
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการทําโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

 คู่มือการทําโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฉบับน้ีได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียบเรียงงาน เขียน
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้มีรูปแบบที่ถูกต้องตรงกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับการพิมพ์
เอกสารทางวิชาการตามหลักสากลท่ัวไป และหวังว่าจะมีประโยชน์แก่นักศึกษาในการที่จะช่วยให้พิมพ์
โครงงานได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนต่อไป 

 

 

 

       สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

              สิงหาคม  2560  

 



บทที่ 1 
ข้ันตอนการจัดทําโครงงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 
 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาในวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดระเบียบไว้ดังน้ี 
 

1.1 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

1.1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชา 5674902 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป สําหรับหลักสูตร 4 ปี จึงจะดําเนินการ
จัดทําโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ ให้ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
รับผิดชอบในการดําเนินการสอบคุณสมบัติ ตลอดจนการส่งผลการสอบให้ฝ่ายกอง
บริการการศึกษา 

1.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
1.1.2.1 เป็นอาจารย์ประจําในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
1.1.2.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประธานสาขาวิชาแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาโดยมีอาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นที่ปรึกษาร่วมอย่างน้อย 1 ท่าน 
1.1.3 ภาระหน้าที่สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1.1.3.1 ให้คําปรึกษาโครงงาน 
1.1.3.2 การติดตามความคืบหน้าของโครงงานนักศึกษา 
1.1.3.3 การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงงาน 

1.1.4 ภาระหน้าที่สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1.1.4.1 ให้คําปรึกษาโครงงาน 
1.1.4.2 การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงงาน 
1.1.4.3 โดยกําหนดเวลาให้คําปรึกษา 2 ช่ัวโมง/ครั้ง/กลุ่ม/ทุกเดือน 

1.1.5 ภาระหน้าที่สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
1.1.5.1 ให้คําปรึกษาโครงงาน 
1.1.5.2 การติดตามความคืบหน้าของโครงงานนักศึกษา 
1.1.5.3 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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1.2 การเสนอโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

 นักศึกษาสามารถเลือกทําโครงงานจากหัวข้อที่สาขาวิชาติดประกาศ หรือหัวข้อโครงงานที่มี
อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาโครงงานที่นําเสนอจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดดังน้ี 
 1.2.1 ข้อกําหนดของโครงงาน 

1.2.1.1  ลักษณะโครงงานเป็นงานออกแบบ หรือเสนอแนะทฤษฎี เพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1.2.1.2  ผลผลิตของโครงงานอยู่ในรูปสิ่งประดิษฐ์ทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือ
ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งต้องใช้หลักเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือทฤษฎีคอมพิวเตอร์ช่วย
แก้ปัญหา 

1.2.1.3  หัวข้อโครงงานไม่ซ้ําซ้อนกับโครงงานในอดีต ยกเว้นกรณีที่เสนอแนวคิด
หรือนําเสนอการแก้ปัญหาแบบใหม่ หรือขยายงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพจากงานเดิม 

1.2.1.4  จํานวนนักศึกษาโครงงานหน่ึงๆ มีได้ไม่เกินสองคน กรณีที่มีงานที่ต้องร่วม
ทําเป็นหมู่คณะได้ไม่เกิน 2 คน ให้แยกเน้ือหางานออกเป็นโครงงานเป็นส่วนได้ ในสัดส่วนงานย่อยต่อ
นักศึกษา 2 คน 

1.2.2 รายละเอียดของโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประกอบด้วย 
1.2.2.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
1.2.2.2  วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ถ้ามีการศึกษาตัวแปรให้ระบุ

สมมติฐานไว้ด้วย) 
1.2.2.3  ขอบเขตของการวิจัย (ให้ระบุขอบเขตพ้ืนที่ เน้ือหา หลักสูตร ภายใต้

มาตรฐานและ/หรือเวลาในการศึกษา) 
1.2.2.4 เครื่องมือที่ใช้ (ให้ระบุความต้องการฮาร์ดแวร์และโปรแกรมท่ีใช้ในการ

พัฒนาระบบ) 
1.2.2.5  วิธีการดําเนินงาน (ให้ระบุการออกแบบ ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

เครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปรผล) 
1.2.2.6  แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน (ให้ระบุระยะเวลาในการดําเนินงาน

ในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน) 
1.2.2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ของการทําโครงงาน (ให้ระบุอย่างเด่นชัดว่า

ผลที่ได้จากการทําโครงงานคืออะไร จะนําเสนอผลการทําโครงงานเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างไร) 

1.2.2.8  รายช่ือเอกสารอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักในการวิจัยตาม
รูปแบบที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดทําโครงงาน 

1.2.3  ให้นักศึกษาจัดทําโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทย 
1.2.4  นักศึกษาย่ืนคําร้องขอเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.01) พร้อม 

Proposal โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ความเห็นชอบ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะ
พิจารณาอนุมัติ ภายในระยะเวลาที่ทางสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กําหนด 
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1.3 การลงทะเบียนและการถอนวิชาโครงงาน 
 

1.3.1  การลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ กระทําได้เมื่อปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนดในหัวข้อ 1.5 

1.3.2  นักศึกษาที่ขอถอนการลงทะเบียนวิชาโครงงาน หากต้องการลงทะเบียนใหม่ ให้
เริ่มต้นปฏิบัติตามข้ันตอนเช่นเดียวกับก่อนการลงทะเบียนครั้งแรก 
 
1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
 ระยะเวลาในการทําโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา 
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1.5 ขั้นตอนการดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประธานสาขาวิชาลงนาม 

นักศึกษาย่ืนใบคําร้องขอเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.00 
และ ค.วซ.01)  พร้อมลายเซ็น อ.ท่ีปรึกษาโครงงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ประกาศกําหนดการสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประกาศรายชื่อหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

นักศึกษาย่ืนใบคําร้องส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (ค.วซ.02) 
พร้อมเอกสารโครงงาน จํานวน 2 ชุด 

(ประมาณกลางภาคการศึกษา) 

นักศึกษาย่ืนใบคําร้องขอสอบโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.03) พร้อม
ลายเซ็น อ.ท่ีปรึกษาโครงงาน และเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ ์

(ยังไม่ต้องเข้าเล่ม) จํานวน 3 ชุด 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประกาศกําหนดการสอบโครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (ค.วซ.05) และประเมินการสอบ (ค.วซ.06) 

นักศึกษาส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เข้าเล่มเรียบร้อย จํานวน 3 ชุด 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบโครงงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประกาศผลสอบโครงงาน 
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1.6 การสอบโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

1.6.1  สาขาวิชาจะจัดตารางให้นักศึกษาทําการสอบโครงงานโดยประกาศให้ทราบถึงวันเวลา 
สถานที่ และรายช่ือคณะกรรมการพิจารณาผล 

1.6.2  ประธานสาขาวิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาขาวิชาเป็นผู้กําหนดรูปแบบ
การสอบ 

1.6.3  คณะกรรมการพิจารณาผลประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทําหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการที่สาขาวิชาแต่งต้ังอีก 2 ท่าน 

1.6.4  นักศึกษาเป็นผู้นําเสนอโครงงานให้แก่คณะกรรมการ 
1.6.5  หากนักศึกษาไม่พร้อมในการสอบตามวันเวลาที่ กําหนดได้ ให้ นักศึกษาติดต่อ

คณะกรรมการเพื่อสอบโครงงานให้แล้วเสร็จ กําหนดวันเวลาที่สอบต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงสัปดาห์ก่อนหน้า
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนในภาคการศึกษานั้น 
 

1.7 การพิจารณาผลและการให้คะแนน 
 

1.7.1  กรรมการท่ีสาขาวิชาแต่งต้ังมีหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงงาน
และพิจารณาผลการดําเนินงานโครงงาน 

1.7.2  การพิจารณาผลให้ใช้เกณฑ์ประเมินว่านักศึกษาผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน โดยใช้
มติ ของกรรมการอย่างน้อยสองในสาม  

1.7.3  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้กําหนดระดับคะแนนโครงงานตามเกณฑ์ของวิทยาลัย  
1.7.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาขาวิชาทําหน้าที่ ปรับระดับคะแนนลงจากระดับ 

