ
ศึ ก ษาพิ จ ารณาในขอบเขตใด คุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ ง ที่
ศึกษา สิ่ งที่ทาการออกแบบ ขอบเขตในการพัฒ นา

ระบบ ให้ บรรยายในลักษณะของรายข้อ และควรมี
ข้อความที่กระชับอ่านได้ใจความ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
1.4//ข้อตกลงเบื้องต้น
เป็นการกล่าวให้ทราบว่า การศึกษาครั้งนี้มีอะไร
เป็ น เงื่ อ นไข ข้ อ มู ล สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น เงื่ อ นไขในการ
ดาเนินงานโครงงาน ให้เขียนในลักษณะบรรยาย
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
1.5//ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการกล่าวถึงผลที่ได้จากการศึกษา โดยดูสิ่ง
ที่ได้นั้นนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้งในการสร้าง
ความรู้ ใ หม่ และการน าไปใช้ ใ นการแก้ ไ ข และ
ปรั บ ปรุ ง ปั ญ หาที่ ตั้ ง ไว้ เป็ น อย่ า งดี สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และความสาคัญของปัญหา การเขียน
ให้เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

2.//แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป็ นหั ว ข้อที่ รวบรวมแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับ การ
จัดทาโครงงาน หลักการผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ มี ผู้ ท าไว้ ก่ อ นแล้ ว อย่ า งน้ อ ย 3
งานวิจัย และย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี โดยมีเนื้อหาพอ
สังเขป ความยาวไม่น้อยกว่า 10 - 12 หน้า
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
2.1//(หั ว ข้ อ ย่ อ ยล าดั บ ที่ 1) ให้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษร TH
Sarabun New 16 หนา
เนื้ อ หาให้ ใช้ ตั ว อั ก ษร TH Sarabun New 16
ปกติ…………...........................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
2.1.1//(หั ว ข้ อ ย่ อ ยล ำดั บ ที่ 2) ให้ ใช้ ตั ว อั ก ษร TH
Sarabun New 16 แบบเอียงหนา
เนื้ อ หาย่ อ หน้ า โดยให้ อั ก ษรตั ว แรกตรงกั บ
อั ก ษรตั ว แรกของหั ว ข้ อ ใช้ ตั ว อั ก ษร TH Sarabun

ระยะห่างระว่างคอลัมน์ 0.25 นิ้ว
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New 16 ปกติ.....................................................................

2)//(หัวข้อย่อย)//เนื้อหา......……………………….

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

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

0.25 นิ้ว

2.1.1.1//(หั ว ข้ อ ย่ อ ยล าดั บ ที่ 3) ย่ อ หน้ า ให้
ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อก่อนหน้า ใช้ตัวอักษร
TH Sarabun New 16 แบบเอียงปกติ//เนื้อหาให้ใช้
อั กษร TH Sarabun New 16 ปกติ และพิ มพ์ บ รรทั ด
เดียวกันกับหัวข้อย่อย........................................................

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

3.//วิธีการดาเนินงานและการออกแบบระบบ

(ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 18 หนา)
ระบุแนวทาง ขั้นตอน หรือแผนการดาเนินการ
จัดทาโครงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการที่
............................................................................................... ใช้ ใ นการจั ด ท าโครงงาน วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมและ
............................................................................................... วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การออกแบบการด าเนิ น การ
0.5 นิ้ว 1)//หัว ข้อย่อยของ 2.1.1.1 ย่ อหน้าโดยให้ ศึกษา เน้นการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบงาน
ตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อก่อนหน้า ใช้ตัวอักษร ที่ ท า ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า เป็ น การพั ฒ นาโปรแกรม
TH Sarabun New 16 ปกติ//เนื้อหาให้ใช้อักษร TH ระบบงาน เริ่ ม เขี ย นการศึ ก ษาระบบงานปั จ จุ บั น
Sarabun New 16 ปกติและพิมพ์บรรทัดเดียวกันกับ (Current System) และระบบงานใหม่ ที่ ต้ อ งการ
หัวข้อย่อย............................................................................ (New System) แล้ วนามาออกแบบระบบงาน เช่น
……………………………………………………………………………………
การเขียนผังการทางานของระบบ วิธีการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………
เป็ น ต้ น ค วาม ย าว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 15 - 17 ห น้ า
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

