คู่มือการจัดทําโครงงาน
1. ส่ วนประกอบ
• ปก
• ใบรับรองการสอบหัวข้อโครงงาน
• บทคัดย่อภาษาไทย
• บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
• กิตติกรรมประกาศ
• สารบัญ
• สารบัญภาพ
• สารบัญตาราง
• เนื้อหา
• บรรณานุกรม
• ภาคผนวก
2. การเขียนส่ วนเนื้อหา
• บทที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักการและเหตุผล
ปัญหา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตและข้อจํากัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาและแผนดําเนินงาน(แสดงโดยใช้ Gatt Chart หรื อ PERT-CPM)
คํานิยามศัพท์เฉพาะ(ถ้ามี)

• บทที่ 2 ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
• บทที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ยั การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
• บทที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
• บทที่ 5 การทดสอบและการประเมินผลการทํางาน
• บทที่ 6 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ

3. การพิมพ์ โครงงาน (วิทยาการคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3.1 กระดาษทีใ่ ช้ พมิ พ์
ใช้กระดาษสี ขาว ขนาดมาตราฐาน A4 นํ้าหนักไม่ต่าํ กว่า 80 แกรม และใช้เพียงหน้าเดียว
3.2 ตัวพิมพ์
ใช้ตวั อักษร (font) เป็ นมาตรฐานและอ่านได้ชัดเจน ไม่ ใช้ตวั เอน และตัวลวดลาย ตัวอักษรต้องเป็ น
อักษรสี ดาํ มีขนาดและแบบเดียวกันตลอดเล่ม (นอกจากกรณี ตวั พิมพ์ในตารางหรื อภาพประกอบที่อาจจําเป็ นต้อง
ใช้ตวั พิมพ์ที่เล็กลงหรื อย่อส่ วนเพื่อให้อยูใ่ นกรอบของการวางรู ปกระดาษตามระเบียบ)
การพิมพ์บท และชื่ อบท ให้ใช้ตวั อักษร ขนาด 18 พอยต์ และพิมพ์ตวั เข้ม หัวข้อในระดับต่าง ๆให้ใช้
อักษร ขนาด 16 พอยต์ และพิมพ์ตวั เข้ม ส่ วนในเนื้อความโครงงานให้ใช้ขนาด 16พอยต์
3.3 ชื่ อ Font ตัวพิมพ์ทใี่ ห้ ใช้ ได้
AngsanaUPC
BrowalliaUPC
CordiaUPC
EucrosiaUPC
TH SarabanPSK
TH SarabanIT
*** หมายเหตุ เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
3.4 การเว้ นทีว่ ่ างริมขอบกระดาษ
ขอบบน เว้น 1 นิ้วครึ่ ง (นับถึงฐานตัวอักษร)
ขอบซ้ายมือ เว้น 1 นิ้วครึ่ ง
ขอบขวามือ เว้น 1 นิ้ว
ขอบล่าง เว้น 1 นิ้ว (นับถึงฐานตัวอักษร)
3.5 การเว้ นระยะระหว่ างบรรทัด
การพิมพ์ ให้ใช้ระยะบรรทัดเดี่ยว (single space) และให้เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ (1 enter) ในกรณี
ต่อไปนี้
1. การพิมพ์ระหว่างบทกับชื่อบท
2. การพิมพ์ระหว่างหัวข้อ
3. การพิมพ์ระหว่างหัวข้อกับข้อความที่ตามมา
4. การขึ้นย่อหน้าใหม่ทุกครั้ง