คะแนนที่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่นักศึกษาไม่ส่งงานตามที่สาขาวิชากําหนด  
1.7.5  นักศึกษาที่ไม่สามารถนําเสนองานตามวันเวลาที่กําหนดในข้อ1.6.1 แต่ได้ปฏิบัติตาม 

ข้อ 1.6.5 เสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับคะแนนไม่เกิน B  
1.7.6  นักศึกษาที่ไม่สามารถนําเสนองานตามท่ีกําหนดในข้อ 1.7.5 จะได้รับคะแนน I โดยไม่ 

มีการแก้ไขระดับคะแนนภายในภาคการศึกษานั้น    นักศึกษาจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการ
เพ่ือ นําเสนอโครงงานให้เสร็จสิ้นในภาคฤดูร้อน ในกรณีน้ีนักศึกษาจะได้รับคะแนนไม่เกิน C  

1.7.7  นักศึกษาที่ไม่สามารถนําเสนองานตามท่ีกําหนดในข้อ 1.7.6 จะได้รับคะแนน F  
 
1.8   การปิดงานโครงงาน  
 

การปิดโครงงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นักศึกษาต้องดําเนินการ ให้นักศึกษาย่ืนเอกสาร
รายการ ตรวจสอบภายในวันเวลาที่กําหนดในข้อ 1.5 พร้อมทั้งส่งมอบงานตามข้อกําหนดดังน้ี 

1.8.1  ส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 3 เล่ม เย็บเล่มตามกําหนด  
1.8.2  ส่งแผ่นซีดีที่มีเลเบลกํากับช่ือนักศึกษาและชื่อโครงงาน  บันทึกรายละเอียดโครงงาน

ลง ในโครงสร้างไดเรกทอรีดังต่อไปน้ี 
1.8.2.1  รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (/doc/report)  
1.8.2.2  บทความโครงงาน (/doc/paper/)  
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1.8.2.3  เอกสารนําเสนอโครงงาน (/doc/present)  
1.8.2.4  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา (ถ้ามี) ในรูปรหัสต้นฉบับพร้อมคู่มือการใช้(/src/)  
1.8.2.5  ซอฟต์แวร์ไบนารีที่พร้อมติดต้ัง(/installer/) ซึ่งสามารถแยกออกเป็นซีดีอีก

หน่ึงแผ่นหากจําเป็น  
 

1.9  การเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน และ/หรือการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
 

1.9.1  การเปล่ียนหัวข้อโครงงาน ให้นักศึกษายื่นใบคําร้องทั่วไป (ค.วซ.04)  ขอเปล่ียนหัวข้อ
โครงงานและจัดส่งข้อเสนอโครงงานฉบับใหม่ 

1.9.2  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ นักศึกษาย่ืนคําร้องทั่ วไป  (ค .วซ .04)  ขอ
เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.9.3  หากอาจารย์ที่ปรึกษาเดิมไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานใหม่และยื่นคําร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อสาขาวิชา  
 

1.10 เอกสารที่ใช้  
 

1.10.1.  แบบโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.00)  
1.10.2.  แบบขอเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.01)  
1.10.3.  แบบขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.02)  
1.10.4.  แบบขอสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ (ค.วซ.03)  
1.10.5.  แบบคําร้องทั่วไป (ค.วซ.04)  
1.10.6.  ใบขออนุมัติสอบโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.05)  
1.10.7.  แบบประเมินโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ค.วซ.06)  
 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 
ส่วนประกอบของโครงงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 
 

 ส่วนประกอบของโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนํา ส่วนเน้ือหา 
ส่วนอ้างอิง หรือส่วนท้าย  
 

2.1 ส่วนนํา  
 

ส่วนนําประกอบด้วย (ตามตัวอย่างในภาคผนวก ก) 
2.1.1  ปกนอก ปกนอกของเล่มโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นปกแข็งสีนํ้าเงินเข้มหรือสี

กรมท่า ตัวอักษรบนปกนอก พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ข้อความใน
หน้าปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ 

2.1.2  สันปก ให้พิมพ์ช่ือโครงงานและปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  
2.1.3  กระดาษเปล่าถัดจากปกแข็งด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลังให้มีกระดาษสีขาวด้าน 