ตัว อย่ างรู ป ภาพที่ มี ค วามกว้ า งมากกว่า หนึ่ งคอลั มน์ ต้ องจั ดให้ อยู่กึ่ งกลางของความกว้าง
ของคอลัมน์ทั้งสอง

(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
รูปที่ 3.1 (หมายเลขรูปภาพให้ใส่ตามหัวข้อนั้น ๆ ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 หนา) คาบรรยาย
รูปภาพให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 16 ปกติ จัดหมายเลขกากับและคาบรรยายรูปภาพ
ไว้ตรงกึ่งกลางรูปภาพ
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ตัวอย่างรูป ภาพที่มีความกว้างหนึ่งคอลัมน์ต้อง
จั ด ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ พื้ น ที่ ก ารพิ ม พ์ ที่ ก าหนด ถ้ า
รูปภาพมีความกว้างมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ต้องจัด
ให้อยู่กึ่งกลางของความกว้างของคอลัมน์ทั้งสอง
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
รูปที่ 3.2 (หมายเลขรูปภาพให้ใส่ตามหัวข้อนั้น ๆ ใช้
ตั วอั กษร TH Sarabun New 16 หนา) ค า
บ รร ย าย รู ป ภ าพ ให้ ใช้ ตั ว อั ก ษ ร TH
Sarabun New 16 ป ก ติ จั ด ห ม าย เล ข
กากับและคาบรรยายรูปภาพไว้ตรงกึ่งกลาง
รูปภาพ
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

4.//การทดลองและผลการทดลอง

เป็นหัวข้อที่ระบุผลการจัดทาโครงงานและการ
อภิ ป รายผล อาจรวมอยู่ ใ นหั ว ข้ อ เดี ย วกั น หรื อ
แยกกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของโครงงาน ผลการ
ทดลองควรน าเสนอในรู ป แบบที่ เหมาะสม เช่ น
รูปภาพ ตาราง พร้อมคาอธิบาย การอภิปรายผลควร
มีเนื้อหาครอบคลุมว่าผลการวิจัยมีการค้นพบอะไร
และผลที่ ไ ด้ ม านั้ นแตกต่ า งหรื อ คล้ า ยคลึ ง กั บ
การศึกษาของผู้อื่นที่มีรายงานแล้วอย่างไร พร้อมให้
เหตุผลความยาวไม่น้อยกว่า 10 - 12 หน้า
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)
ตารางที่ 4.1 (หมายเลขตารางให้ใส่ตามหัวข้อนั้น ๆ
ให้ ใช้ ตั ว อั ก ษ ร TH Sarabun New 16
หนา) ค าบรรยายตารางให้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษร
TH Sarabun New 16 ปกติ จั ดหมาย เลข
ก ากั บ และค าบรรยายตารางชิ ด ขอบ
ซ้ า ย (ถ้ า เกิ น 1 บรรทั ด ให้ ย่ อ หน้ า เข้ า
มาให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรก)
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

5.//สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
เป็นการสรุปประเด็นสาคัญในโครงงานทั้งหมด
ข้อจากัด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะสาหรับ การพัฒนา
โครงงานในครั้ ง ต่ อ ไป ตลอดจนประโยชน์ ในทาง
ประยุกต์ของโครงงาน ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