5. การขึ้นข้อใหม่ทุกครั้ง (ในกรณี ที่สามารถพิมพ์ขอ้ ความจบได้ในบรรทัดเดียว
สามารถพิมพ์ติดกันได้โดยไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด)
6. การพิมพ์ระหว่างด้านบนและด้านล่างของตารางและภาพ กับเนื้อความโครงงาน
3.6 การย่ อหน้ า
ให้เว้นระยะ 1 tab (อัตโนมัติ) หรื อ 0.5 นิ้ว จากขอบที่เว้นไว้แล้ว และเริ่ มพิมพ์ตวั ถัดไป
3.7 การลําดับหน้ าและการพิมพ์ เลขหน้ า
3.7.1 การลําดับหน้ า
ในส่ วนแรกของโครงงานให้เริ่ มลําดับหน้าตั้งแต่สารบัญ โดยใช้ตวั เลขและมีวงเล็บ
กํากับ เช่น (1) (2) . . .ในส่ วนเนื้อหาของโครงงานเป็ นต้นไป ให้เริ่ มลําดับหน้าตั้งแต่บทที่ 1
ไปจนจบเล่ม โดยใช้ตวั เลขเรี ยงตามลําดับไปและนับทุกหน้า เช่น 1, 2, 3, …
3.7.2 การพิมพ์เลขหน้ า
ให้พิมพ์เลขหน้าที่มุมบนด้านขวา ห่างจากขอบบน และด้านข้างทางขวาด้านละ 1
นิ้ว ทุก ๆ หน้าจะต้องมีหมายเลขหน้ากํากับ ยกเว้ นปกใน หน้ าทีม่ ีชื่อบท หน้าแรกของเอกสาร
และสิ่ งอ้างอิง และหน้าที่มีคาํ ว่า ภาคผนวก
3.8 การพิมพ์บทที่ และหัวข้ อในบท
3.8.1 บท
เมื่อเริ่ มบทใหม่ตอ้ งขึ้นหน้าใหม่เสมอ โดยพิมพ์คาํ ว่า บทที่ กลางหน้ากระดาษด้วย
อักษรเข้ม ทุกบทต้องมีเลขประจําบท ซึ่ งอาจใช้เลขไทยหรื อเลขอารบิกในโครงงาน เช่น บทที่
1 หรื อ บทที่ ๑
3.8.2 การกําหนดหัวข้ อในบท
การกําหนดหัวข้อโครงงาน หมายถึง การแบ่งโครงงานออกเป็ นส่ วน ๆ ตามความ
เหมาะสมแต่ควรมีหัวข้อเท่าที่จาํ เป็ น หัวข้อเรื่ องในการเขียนโครงงานแต่ละบทประกอบด้วย
หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยตามลําดับดังนี้
1. บทที่และชื่ อบท ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษไม่ขีดเส้นใต้ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรเข้ม
ขนาด 18 พอยต์ ชื่ อบทที่ ยาวเกิ น 1บรรทัด ให้แบ่งคําหรื อประโยคตามความเหมาะสมและ
พิมพ์จดั กึ่งกลาง
2. หัวข้อรอง ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษไม่ขีดเส้นใต้ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรเข้ม ขนาด
16 พอยต์
3. หัวข้อข้าง ให้พิมพ์ติดริ มซ้ายมือสุ ดของกระดาษ เว้นขอบกระดาษไว้ตามระเบียบ
และพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรเข้ม ขนาด 16 พอยต์

4. หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า และพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรเข้ม ขนาด 16 พอยต์
เมื่ อมี การให้หัวข้อในระดับใด หัวข้อระดับนั้นจะต้ องมี 2 หั วข้ อเป็ นอย่ างน้ อยให้เริ่ มจากชื่ อบทมาก่อน เมื่ อมี
ความจําเป็ นจึงแบ่งเป็ นหัวข้อย่อย ๆ ลงไปอีกตามลําดับ
การขึ้นหั วข้ อใหม่ ถ้ามี ที่ว่างสําหรับพิมพ์ขอ้ ความต่อไปได้ไม่ เกินสองบรรทัดแล้ วให้ ขึ้นหั วข้ อใหม่ น้ันในหน้ า
ถัดไป กรณี ที่ตอ้ งการใส่ ตวั เลขหรื อตัวอักษรเพื่อแสดงลําดับของหัวข้อก็สามารถกระทําได้ตามความเหมาะสมโดยเริ่ มให้
ตัวเลขหรื อตัวอักษรกํากับในระดับหัวข้อข้าง ส่ วนการพิมพ์หัวข้อย่อย ถ้ามีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็ นมากกว่ า 3 ระดับให้
ใช้ ตวั อักษรกํากับสลับตัวเลข
3.9 การพิมพ์ ตาราง
1. ตารางประกอบด้วย ลําดับ ที่ ข องตาราง ชื่ อตาราง ส่ วนข้อความ และที่ มาของข้อมู ลใน
ตาราง (ถ้ามี) ให้พิมพ์อยูใ่ นหน้าเดียวกันทั้งหมด ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถบรรจุลง
ในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยพิมพ์คาํ ว่า ตารางที่ (พร้อม
เลขลําดับที่ของตาราง) แล้วตามด้วยคําว่า (ต่อ) เช่น ตารางที่1 (ต่อ) เป็ นต้น
2. ลําดับที่ของตาราง สามารถเลือกให้ลาํ ดับได้ตามแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
แบบที่ 1 ให้ลาํ ดับต่อเนื่องกันตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงบทสุ ดท้าย เช่น ตารางที่ 1, 2, 3. . .20
แบบที่ 2 ให้ลาํ ดับแยกตามบทโดยมีเลขประจําบทกํากับ เช่น ตารางที่ 1.1, 1.2 . . . 1.5 ใน
บทที่ 1 และตารางที่ 2.1, 2.2 . . . 2.10 ในบทที่ 2
3. การพิมพ์ตาราง พิมพ์คาํ ว่า ตารางที่ โดยใช้อกั ษรเข้ม ตามด้วยเลขลําดับที่ของตาราง (โดย
เว้น 1 อักษร) ไว้ริมซ้ายมื อสุ ดของกระดาษที่ เว้นขอบไว้ตามระเบี ยบแล้ว และพิ มพ์ชื่อ
ตารางต่อ จากเลขลําดับ ที่ ข องตาราง (โดยเว้น 2 ตัวอักษร) หากชื่ อ ตารางยาวเกิ น กว่า 1
บรรทัด ให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง
4. ตารางที่ มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ตามขวางของ
หน้ากระดาษ โดยหันหัวตารางเข้าสันปก หรื ออาจย่อส่ วนให้เล็กลงได้ตามความจําเป็ น แต่
ไม่ควรเล็กเกินกว่า 14 พอยต์ หากไม่สามารถทําได้ให้แบ่งตารางออกเป็ นส่ วนๆ ทั้งนี้ คําว่า
ตารางที่ และชื่อตาราง ตลอดจนที่มา และหมายเหตุใต้ตารางให้ใช้อกั ษรขนาด 16 พอยต์
5. ให้ จัด วางตารางตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณี ต ารางอยู่ในหน้า
เดียวกับเนื้ อความโครงงานให้เว้นระยะบรรทัดระหว่างด้านบนและด้านล่างของตารางกับ
เนื้อความโครงงาน 1 บรรทัดพิมพ์
6. ไม่ควรมีเส้นแบ่งสดมภ์ (column) ยกเว้นกรณี จาํ เป็ น
7. การพิมพ์หน่วยของตัวเลขในตาราง ในกรณี ที่ตวั เลขในสดมภ์ต่าง ๆ มีหน่วยเดียวกัน ให้
พิมพ์หน่วยของตัวเลขไว้ในวงเล็บ ตรงมุมบนด้านขวามือเหนื อหัวตาราง กรณี ที่ตวั เลขใน
สดมภ์ต่าง ๆ มีหน่วยต่างกัน ให้พิมพ์หน่วยของตัวเลขไว้ในวงเล็บภายใต้ชื่อสดมภ์น้ นั
8. หมายเหตุของตาราง (ถ้ามี) ให้อยูก่ ่อนที่มาของตาราง

