
คู่มือการท าโครงงาน 5 บท 

 

รายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 

1. ปกนอก ท ำด้วยกระดำษแข็ง และชื่อหัวข้อโครงกำร ชื่อโครงกำร ชื่อผู้จัดท ำโครงกำรวิชำและปีกำรศึกษำที่

จบ สันข้ำงพิมพ์ชื่อโครงกำรและปีกำรศึกษำที่จบ 

 1.1 ใบรองปก มีไว้เพ่ือยึดปกให้ติดกับเล่มหนังสือ และช่วยป้องกันเนื้อหนังสือเมื่อปกหลุดใช้กระดำษ

สีขำวปล่อยเป็นแผ่นซ้อนบนหนังสือ 

 1.2 ปกใน ข้อควำมในปกจะเหมือนกับปกแข็งด้ำนนอกทุกอย่ำงและเป็นภำษำไทย พิมพ์ไม่ใช้ตัวหนำ 

 1.3 ใบรองปกหลัง อยู่ก่อนปกหลังเป็นกระดำษเปล่ำสีขำว 

2. ใบรับรองโครงกำร ใบรับรองโครงกำร อนุมัติให้นับโครงกำร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำ 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ สำขำงำนเทคนิคคอมพิวแตอร์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง ต้องมีกำรอนุมัติผลจำกกรรมกำรผู้สอบ จึงจะสมบูรณ์ 

3. บทคัดย่อ ให้เขียนบทคัดย่อ เป็นกำรสรุปย่อควำมหลักกำรและเหตุผลควำมส ำคัญของเนื้อหำที่จัดท ำ 

4. กิตติกรรมประกำศ เป็นกำรแสดงค ำอุทิศควำมดีของหนังสือให้แก่ผู้มีพระคุณ ซึ่งได้ให้ควำมช่วยเหลือ

สนับสนุนจนโครงกำรส ำเร็จด้วยดี 

5. สำรบัญ เป็นหน้ำบอกรำยกำรและต ำแหน่งของเนื้อหำสำระในเล่ม เช่นบอกบทอยู่หน้ำที่เท่ำใดอำจเพ่ิมหน้ำ

สำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพประกอบเพิ่มเติม 

6. เนื้อเรื่อง 

 บทที่ 1 บทน ำ 

 บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 บทที่ 3 วิธีด ำเนินโครงกำร/วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 บทที่ 4 ผลกำรทดลอง/วิจัย และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 บทที่ 5 สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

7. บรรณำนุกรม เอกสำรอ้ำงอิง เป็นรำยกำรแสดงรำยชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้ำหรืออ้ำงอิงต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง 

และดูรำยละเอียดได้ในหน้ำบรรณำนุกรม 



8. ภำคผนวก เป็นส่วนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรเพ่ิมเติม และ มีควำมส ำคัญในกำรค้นคว้ำ และใช้เป็นอ้ำงอิงได้ 

เช่น Data sheet รำยกำรอปุกรณ์ ภำพถ่ำยชิ้นงำน โปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนแต่ละเรื่องแบ่งเป็น ภำคผนวก 

ก ภำคผนวก ข ตำมควำมเหมำะสม 

9. คู่มือกำรใช้งำน  อธิบำยถึงระบบกำรใช้งำนต่ำงๆภำยในโครงงำนนั้น  อำจมีภำพประกอบในกำรอธิบำยส่วน

เพ่ิมเติมเพ่ือมีควำมชัดเจนมำกขึ้น และในกำรท ำคู่มือนั้นผู้จัดท ำอำจมีกำรแบ่งกำรใช้งำนเป็น 

10. ประวัติผู้จัดท ำ แสดงชื่อ อำยุ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ อำชีพ และ ควำมสำมำรถของผู้จัดท ำโครงกำร 

เป็นกระดำษหน้ำสุดท้ำยของเนื้อหำ ถ้ำผู้จัดท ำมำกกว่ำ 1 คน ให้คนแยกคนละหน้ำ 

รายละเอียดการพิมพ์ 

 การพิมพ์ 

 1.กระดำษ  ให้ใช้กระดำษสีขำว ไม่มีลำยเส้นบรรทัด  ขนำดกระดำษ A4 มีควำมหนำ 80 แกรม 

ยกเว้นตำรำงหรือภำพประกอบอื่นๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้กระดำษขนำดต่ำงไปจำกนี้ และพิมพ์หน้ำเดียว 