6.//กิตติกรรมประกาศ

ให้กล่าวขอบคุณ ชื่อบุคคลที่มีส่วนร่วมให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ จนโครงงานส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี ซึ่ ง ได้ แ ก่
ประธานกลุ่ ม วิ ช า ฯ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม คณะกรรมการสอบ
โครงงาน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา บุพการี ผู้
ร่ว มมื อในการให้ ข้อมู ล ต่าง ๆ รวมถึ งแหล่ งเงิน ทุ น
ต่าง ๆ
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

7.//เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อหนังสือหรือที่มาของ
ข้อมูลที่นามาใช้ในการเขียนโครงงาน ดังนั้นเอกสาร
อ้างอิ งจึ งเป็ น ที่ ร วบรวมหลั ก ฐานของเอกสารทั้ งที่
ได้รับการอ้างอิง และที่ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้าในการ
เขียนโครงงาน โดยเลือกเฉพาะที่เห็นว่าสาคัญ และ
จาเป็นในอันที่จะเอื้อประโยชน์แก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะ
ค้นคว้าเพิ่ มเติมจากเอกสารที่ อ้างอิงไว้ และยังเป็ น
การให้เกียรติแก่เจ้าของเอกสารเดิมอีกด้วย
(เว้น 1 บรรทัด TH Sarabun New 16)

8.//ประวัติผู้จัดทา

ให้ ก ล่ า วถึ ง ค าน าหน้ า ชื่ อ นาย/นางนางสาว/ ยศ
ฐานั นดรศั กดิ์ สมณศั กดิ์ ราชทิ น นาม (เขี ย นเต็ ม )
วัน เดือน ปีเกิด วุฒิ การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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หรือขั้นวิชาชีพขึ้นไป จนถึงวุฒิการศึกษาในปัจจุบัน
รวมทั้ ง ให้ ร ะบุ ชื่ อ สาขาวิ ช า ชื่ อ สถานศึ ก ษาและ
จั ง หวั ด ที่ เข้ า ศึ ก ษา ตามด้ ว ยอี เมลนั ก ศึ ก ษาและ
หมายเลขโทรศัพท์

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

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

ตัวอย่างที่ 6 (รูปแบบการจัดทาโครงงาน)
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1. บทนา

2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เขียนเพื่อเสนอประเด็น ปั ญ หาการทาโครงงาน
และการตีกรอบปัญหาโครงงานให้ชัดเจนประกอบ
ไปด้วย

เนื้อหา………………………………………..……………….
…………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………..………..…..
….……………………………………………………………..………

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความยาวไม่ควรเกิน 20 – 25 บรรทัด…….……
…………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………..…………….
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ …………….
…………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………..…………….
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
เขียนเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ ………..…
………………………………………………….…..……..………….
…………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………..….……..….
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น
เขียนเป็นข้อ ๆ หรืออาจจะพรรณนาก็ได้ ขยาย
ความขอบเขตชื่อเรื่องการทาโครงงาน..................……
……………………………………………………………..………….
……………………………………………………………..………….
…………………………………………………………..…………….
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เขียนเป็ นข้อ ๆ ให้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
และความสาคัญของปัญหา อย่างน้อย 3 – 4 ข้อ

2.1 (หัวข้อย่อยลาดับที่ 1)
เนื้อหา…………………………………………..…………..
…………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………..…………….
2.1.1 (หัวข้อย่อยลำดับที่ 2)
เนื้อหา…………………………..………………………….
…………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………..…………….
2.1.1.1 (หัวข้อย่อยลาดับที่ 3) เนื้อหา…………..
…………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………..…………….
1) (หัวข้อย่อย) (เนื้อหา).....……………………
………………………………………………………..……………….
2) (หัวข้อย่อย) (เนื้อหา).....…..……………….
…………………………………………………………..…………….