9. ข้อมู ลปฐมภู มิไม่ ตอ้ งระบุ ที่ ม า ส่ วนข้อมู ลทุ ติยภูมิ ตอ้ งระบุ ที่ ม า โดยใส่ ค าํ ว่าที่ มาไว้ใต้
ตารางตามด้วยเครื่ องหมายทวิภาค(:) แล้วเว้น 1 ตัวอักษร จึงบอกแหล่งที่มา
10. ตารางให้ใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้เขียนโครงงาน
3.10 การพิมพ์ภาพประกอบ
1. ภาพประกอบได้แก่ แผนภูมิ แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาด
2. การให้ลาํ ดับที่ของภาพ ใช้ระบบเดียวกับการให้ลาํ ดับที่ของตาราง
3. ให้พิมพ์คาํ ว่า ภาพที่ โดยใช้อกั ษรเข้ม และเลขลําดับที่ ของภาพไว้ดา้ นล่างของภาพ ตรง
ตําแหน่งริ มซ้ายมือของกระดาษที่เว้นขอบไว้ตามระเบียบแล้ว และพิมพ์คาํ บรรยายภาพต่อ
จากเลขลําดับที่ของภาพโดยเว้น 2 ตัวอักษร หากคําบรรยายภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้
พิมพ์อกั ษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ตรงกับตัวแรกของคําบรรยายภาพ
4. ให้จดั วางภาพตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณี ท่ีไม่สามารถบรรจุภาพ
ในหน้าเดียวได้ ให้ยอ่ ส่ วนลงตามความจําเป็ น หรื อให้บรรจุส่วนที่เหลือในหน้าถัดไปโดย
พิมพ์คาํ ว่า ภาพที่ (พร้อมเลขลําดับที่ของภาพ) แล้วตามด้วยคําว่า (ต่อ) เช่น ภาพที่ 1 (ต่อ)
5. ที่มาของภาพ ใช้รูปแบบเดียวกับที่มาของตาราง
6. คําอธิบายภาพให้ใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้เขียนโครงงาน
3.11 การพิมพ์ภาคผนวก
วิธีการแบ่งภาคผนวกให้แบ่งเป็ นภาคผนวกย่อย ก,ข,ค,… หากต้องการแบ่งเป็ นภาคผนวกแยก
ย่อยอีก ให้แบ่งเป็ นภาคผนวก ก1, ภาคผนวก ก2,… ตามลําดับ
1. กรณี ที่มีภาคผนวกเดียวให้ระบุชื่อภาคผนวกบนแผ่นแรก
2. กรณี มีหลายภาคผนวกให้เพิ่มแผ่นภาคผนวก
3. ตารางในส่ วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับตารางในส่ วนเนื้อหา แต่ให้ใส่ ลาํ ดับที่แยก
ตามภาคผนวกย่อย เช่น
ตารางผนวกที่ 1, 2, . . . 5 กรณี ไม่แยกภาคผนวกย่อย
ตารางผนวกที่ ก 1 ก 2 . . . ก 6 ในส่ วนที่อยูใ่ นภาคผนวก ก
ตารางผนวกที่ ข 1 ข 2 . . . ข 8 ในส่ วนที่อยูใ่ นภาคผนวก ข
4. ภาพในส่ วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับภาพในส่ วนเนื้ อหา แต่ให้ใส่ ลาํ ดับที่ แยก
ตามภาคผนวกย่อย เช่น
ภาพผนวกที่ 1, 2, . . . กรณี ที่ไม่แยกภาคผนวกย่อย
ภาพผนวกที่ ก 1 ก 2 . . . ก 4 ในส่ วนที่อยูใ่ นภาคผนวก ก
ภาพผนวกที่ ข 1 ข 2 . . . ข 5 ในส่ วนที่อยูใ่ นภาคผนวก ข