 2.ตัวพิมพ์  ให้ใช้ตัวพิมพ์เป็นตัวอักษรสีด ำ โดยท ำให้มีลักษณะเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 

 3.กำรท ำส ำเนำ  โดยวิธีกำรถ่ำยเอกสำรหรือวิธีอ่ืนใดที่มีคุณภำพเทียบเคียงตัวอักษร และขนำด

ตัวอักษร 

 ตัวอักษร และขนาดตัวอักษร 

 1.ใช้รูปแบบตัวอักษร THsarabun New ตลอดทั้งเล่ม โดยมีระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด (Line spacing) 

เป็นแบบ Single ขนำด (Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้ 

  -ชื่อบท และค ำว่ำ “บทที่...”  ขนำด 20 points. ตัวพิมพ์หนำ (Bold) 

  -หัวข้อและหมำยเลขประจ ำหัวข้อ  ขนำด 18 points. ตัวพิมพ์หนำ (Bold) 

  -หัวข้อย่อยและหมำยเลขประจ ำหัวข้อย่อย  ขนำด 16 points. ตัวพิมพ์หนำ (Bold) 

  -ส่วนเนื้อเรื่อง และรำยละเอียดส่วนต่ำงๆ  ขนำด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดำ (Normal) 

 การเว้นระยะกระดาษ 

 1.กำรเว้นที่ว่ำงริมขอบกระดำษ 

  -ขอบด้ำนบน 1.5  นิ้ว 

  -ขอบด้ำนล่ำง 1 นิ้ว 

  -ขอบด้ำนซ้ำย 1.5  นิ้ว 

  -ขอบด้ำนขวำ 1  นิ้ว 

 2.กำรย่อหน้ำให้เว้นระยะไปจำกแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 9 



 3.กำรเว้นที่ว่ำงระหว่ำงบรรทัด  ให้เว้นที่ว่ำงระหว่ำงบรรทัดเพียง 1 บรรทัด ตลอดรำยงำน  ไม่ว่ำจะ

เว้นช่องว่ำงระหว่ำงชื่อบท และหัวข้อท่ีส ำคัญ หรือหัวข้อย่อย 

 4.กำรข้ึนหน้ำใหม ่

  -ถ้ำจะต้องขึ้นย่อหน้ำใหม่ แต่มีเนื้อหำที่เหลือเพียง 1 บรรทัดในหน้ำเดิมนั้น ให้ยกข้อควำม

นั้นไปเริ่มต้นพิมพ์ใหม่ในหน้ำถัดไป 

  -กรณีท่ีพิมพ์ถึงบรรทัดสุดท้ำยของหน้ำ แต่มีข้อควำมเหลืออีกไม่เกิน 1 บรรทัด จนจบย่อหน้ำ

เดิม ให้พิมพ์ต่อไปจนจบข้อควำมย่อหน้ำนั้น จึงขึ้นย่อหน้ำในหน้ำถัดไป 

 การพิมพ์เลขล าดับหน้า 

 1.ส่วนน ำเรื่อง ในกำรล ำดับหน้ำส่วนน ำเรื่อง คือ ตั้งแต่หน้ำปกใน ไปจนถึงหน้ำสุดท้ำยก่อนถึงส่วนเนื้อ
เรื่อง ให้ใช้ตัวเลขอำรบิคในเครื่องหมำยวงเล็บกลม เช่น (1) (2)..... 

 2.ส่วนเนื้อเรื่อง กำรล ำดับหน้ำส่วนเนื้อเรื่องเป็นต้นไป ให้ใช้ตัวเลขอำรบิค 1,2,3.... ตำมล ำดับ  โดยใน
หน้ำแรกของเนื้อหำแต่ละบท ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ำ แต่ให้นับจ ำนวนหน้ำด้วย 

 3.กำรจัดวำงเลขหน้ำทั้งส่วนน ำ และส่วนเนื้อเรื่อง ให้พิมพ์ไว้ที่มุมบนขวำของหน้ำกระดำษ   ห่ำงจำก
ขอบบน 0.5 นิ้ว และขอบกระดำษขวำ 1 นิ้ว 