3. วิธีการดาเนินงานและการออกแบบระบบ
เนื้อหา.........................…………………….…………
…………………………………………………………..………….
…………………………………………………………..………….
…………………………………………………………..………….
…………………………………………………………..………….
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ตัวอย่างรูป ภาพที่มีความกว้างหนึ่ งคอลัมน์ ต้อง
จั ด ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ พื้ น ที่ ก ารพิ ม พ์ ที่ ก าหนด ถ้ า
รูปภาพมีความกว้างมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ต้องจัด
ให้อยู่กึ่งกลางของความกว้างของคอลัมน์ทั้งสอง
รูปที่ 3.1………………………………………………………….

4. การทดลองและผลการทดลอง
เนื้อหา.........................…………………………….…….
……………………………………………………………..………….
…………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………..………….

7. เอกสารอ้างอิง
[1] เกษม จันทร์แก้ว . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ งแวดล้ อม. กรุ งเทพฯ : มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์. 2526.
[2] ทั ก ษิ ณ า สวนานนท์ . การใช้ ค อมพิ ว เตอร์
เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไฮพรินติ้ง. 2537.
[3] Gilbert, A. and Gnglir, J. Cities Poverty
and Development Urbanizationinthe
ThirdWorld London : Oxford University
Press. 1982.

8. ประวัติผู้จัดทา

ตารางที่ 4.1………………………………….……………………
………………………………………………………

5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
เนื้อหา……………………………..…………………….……
……………………………………………………………..………….
……………………………………………………………..………….
……………………………………………………………..………….

6. กิตติกรรมประกาศ
เนื้อหา…………………………………………….…………..
……………………………………………………………..………….
……………………………………………………………..………….

ชื่อ – สกุล
นายจีรศักดิ์ ปวงสุข
วัน-เดือน-ปี เกิด 25 มกราคม 2535
โทรศัพท์
08-1432-6615
อีเมล
jirasak@gmail.com
พ.ศ. 2540
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ TH Sarabun New 14 ปกติ
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
พ.ศ. 2547
TH Sarabun New 14 หนา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิมเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาคผนวก ค.
รูปแบบคาร้องต่าง ๆ ในการจัดทาโครงงาน
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แบบเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล นักศึกษา

1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.
หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________
ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)__________________________________________________________
ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________
ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมดังนี้
1. ______________________________________________________________________________
 ยินดีรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ไม่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ลงชื่อ ………………...……………….....……… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
) _____ / _____ / _____
2. ______________________________________________________________________________
 ยินดีรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ไม่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ลงชื่อ ………………...……………….....……… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
) _____ / _____ / _____
ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ลงชื่อ ……………..………………………… อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
(
) _____ / _____ / _____
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แบบเสนอหัวข้อโครงงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)__________________________________________________________
ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ___________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา _______________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.
หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ______________________
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นักศึกษาควรกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงงานที่จะดาเนินงานว่า มีผู้เคยทามาก่อนหน้านี้
หรื อ ไม่ ถ้ามี ให้ อ้ างอิ งจากหมายเลขล าดั บ ของหนั งสื อ อ้ างอิ ง เช่ น [1] หรื อ [2] (ควรมี ล าดั บ ของเอกสาร
พอสมควร เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้ามาอย่างดี) แล้วโครงงานที่จะดาเนินงานแตกต่างจากเดิมใน
ส่ ว นใดบ้ าง และดี ก ว่ า เดิ ม อย่ า งไร (ถ้ าสามารถแสดงข้ อ ที่ แ ตกต่ า งหรื อ ข้ อ ด้ อ ยของผลงานในอดี ต แล้ ว
เปรียบเทียบให้เห็นได้ จะดีมาก) ซึ่งนักศึกษาต้องระบุส่วนนี้ให้ชัดเจน มิฉะนั้นหัวข้อที่นาเสนออาจไม่ผ่านการ
อนุมัติ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการพัฒ นาในทางที่ดีขึ้น (ให้พิมพ์ประมาณ 20 – 25 บรรทัด) โดยเมื่ออ่านแล้ว
ควรมีเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวคิดของนักศึกษาในการแก้ปัญหา
นั้น
ตั ว อย่ า ง “ในปั จ จุ บั น นี้ ………..……มี ก ารพั ฒ นากั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ………….มี ป ระสิ ท ธิ์ ภ าพ
สูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ……….. เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากเอกสารอ้างอิง[1] กับ [2] ยังมีข้อบกพร่อง
หลายส่วนด้วยกัน เช่น ………. หากได้ปรับปรุงหรือแก้ไขแล้ว ทาให้………….. มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และอาจ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน …………. ต่อไป”
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เป็ น การเขีย นถึงจุ ดมุ่งหมายที่ต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงของผู้ ศึกษาค้นคว้า ดังนั้น หั วข้อนี้ จะ
กล่าวถึงปัญหาที่ต้องการทราบคาตอบ เรียงลาดับความสาคัญก่อนหลัง การเขียนการใช้ประโยคที่สมบูรณ์ ใช้
ถ้อยคาที่แสดงอาการ หรือระบุ พฤติกรรมที่สามารถสั งเกตได้ ระบุตัวแปรข้อมูลที่ต้องการศึกษาอย่างน้อย
4 – 5 ข้อ
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ตัวอย่าง การออกแบบระบบการนับจานวนคนโดยใช้ชิป FPGA
วัตถุประสงค์