3.12 ส่ วนเนื้อหา
บทนํา ประกอบด้วย
ชื่ อบท : บทที่ 1 บทนํา
เน้นการเขียนถึงภูมิหลังที่ เกี่ยวข้องกับโครงงานที่จดั ทํา การนําไปสู่ ความก้าวหน้า
วิชาการแขนงนั้นตลอดจนประโยชน์ที่ เกิ ดจากการจัดทําเรื่ องนั้น และหน่ วยงานที่ นิสิตได้
นํามาเป็ นกรณี ศึกษา
• ปัญหา (Problem)
กล่าวถึงความจําเป็ นหรื อสาเหตุที่ตอ้ งจัดทํา
• วัตถุประสงค์ (Objective)
เป็ นการเขียนถึงจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งของผูศ้ ึกษาค้นคว้า ดังนั้น หัวข้อนี้
จะกล่าวถึงปั ญหาที่ ตอ้ งการทราบคําตอบ เรี ยงลําดับความสําคัญก่อนหลัง การเขียนการใช้ประโยคที่
สมบูรณ์ ใช้ถอ้ ยคําที่แสดงอาการหรื อระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ระบุตวั แปร ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ศึกษา
ตัวอย่าง หัวเรื่ อง “การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระดับอุดมศึกษา
• ขอบเขตและข้อจํากัด (Scope)
เน้นขอบเขตและข้อจํากัดในการจัดทําโครงงานให้แน่ชดั ว่าพิจารณาในขอบเขตใด คุณ
สมบัติข องสิ่ งที่ จัดทํา สิ่ งที่ จะทําการออกแบบ ขอบเขตในการพัฒ นาระบบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ท างด้าน
Hardware และ Softwareและข้อมูลที่ใช้ รวมถึงข้อจํากัดของ Hardware และ Software ที่ใช้ โดยกําหนด
ขอบเขตให้ชดั เจน
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Advantages)
เป็ นการกล่าวถึงผลที่ได้จากการจัดทําโครงงาน โดยดูสิ่งที่ได้น้ นั นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
การเขียนให้เขียนประโยชน์ที่จะได้รับเป็ นข้อ ๆ
• ระยะเวลาและแผนดําเนินงาน (Duration)
เป็ นการกล่าวถึงขั้นตอนการทํางาน แต่ละขั้นตอนที่เริ่ มต้นศึกษาจนกระทัง่ สิ้ นสุ ด
การศึกษา โดยกําหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน
• คํานิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions) (ถ้ามี)
เป็ นการกล่าวถึ งความหมายของคําหรื อข้อความ ที่ ผูจ้ ดั ทําต้องการทําความเข้าใจกับ ผูอ้ ่าน
เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

ตัวเรื่ อง (Body of the text) ประกอบด้วย
ชื่ อบท : บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อ
การศึกษาค้นคว้า ซึ่ งแสดงถึงการสํารวจตรวจสอบหรื อทบทวนทฤษฎี รายงาน การวิจยั และ
เอกสารต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อ งในอดี ต อย่างละเอี ย ดครบถ้วนของผูศ้ ึ กษา และเพื่ อ ให้ผูอ้ ่านเห็ น
ประเด็นปัญหาการศึกษาและแนวความคิดในการศึกษาอย่างชัดเจน
ผู ้ที่ ศึ ก ษาควรเอาทฤษฎี แ ละข้อ ค้น พบ จากเอกสารและรายงานทางการวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับปั ญหาที่วิจยั เช่นถ้าเป็ น
การพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ก็น่ าจะเน้น การยกตัว อย่างทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ ง คื อ ทฤษฎี ก ารพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ (SDLC: Software Development Life Cycle) โดยมีข้ นั ตอนกระบวนการศึกษาการ
ทํางานอย่างไร เพื่อให้ได้เป้ าหมายหรื อเพื่อแก้ไขปั ญหาที่ เรากําลังทําการศึกษานั้นให้สําเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ชื่ อบท : บทที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ยั การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ทําการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงขั้นตอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการทํางาน โดย
เขียนเป็ นระเบียบวิธีวิจยั และการวิเคราะห์โดยให้เน้นว่าได้ทาํ การศึกษาอะไรบ้าง ผลที่ได้เป็ น
อย่างไร บทนี้ จะเป็ นการอธิ บายคําตอบของประเด็นปั ญ หานั้นมี แผนการใช้เทคนิ ค และจะ
เขียนเป็ นอย่างไร มี เหตุผลและให้ได้คาํ ตอบอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ มากน้อยเพียงใด ในการ
เขี ยนการดําเนิ นการศึกษา พัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในบทที่ 3 นี้ จะเป็ นการออกแบบ
ดําเนิ นการศึกษา เน้นการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบงานที่ทาํ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็ นงานวิจยั
ให้เขียนระเบี ยบวิธีวิจยั ที่ กล่าวถึงขั้นตอนต่างๆ ในการทําวิจยั โดยละเอียด และถ้าเป็ นการ
พัฒ นาโปรแกรมระบบงาน เริ่ ม เขี ย นการศึ ก ษาระบบงานปั จ จุ บ ัน (Current System) และ
ระบบงานใหม่ที่ตอ้ งการ (New System) แล้วนํามาออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้เครื่ องมื อ
ดังนี้
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมี 2 รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1
1. เครื่ องมือในการวิเคราะห์ระบบ
1. Work Flow
2. Context Diagram
3. Data Flow Diagram Level 1 และ Level 2
4. Process Description
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ

1. ER-Diagram
2. Data Dictionary
3. Architecture Design
รูปแบบที่ 2
1. เครื่ องมือในการวิเคราะห์ระบบ
1. Work Flow
2. Package Diagram
3. Usecase Diagram
4. Usecase Description
5. Activity diagram
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ
1. ER-Diagram
2. Data dictionary
3. Class Diagram
4. Sequence Diagram (ถ้าเป็ น Application ประเภทเกม ให้ใช้ State Chart
Diagram แทน)
5. Architecture Design
การออกแบบระบบ จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
- การออกแบบรายงาน
- การออกแบบข้อมูลนําเข้า
- การออกแบบฐานข้อมูล
- การออกแบบเมนู
- การออกแบบโปรแกรม
ในการจั ดทําทุ ก ขั้น ตอนจะต้ อ งให้ ละเอี ยด และชั ดเจนเพื่ อ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และควรจะศึ ก ษา
วิธีการทําให้ ถกู ต้ อง และเลือกใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ และออกแบบ ให้ เหมาะสมกับระบบที่จัดทํา
ชื่ อบท : บทที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
อธิบายลําดับ ขั้นตอน และวิธีการพัฒนาโปรแกรม โดยมีส่วนประกอบดังนี้
1. ผังระบบ (Systems Flow)
2. ผังงาน (Flowchart)
3. การเลือกใช้ Operating Software และ Application Software