 การแบ่งบท และหัวข้อในบท 

 1.กำรแบ่งบท  เมื่อขึ้นบทใหม่ต้องขึ้นหน้ำใหม่เสมอ ให้พิมพ์ค ำว่ำ “บทที่...”แล้วให้พิมพ์ชื่อบทใน
บรรทัดถัดมำ และจัดตรงกลำงหน้ำกระดำษ 

 2.หัวข้อในบท ให้พิมพ์ชิดขอบด้ำนซ้ำยของกระดำษ กรณีมีหัวข้อย่อยให้พิมพ์เว้นระยะเข้ำไปจำก
หัวข้อจัดตำมควำมสวยงำม 

 การพิมพ์ตัวเลข  

ไม่ว่ำจะเป็นตัวเลขในเนื้อเรื่องหรือตัวเลขล ำดับหน้ำ  กำรแบ่งบท   และหัวข้อ ให้ใช้ตัวเลขอำรบิคเป็นลักษณะ

เดียวกันโดยตลอด 

 การพิมพ์ และการน าเสนอภาพประกอบต่างๆ 

 1.ภำพประกอบ ได้แก่ แผนผัง แผนภูมิ กรำฟ ภำพถ่ำย ภำพเขียน ฯลฯ ให้พิมพ์ไว้ใต้ภำพ  โดยพิมพ์
ค ำว่ำ “ภำพที่...”แล้วระบุล ำดับที่ของภำพโดยใช้ตัวเลขอำรบิค เช่น ภำพที่ 1.1 และก ำหนดรูปแบบ ตัวอักษร
แบบตัวหนำ จำกนั้น เว้น 3 ช่วงตัวอักษรแล้วพิมพ์ชื่อภำพหรือค ำอธิบำยภำพโดยใช้ตัวพิมพ์ธรรมดำ จัดให้อยู่
กลำงหน้ำกระดำษ 



 2.หำกค ำอธิบำยภำพยำวกว่ำ 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัด ตำมควำมเหมำะสม โดยให้อักษรตัว
แรกของข้อควำมในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภำพ หรือค ำอธิบำยภำพในบรรทัดแรก 

 กำรพิมพ์ และกำรน ำเสนอตำรำง 

 1.ขนำดของตำรำง ไม่ควรเกินกรอบของหน้ำกระดำษ ตำรำงที่มีควำมกว้ำงจนไม่สำมำรถบรรจุลงใน
กระดำษหน้ำเดียวได้ ให้พิมพ์ตำมขวำงโดยมีเลขที่ตำรำงและค ำว่ำ ต่อ ในเครื่องหมำยวงเล็บกลม  เช่น ตำรำง 
1 (ต่อ) 

 2.กำรพิมพ์ล ำดับที่ และชื่อของตำรำง ให้พิมพ์ค ำว่ำ “ตำรำงที่...”ชิดริมซ้ำยมือให้ตรงกับขอบซ้ำยของ

ตัวตำรำง แล้วระบุล ำดับที่ของตำรำงโดยใช้ตัวเลขอำรบิค เช่น “ตำรำงที่ 1.1” และก ำหนดรูปแบบตัวอักษร

เป็นตัวหนำ จำกนั้นให้เว้น 3 ช่วงตัวอักษร แล้วพิมพ์ชื่อตำรำงโดยใช้ตัวอักษรแบบธรรมดำ กรณีที่ชื่อตำรำง

ยำวเกินกว่ำ 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัด ตำมควำมเหมำะสม 
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โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พ.ศ. 2560 

RMUTT-2017-SCI-IT-002-___ 

ต.ย หน้าปกใน 

 
ขนาด 18 หนา 

 

ขนาด 16 หนา 

 

ขนาด 16 หนา 

 



                        

 ใบรับรองโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

หัวข้อโครงงานวิจัย  ชื่อโครงงำนภำษำไทย.............................................................. 
(ชื่อโครงกำรภำษำอังกฤษ)....................................................... 

ชื่อนักศึกษา ชื่อผู้จัดท ำ..........              รหัส นศ 
 ชื่อผู้จัดท ำ.........       รหัส นศ  
                                                 ชื่อผู้จัดท ำ.........               รหัส นศ 
ปริญญา วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
อาจารย์ท่ีปรึกษา             ....................................................................... 
 

คณะกรรมการสอบโครงงานวิจัย ลายมือชื่อ 

อำจำรย์........ 

อำจำรย์........  