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

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการกล่าวถึงผลที่ได้จากการศึกษา โดยดูสิ่งที่ได้นั้นนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ทั้งในการสร้าง
ความรู้ใหม่และการนาไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาในสังคม การเขียนให้เขียนประโยชน์ที่จะได้รับเป็น
ข้อๆ (อย่างน้อย 4 – 5 ข้อ)
4. ขอบเขตของโครงงาน
เน้ น ขอบเขตจ ากั ด ในการศึ ก ษาให้ แ น่ ชั ด ว่ าจะศึ ก ษาพิ จ ารณาในขอบเขตใด คุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ งที่
ศึ ก ษา สิ่ ง ที่ จ ะท าการออกแบบ ขอบเขตในการพั ฒ นาระบบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ท างด้ า น Hardware
และ Software และข้อมูลที่ใช้ โดยกาหนดขอบเขตให้ชัดเจนซึ่งอาจจะเขียนเป็นรายข้อ หรือการอธิบาย แต่
ถ้าจะให้ดีควรระบุเป็นรายข้อ
5. แนวคิดของโครงงาน
อธิ บ ายภาพรวมของโครงงาน ว่ า มี อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้ า ง แนวคิ ด ในการท าโครงงานและมี
บล็อกไดอะแกรมที่สาคัญ ๆ เป็นอย่างไร และควรอธิบายการทางานของแต่ละบล็อกไดอะแกรมหรือโฟวชาร์ท
ของโปรแกรมด้วย สุดท้ายให้บอกถึงลักษณะการทางานของโครงงานที่ต้องการมาพอสังเขป เช่น ระบบการ
ทางานของโปรแกรม โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ ฯลฯ
6. ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน
เป็ น การกล่าวถึงขั้น ตอนการทางาน แต่ล ะขั้นตอนที่เริ่มต้นศึกษาจนกระทั่งสิ้น สุดการศึกษา โดย
กาหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน
7. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน
ให้ระบุถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงงาน ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์อย่างชัดเจน
8. งบประมาณที่ใช้ในการจัดทาโครงงาน
ให้ ระบุถึงงบประมาณการใช้จ่ายในการทาโครงงานทั้งหมด ซึ่งควรจะประมาณการใช้จ่ายตามจริงเมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้ทาโครงงานแล้วงบประมาณไม่ควรเกินจากที่ตั้งไว้มากเกินไป
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9. เอกสารอ้างอิง
หมายเลขเอกสารอ้างอิงต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ซึ่งมี
รูปแบบและตัวอย่างในบทที่ 4 ของคู่มือการพิมพ์และการจัดทาโครงงาน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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แบบขออนุมัตินาเสนอหัวข้อโครงงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)________________________________________________________
ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ___________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป. หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 อนุญาตให้นาเสนอได้
 ไม่อนุญาตให้นาเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ)