ชื่ อบท : บทที่ 5 การทดสอบและประเมินผลการทํางาน
ผลการศึกษานับว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการศึกษาเอกเทศ โดยผูศ้ ึกษาต้องเสนอ
ให้ผอู ้ ่านทราบอย่างชัดเจน ถึงเนื้ อหา ผลการศึกษา จะต้องต่อเนื่ องจากการกระทําในบทที่
3 โดยบอกผลที่ ไ ด้จ ากการกระทําในบทที่ 3 เช่ น การพัฒ นาโปรแกรม จะต้อ งมี ก าร
ออกแบบก่อนการพัฒนา ดังนั้นในบทนี้ ตอ้ งกล่าวถึงผลจากการศึกษา หรื อ การออกแบบ
ในบทที่ 3เมื่อนําไปพัฒนาโปรแกรมแล้วทําให้ได้ผลดีอย่างไร เหมาะสมหรื อไม่ โดยเน้น
กระบวนการทุกอย่างไปที่เป็ นเจ้าของระบบหรื อผูใ้ ช้ระบบ (User) มีความพอใจมากน้อย
เพียงใดในแต่ละส่ วน การทํางานของโปรแกรมให้ประสิ ทธิ ภาพอย่างไร เช่นความถูกต้อง
แม่นยํา ความเร็ ว ความเชื่อถือได้ โดยเขียนแยกออกเป็ นหัวข้อ ตามการศึกษาแล้วในบทที่
3 และต้องมีการทดสอบทั้งกรณี ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
ข้ อสรุปและ/หรื อข้ อเสนอแนะ (Conclusion/Suggestion) ประกอบด้วย
ชื่ อบท : บทที่ 6 บทสรุ ป และข้อเสนอแนะ
ในบทนี้จะเสนอบทสรุ ปโดยสรุ ปจากการศึกษาที่ผา่ นมา แยกแยะเป็ นปัญหาและการ
เสนอแนะ ในข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาที่พบบ่อย ควรให้คาํ เสนอแนะโดยทัว่ ไปจะมุ่ง 3
ประเด็นคือ
1. การนําผลการศึ ก ษาไปปรั บ เป็ นการเสนอแนะว่าจากผลการวิ จัย ที่ ไ ด้ศึ ก ษา
สามารถนําไปเป็ นประโยชน์อะไรได้บา้ ง และจะให้ประโยชน์ได้อย่างไร จะต้องเสนอแนะ
ให้รายละเอียดอย่างเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ได้ทนั ที
2. ระเบี ยบใช้ทางการศึ กษาเน้นการเสนอแนะ ให้ผูอ้ ่านที่ จะทําการศึกษาในเรื่ อง
เดี ย วกัน ทราบว่ า ควรทํา อย่ า งไร สามารถนํ า ไปพัฒ นาต่ อ ไปได้อ ย่ า งไร ควรเขี ย น
ข้อเสนอแนะไว้ให้ชดั เจน
3. การศึกษาต่อไป เป็ นการเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นหรื อปั ญหา วิชาการศึกษา
เพื่อให้การศึกษานี้สมบูรณ์ที่สุด

3.13 ส่ วนเอกสารและสิ่ งอ้างอิงหรื อบรรณานุกรม (References or Bibliography)
เป็ นส่ ว นที่ ผู ้เขี ย นแสดงรายชื่ อ หนั ง สื อ เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ บุ ค คล และวัส ดุ ต่ า ง ๆ เช่ น
ภาพยนตร์ แผ่นเสี ยงวีดิทศั น์ ฯลฯ ที่ผเู ้ ขียนใช้ในการค้นคว้าและที่ได้อา้ งถึง
• การพิมพ์เอกสารและสิ่ งอ้างอิง
1. การย่อหน้า การเว้นระยะบรรทัด การเว้นระยะพิมพ์