อำจำรย์.......    

................ 

................ 

................                                

 
 
 
 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีสอบ ………………………………………………………………………………………………………… 
สถานที่สอบ SC-……… คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงงาน 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ผู้ดูและระบบ (Admin)…………………………………………………………………………………………………. 

   1.3.2 ผู้ใช้งำนระบบ (User)…………………………………………………………………………………………  

 
1.4 เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  

 1.4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 1.4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 ตารางการด าเนินโครงงาน 

การด าเนินโครงงานวิจัย 
ระยะเวลาด าเนินโครงงานวิจัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำร 
                    

                    

2. ก ำหนดขอบเขต 
                    

                    

3. ศึกษำกำรใช้งำนซอฟต์แวร์                     
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4. ออกแบบกำรท ำงำนของระบบ                     

5. ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำน                     

                    

6. พัฒนำระบบ 
                    

                    

7. ติดตั้งโปรแกรมและทดสอบ 
                    

                    

8. ปรับปรุงและแกไ้ขระบบ                     

                    

9. จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน                     

                    

10. ท ำเอกสำรงำนวิจัย 
                    

                    

11. พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ                     

                    

 

        ระยะเวลำคำดหวัง 

        ระยะเวลำท ำงำนจริง 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ที่ได้จากการท าโครงการ โดยเขียนเป็นข้อ ๆ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



บทท่ี 2 
ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  

 

 ในบทนี้อธิบำยถึงทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ............................................................ .......... 

.................................................................. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรด ำเนินงำนวิจัย ประกอบไปด้วยหัวข้อ

หลักๆ ดังนี้ 

 2.1 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ  

 2.2 กำรออกแบบส่วนประสำนกับผู้ใช้ 

 2.3..................................................... 

2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ [3][4] 

 ใส่ข้อมูลที่ได้ค้นคว้ำ.......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2.2 การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface) [5] 

 ใส่ข้อมูลที่ได้ค้นคว้ำ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

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

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

 

 

 

 

 

การอ้างอิงจากแหล่งที่มาต่างๆควรใส่ []เพ่ือท าการน าไป

อ้างอิงถึงหน้าบรรณานุกรม 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

  

 บทนี้เป็นการน าเสนอถึงวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อที่ควรน าเสนอในบทนี้มีดังนี้ 

- การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย มีอะไรบ้าง มีข้ันตอนการสร้างและพัฒนาอย่างไร 

- การด าเนินการทดลอง เขียนให้ชัดเจนว่าด าเนินการอย่างไร 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลมีแผนอย่างไร เก็บเม่ือใดอย่างไร ใครเป็นคนเก็บ ใครเป็นคนให้ข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใช้วิธีการใด 

- ออกแบบกระบวนกำรท ำงำนของระบบ 

- ออกแบบแผนภำพบริบท 

- ออกแบบแผนภำพกำรไหลของข้อมูล 

- ออกแบบควำมสัมพันธ์ของข้อมูล 

- พจนำนุกรมข้อมูล 

- กำรออกแบบฐำนข้อมูล 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 บทนี้เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย  ซึ่งมีทั้งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ  และเชิงคุณภำพหลักกำร

น ำเสนอผลกำรวิจัยทั้งสองลักษณะมีดังนี้ 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เรียงล ำดับตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

- ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย  หลีกเลี่ยงกำรใช้ภำษำทำงสถิติ 

- หำกมภีำพ  ตำรำงหรือกรำฟให้อธิบำยอย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรน ำเสนออะไร 
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บทท่ี 5 
สรุปผลโครงงานและขอ้เสนอแนะ 

 
 บทนี้เป็นกำรน ำเสนอข้อสรุปจำกทุกบทที่ผ่ำนมำและข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิจัย  กำรเขียนโดยทั่วไป

จะเริ่มจำกวัตถุประสงค์กำรวิจัย  สรุปวิธีกำรวิจัยโดยย่อ  สรุปผลกำรวิจัย  กำรอภิปรำยผลกำรวิจัยและ

ข้อเสนอ   กำรเขียนสรุปผลกำรวิจัยควรเขียนในลักษณะกำรตีควำมจำกข้อมูลให้สั้น  กระชับ  และเรียงล ำดับ

ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  กำรเขียนอภิปรำยผลกำรวิจัย  ควรแยกอภิปรำยเป็นประเด็น  โดยชี้ประเด็นว่ำ

สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลกำรวิจัยที่คนอ่ืนท ำไว้โดยยกเหตุผลมำประกอบกำรอภิปรำย 

 ปัญหาที่พบในโครงงาน ในงำนวิจัยเชิงปฏิบัติกำรหรืองำนวิจัยเชิงคุณภำพถือว่ำหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่

ส ำคัญมำก  เพรำะเป็นกำรเล่ำถึงควำมรู้สึกท่ีเกิดขึ้นทั้งทำงบวกและทำงลบปัญหำอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบและแนว

ทำงกำรแก้ปัญหำอุปสรรคเหล่ำนี้  รวมทั้งกำรเล่ำถึงกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่มีคุณค่ำต่อ

ผู้วิจัยทั้งในด้ำนท ำงำนและหน่วยงำน 

 การเขียนข้อเสนอแนะ  เป็นกำรน ำเสนอประเด็นที่ควรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์  ซึ่งมีข้อควร

ระวังในกำรน ำไปใช้อะไรบ้ำง  แนะน ำไปใช้อะไรบ้ำง และข้อเสนอแนะว่ำควรท ำวิจัยอะไร  อย่ำงไร 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5.2 ปัญหาที่พบในโครงงาน 

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

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

5.3 ข้อเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บรรณานุกรม 
 

การเขียนบรรณานุกรมให้ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรม หนังสือเล่ม 
 ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. สถำนที่พิมพ์.ส ำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์. 
 [1] วิทยำกร เชียงกูล. ฉันจึงมำหำควำมหมำย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,  
  2544. 
 [2] คึกฤทธิ์ ปรำโมช, ม.ร.ว. หลำยชีวิต. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้ำ, 2548. 
2. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมท่ีมีผู้แต่ง 2 คน 
 ชื่อผู้แต่งทั้งสองคน. ชื่อหนังสือ. สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. 
 [1] สมบัติ จ ำปำเงิน และ ส ำเนียง มณีกำญจน์. หลักนักอ่ำน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว, 2531. 
3. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมหนังสือที่มีผู้แต่งมำกกว่ำ 2 คน 
 ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งคนอ่ืนๆ.ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. 
 [1] อธิษกำนต์ ไกรภักดี และคนอ่ืนๆ. กำรเมืองและกำรปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี:  
 ปำนเท วำ กำรพิมพ์, 2541. 
4. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมหนังสือแปล 
 ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ.ชื่อผู้แปล.สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. 
 [1] วิลเลี่ยม, สตีเวนสัน. นำยอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิ
  พลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539. 
5.ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกวิทยำนิพนธ์ 
 ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อวิทยำนิพนธ์ หรือสำรนิพนธ์.” สำขำ และสถำบันกำรศึกษำ, ปีกำรศึกษำ. 
 [1] ธนภัสสร์ อุดมพรมนตรี, พิทักษ์ แสงสิงห์, และสุภัทร สนธิพร.  ระบบคลังข้อสอบ.   
  ปริญญำนิพนธ์วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ  
  วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี, 2556. 
 [2] เทพพิทักษ์ สุขส ำรำญ, นวพล สำรบูรณ์, และสุทธนพ วัฒนะ.  ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยส ำหรับ
  คณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี.  ปริญญำนิพนธ์ 
  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
  เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี, 2558. 
6.ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกบทสัมภำษณ์ 
 ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์. ต ำแหน่ง (ถ้ำมี). สัมภำษณ์,วันที่สัมภำษณ์. 
 [1] ทักษิณ ชินวัตร. นำยกรัฐมนตรี. สัมภำษณ์, 18 มกรำคม 2549. 
7. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกบทควำมในสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ย บรรณำนุกรม 
 

 



 ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อบทควำม” [ประเภทของสื่อที่เข้ำถึง] <เข้ำถึงได้จำก> (วันที่ค้นข้อมูล) 
 [1] “Warehouse Management (กำรจัดกำรคลังสินค้ำ) : Basic Knowledge,” [ออนไลน์].   
  เข้ำถึงได้จำก: https://riverplusblog.com/2011/08/18/warehouse-management-
  basic- knowledge/, 2554. [สืบค้นเมื่อ 20 มีนำคม 2560]. 
 [2] ธนิต โสรัตน์.  “คลังสินค้ำเครื่องมือกำรกระจำยสินค้ำในระบบโลจิสติกส์,” [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้
  จำก: http://www.tanitsorat.com/view.php?id=122, 2550. [สืบค้นเมื่อ 20 มีนำคม 
  2560]. 
 [3] วิกิพีเดีย.  “กำรวิเครำะห์ระบบ,” [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้จำก: https://th.wikipedia.org/wiki/

  กำรวิเครำะห์ระบบ, 2557. [สืบค้นเมื่อ 2 เมษำยน 2560]. 

8. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกบทควำมในวำรสำรหรือนิตยสำร 

 ชื่อผู้เขียนบทควำม “ชื่อบทควำม” ชื่อวำรสำร. ปีที,่ ฉบับที่. (เดือน ปี) : เลขท่ีหน้ำอ้ำงอิง.  

 [1] อัลยำ นฤชำนนท์. “ได้อะไรบ้ำงจำกกำรอ่ำนสำรคดีกำรท่องเที่ยว.” เที่ยวรอบโลก. 45, 4  

  (เมษำยน 2540) : 36-40. 

9. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมจำกบทควำมในหนังสือพิมพ์ 

 ชื่อผู้เขียนบทควำม, “ชื่อบทควำม” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วัน เดือน ปี): เลขหน้ำที่อ้ำงอิง.  

 [1] สมเจตน์ วัฒนำธร, “กินบนเรือน ขี้บนหลังคำ,” เดลินิวส์. ( 7 กรกฎำคม 2549): 14. 

10. ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรมภำษำอังกฤษ  ใช้รูปแบบเดียวกับภำษำไทย และเรียงล ำดับผู้แต่งตำม

อักษรภำษำอังกฤษ 

 ผู้แต่ง.  (ปีที่).  ชื่อบท/ตอน.  ใน  ชื่อบรรณำธิกำร (บรรณำธิกำร),  ชื่อหนังสือ   (หน้ำ). สถำนที่พิมพ์: 

ส ำนักพิมพ์. 

 James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according 

                        to Kirk and Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic 

                        (pp. 219-223). Westport, CT: Greenwood. 

 Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved  

             October 8, 1997, from Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club 

             Web site: http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html 

*** ทั้งนี้ กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม มักยึดหลักเกณฑ์ตำมรูปแบบที่ก ำหนด ของสถำบันกำรศึกษำนั้นๆ 

ดังนั้น รูปแบบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมจึงไม่แน่นอน 



หมำยเหตุ ให้เรียงล ำดับชื่อผู้แต่งตำมล ำดับตัวอักษรภำษำไทยและใส่หมำยเลขก ำกับแต่ละรำยกำร 

ไว้หน้ำ โดยเขียนไว้ในเครื่องหมำย [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

ประกอบด้วยรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้  (ถ้ำมี) 

ก) ภำพถ่ำยแสดง ส่วนประกอบกำรติดตั้ง 

ข) รำยกำรอุปกรณ์ 

ค) Data Sheet 

ง) ใส่ภำพประกอบคูม่ือกำรใช้งำนโปรแกรม  เช่น  

1.ภำคผนวก ก คู่มือผู้ดูแลระบบ 

 2.ภำคผนวก ข คู่มือผู้ใช้งำนระบบ 
  ต.ย   
 คู่มือผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 - ติดตั้ง XAMPP v3.2.2 (เพ่ือรองรับ mysql) โดยสำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรม XAMPP ได้ที่เว็บไซต์
ของ apachefriends.org ส ำหรับ 64-bit เมื่อท ำกำรดำวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท ำกำรคลิกขวำที่ xampp 
v3.2.2 จำกนั้น เลือก Run as administrator ดังรูปที่ ก -1  
 

 
 

รูปที ่ก-1 กำรติดตั้ง xampp 
 

  
 

ต.ย ภำคผนวก 
 

 



- จะปรำกฏหน้ำดังรูปที่ ก-2 
 

 
 

รูปที ่ก-2 หน้ำ set up  

 
ค) ใส่ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล  ............................................... 
วัน เดือน ปีเกิด  ............................................... 
ที่อยู ่   ...................................................................................................................  
E-mail    ................................................ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ ........-........ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรยีน .............. 

พ.ศ .......-......... ระดับปริญญำตรีวิทยำศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี     

 

 
 
 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 



 