ลงชื่อ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(
) ____ / ____ / ______
ลงชื่อ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ลงชื่อ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______
ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
 อนุญาตให้นาเสนอได้ (เอกสารแบบเสนอหัวข้อโครงงานครบถ้วนสมบูรณ์)
 ไม่อนุญาตให้นาเสนอ(ระบุเหตุผลประกอบ) ____________________________________________

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

CT_Group-04
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แบบประเมินผลการนาเสนอหัวข้อโครงงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อหัวข้อโครงงาน(ภาษาไทย)__________________________________________________________
ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ___________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.
หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________

เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อในการประเมิน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (20 คะแนน)
1.1 การนาเสนอปัญหาชัดเจน
1.2 การนาเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ (10 คะแนน)
2.1 นาเสนอวัตถุประสงค์ชัดเจน
2.2 ประโยชน์ที่นาไปใช้สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ขอบเขตและแนวคิดของโครงงาน (20 คะแนน)
3.1 มีการวางขอบเขตของการแก้ไขปัญหาชัดเจน
3.2 ขอบเขตที่เสนอสามารถทาได้จริงและเหมาะสม
3.3 มีแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เสนอได้
3.4 กรอบแนวคิดในการทาโครงงานชัดเจน
4. ระยะเวลาการดาเนินการและการอ้างอิง (10 คะแนน)
4.1 มีการวางแผนการดาเนินงานที่เป็นไปได้
4.2 มีเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงการค้นคว้ามาอย่างดี

คะแนน

หมายเหตุ
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5. วิธีการนาเสนอ (20 คะแนน)
5.1 การนาเสนออธิบายได้อย่างเข้าใจ
5.2 ใช้เวลาในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
6. ความสมบูรณ์ของเอกสารแบบเสนอหัวข้อโครงงาน
(20 คะแนน)
รวมคะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ผลการประเมินการนาเสนอหัวข้อโครงงาน
 ผ่าน
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข (ให้ระบุเงื่อนไขและระยะเวลา) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
 ไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไขหัวข้อและเค้าโครงของโครงงานเพื่อขอสอบอนุมัติหัวข้อโครงงานใหม่
 ไม่ผ่าน
ลงชื่อ ..........................................................กรรมการสอบการนาเสนอหัวข้อโครงงาน
(
) ______ / _______ / _______

* หมายเหตุ * ให้นักศึกษาจัดทาแบบฟอร์มในหน้า 60 – 61 ให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น
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แบบขออนุมัตินาเสนอโครงงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)___________________________________________________________________
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)_________________________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ___________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุลนักศึกษา
1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป. หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ________________________________
ขออนุมัตินาเสนอโครงงาน ครั้งที่ ________________
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 อนุญาตให้นาเสนอได้
 ผลงานและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 เพื่อนาเสนอความก้าวหน้าโครงงาน
 ไม่อนุญาตให้นาเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ) _________________________________________________
ลงชื่อ …………..…...………………………....… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(
) ____ / ____ / ______
ลงชื่อ ………………...………..… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ลงชื่อ …………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / _____

ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อนุญาตให้นาเสนอได้
ไม่อนุญาตให้นาเสนอ (ระบุเหตุผลประกอบ)
ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
(
) _____ / _____ / _____
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แบบประเมินผลการนาเสนอโครงงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)______________________________________________________________
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. ___________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.
หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________

เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.

4.
5.
6.