1.1 บรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละรายการ อักษรตัวแรกห้างจากริ มกระดาษ
ด้านซ้าย 1.5 นิ้วบรรทัดที่สองและบรรทัดต่อๆ ไป ให้ยอ่ หน้าโดยเว้น 0.5 นิ้ว นับจากอักษรตัว
แรก
1.2 รายการเอกสารอ้างอิ งให้เว้น 1 บรรทัดเมื่ อจบแต่ละรายการก่ อ นขึ้ นรายการ
เอกสารอ้างอิงใหม่
1.3 การพิมพ์ให้ถือหลักการใช้เครื่ องหมายและการเว้นวรรคตอน ดังนี้
- เครื่ องหมายทวิภาค (:) ให้พิมพ์ต่อเนื่ องจากอักษรตัวก่อนหน้า และเมื่อ
พิมพ์อกั ษร ต่อจากเครื่ องหมาย ให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษร (หนึ่งเคาะ)
- เครื่ องหมายอัฒภาค (;) ให้พิมพ์ต่อเนื่ องจากอักษรตัวก่อนหน้า และเมื่อ
พิมพ์อกั ษรต่อจากเครื่ องหมายให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษร (หนึ่งเคาะ)
- เครื่ องหมายจุลภาค (,) ให้พิมพ์ต่อเนื่ องจากอักษรตัวก่อนหน้า และเมื่ อ
พิมพ์อกั ษรต่อจากเครื่ องหมายให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษร (หนึ่งเคาะ)
- เครื่ องหมายมหัพภาค (.) ให้พิมพ์ต่อเนื่องจากอักษรตัวก่อนหน้า และเมื่อ
พิมพ์อกั ษรต่อจากเครื่ องหมายให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษร (สองเคาะ) ยกเว้น
การพิมพ์อกั ษรย่อ ให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษร (หนึ่งเคาะ)
2. ลําดับการเสนอรายการเอกสารอ้างอิง
3. รู ปแบบ และตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
3.14 ภาคผนวก (Appendix)
เป็ นส่ วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยูใ่ นส่ วนของเนื้อหา และเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจสาระสําคัญของโครงงานดียงิ่ ขึ้น จะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้ เช่น ขั้นตอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม
- ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่ วนที่ได้ใช้ไปแล้วในส่ วนเนื้อเรื่ อง
- ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากปฏิบตั ิการบางอย่าง เช่น การทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี
(Case study) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
- สําเนาเอกสารหายาก
- คําอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตการณ์ การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ
- แบบฟอร์ ม ที่ ใช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล เช่ น แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสํ ารวจ
(Inventory)แบบตรวจสอบ (Check list) แบบทดสอบ (Test)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงงาน
- คําอธิ บายเกี่ยวกับขั้นตอน หรื อวิธีการทําภาพประกอบ การสร้างเครื่ องเมื่อหรื ออุปกรณ์การ
ทดลอง

- นามานุ กรม (Directory) บุ คคลที่ อา้ งถึงในโครงงานภาคผนวก อาจมี มากกว่าหนึ่ งภาคก็ได้
กรณี ที่มีมากกว่าหนึ่งภาคให้ใช้เป็ น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค
- บทดําเนิ นเรื่ อง(Story Board) รายละเอียดของบทเรี ยน (CAI) ซึ่ งประกอบด้วยการออกแบบ
ของสื่ อในแต่ละ Module
- วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้(Objective) วัตถุประสงค์ของเนื้อหาแต่ละบทเรี ยน(CAI)
- แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pre-Test and Post-Test)
- คู่มือการใช้งาน (User Manual) อธิ บายการทํางานของระบบ
- วิธีการติดตั้งโปรแกรม(Installation)
ส่ วนประกอบของซีดโี ครงงาน
เนื้อหาภายในซีดี
1. Folder Document
2. Folder Program
3. File Readme.txt
4. File poster

เก็บข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาแต่ละบท (PDF และ Word file)
เก็บโปรแกรมที่ผา่ นการ Compile แล้ว source code และ database
รายละเอียดการติดตั้งของโปรแกรม
โปสเตอร์ โครงงานออกแบบตาม template ที่กาํ หนด

รู ปแบบปกซีดี
โครงงานปัญหาพิเศษ [วิทยาการคอมพิวเตอร์] / [เทคโนโลยีสารสนเทศ]
ชื่อนิสิต

รหัสประจําตัว

ชื่อนิสิต

รหัสประจําตัว

ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
สาขาวิชา

คณะ

เดือน/ปี ที่สอบ
ชื่อเรื่ องภาษาไทย
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ

ชื่อ _______________________ รหัส
ชื่อ _______________________ รหัส
สาขาวิชา __________________
คณะ _____________________

แผ่นใหญ่
สําหรับปกกล่องใส่ CD-Rom
แผ่นเล็ก
ให้นิสิต กรอกข้อความ แล้วนําไปติดแผ่น CD Rom ด้วยสติ๊กเกอร์ ใส หรื อ สก๊อตเทป ห้ ามใช้ กาวเพราะจะทําให้
กระดาษหลุดติดในเครื่ องอ่ าน
การส่ งแผ่ น CD Rom
ให้ส่ง CD Rom จํานวน 2 แผ่น ใส่ กล่องพลาสติก โดยมีปกซี ดีตามแผ่นใหญ่