หัวข้อในการประเมิน
นาเสนอปัญหา, วัตถุประสงค์ และประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน (10 คะแนน)
นาเสนอขอบเขตและอธิบายแนวคิดในการทาโครงงานได้
อย่างเข้าใจ (10 คะแนน)
อธิบายความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้นาเสนอและได้แสดงให้เห็นว่ามีการศึกษาค้นคว้ามาเป็น
อย่างดี (10 คะแนน)
โครงงานที่นาเสนอสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้
จริง (20 คะแนน)
การทดลองและผลการทดลองของโครงงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ (20 คะแนน)
การสรุปผลและข้อเสนอแนะในการทาโครงงานมีความ
เหมาะสมและชัดเจน (10 คะแนน)

7. วิธีการนาเสนอและสื่อประกอบการเสนอโครงงาน
(10 คะแนน)

คะแนน

หมายเหตุ

64
หัวข้อในการประเมิน
8. ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสอบโครงงานได้อย่าง
ชัดเจนและเข้าใจ (30 คะแนน)
รวม

คะแนน

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผลการประเมินการนาเสนอโครงงาน
 ผ่าน (ส่งชิ้นงานและเอกสารฉบับสมบูรณ์ และขอสอบประมวลความรู้)
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข (คณะกรรมการระบุเงื่อนไขต่าง ๆ และระยะเวลา)

……………………………………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
 ไม่ผ่าน (ให้ยุติการดาเนินโครงงานนั้น (ได้รับเกรด E) หรือให้กลับไปเริ่มด าเนินการใหม่ตั้งแต่ขั้นตอน

แรก (ได้รับเกรด I) ตามแต่กรณี)
ลงชื่อ...............................................กรรมการสอบการนาเสนอโครงงาน
(
) ______ / _________ / ________

* หมายเหตุ * ให้นักศึกษาจัดทาแบบฟอร์มในหน้า 63 – 64 ให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น
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แบบอนุมัติรับงานและเอกสารโครงงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)______________________________________________________________
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. _________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.
หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________
วัน เดือน ปีที่สอบ ____________________________ เวลา _________________________________

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการ ฯ
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานโครงงานแล้ว ตรงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ
 ตรวจสอบเนื้อหาและความสมบูรณ์ของเอกสารโครงงานแล้ว ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด

ลงชื่อ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ลงชื่อ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______
ลงชื่อ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ลงชื่อ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______
 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงงานแล้ว เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์ และการจัดทาโครงงาน

ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(
) ______ / ______ / ______
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 ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของแผ่น CD แล้ว ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด

ลงชื่อ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ลงชื่อ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
) ____ / ____ / ______
(
) ____ / ____ / ______
 ได้รับเอกสารโครงงานต้นฉบับจานวน 1 ชุด ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กาหนด
 ได้รับข้อมูลในแผ่น CD จานวน 2 ชุด ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กาหนด
 ได้รบั ค่าจัดทาเอกสารโครงงาน จานวน 600 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผู้รับงานและค่าจัดทาเอกสาร
(
) ______ / ________ / ________
(นักศึกษำนำใบสำคัญรับเงินไปให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อดำเนินกำรต่อไป)
ความเห็นของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการจัดทาโครงงานแล้ว
 ได้ดาเนินการส่งผลการประเมินผลการจัดทาโครงงานแล้ว

ลงชื่อ ……………..……………… อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
(
) ______ / ________ / ________
ความเห็นของประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 อนุมัติผลการประเมินโครงงาน

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

* หมายเหตุ * ให้นักศึกษาจัดทาแบบฟอร์มในหน้า 65– 66 ให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น
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แบบประเมินการสอบประมวลความรู้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)______________________________________________________________
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)____________________________________________________________
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
2. _________________________________
3. ___________________________________
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
2. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
3. ________________________ รหัสประจาตัวนักศึกษา ________________
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.บป.
หมู่เรียน ________________
หลักสูตรปริญญา _______________________________ สาขาวิชา ___________________________

ที่

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

A

B+

ผลการสอบประมวลความรู้
B C+ C D+

D

E

1
2
3

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………..…...………..…อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ลงชื่อ…………………....……อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม
(
)
(
)
____ / ____ / ______
____ / ____ / ______