ละแผ่น  
2.1.4 ใบรับรองโครงงานให้ใช้แบบฟอร์มของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  โดยพิมพ์

ข้อความ การลงนามในใบรับรองให้ลงลายมือช่ือจริงของ คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ด้วยปากกาหมึกสีนํ้าเงินเท่าน้ัน  

2.1.5 ปกใน  หมายถึง  หน้าหัวเรื่องข้อความบนปกในให้เขียนเป็นภาษาไทย  หรือ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้เขียนโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพียงภาษาเดียวบนกระดาษขาวที่ใช้พิมพ์
โครงงาน วิศวกรรมซอฟต์แวร์มีสาระดังน้ี  

2.1.5.1 ช่ือเรื่อง เป็นช่ือหัวข้อโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ ได้รับอนุมัติใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย 

2.1.5.2  ช่ือผู้แต่งหรือผู้จัดทํา มีคํานําหน้าช่ือ นาย นาง หรือนางสาว ในกรณีที่ผู้
แต่งมี ยศ เช่น ร้อยตํารวจเอก พันตรี หม่อมราชวงศ์ เป็นต้น ให้ใช้ยศน้ัน ๆ นําหน้าช่ือ  

2.1.5.3  ระบุว่าโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์น้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาใน 
หลักสูตรใด สาขาวิชาใด  และชื่อของวิทยาลัย  (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง) และปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  
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2.1.6   บทคัดย่อ ให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทยสําหรับโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษสําหรับโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืน โดยมีสาระในบทคัดย่อดังน้ี  

2.1.6.1   ช่ือสกุลผู้วิจัย พร้อมคํานําหน้านามเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนปกในชื่อ
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชา ช่ือสถาบัน รายนามอาจารย์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงงาน และปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  

2.1.6.2   วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการศึกษาวิจัย ผลและสรุป  
2.1.7   กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความ

ช่วยเหลือ และความร่วมมือจนโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์น้ันสําเร็จลุล่วงด้วยดี  
2.1.8   สารบัญ  (Table of Contents)   เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบสําคัญทั้งหมด

ของ โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้เขียนเป็นภาษาที่ใช้เขียนโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หาก
สารบัญไม่จบในหน่ึงหน้าให้พิมพ์คําว่า "สารบัญ (ต่อ)" หรือ "Table of Contents (Continued)" 
กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป  

2.1.9   สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มี
อยู่ใน โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) หากสารบัญตารางไม่จบในหนึ่งหน้าให้พิมพ์คําว่า "สารบัญ
ตาราง (ต่อ)" หรือ "List of Tables (Continued)" กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป  

2.1.10 สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผน
ที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หากสารบัญภาพไม่จบในหน่ึง
หน้าให้พิมพ์คําว่า "สารบัญภาพ (ต่อ)" หรือ "List of Figures (Continued)" กลางหน้ากระดาษหน้า
ถัดไป 

2.1.11 คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ (List of Abbreviations and Symbols) เป็นส่วนที่
อธิบาย ถึงสัญลักษณ์และคําย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) ทั้งน้ีให้สัญลักษณ์
และคําย่อมี ความหมายเดียวกันตลอดทั้งเล่ม และให้พิมพ์เรียงตามลําดับตัวอักษร  
 
2.2 ส่วนเน้ือหา  

ส่วนเน้ือหามีทั้งหมด 5 บท เป็นส่วนที่แสดงสาระสําคัญของโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ประกอบด้วย  

 
2.2.1   บทที่ 1 บทนํา  

ควรประกอบด้วยเน้ือหาย่อยต่อไปน้ี 
2.2.1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เป็นส่วนที่บรรยายถึงที่มาของ

ปัญหาและเหตุผลในการพัฒนาโครงงานดังกล่าวน้ีขึ้น ทั้งน้ีควรไม่ตํ่ากว่า 1 หน้ากระดาษ 
2.2.1.2 วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่ระบุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยจําแนกเป็น

ลําดับหัวข้อ และขึ้นประโยคว่า “เพ่ือ” 
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2.2.1.3 ขอบเขตของการวิจัย เป็นส่วนที่ระบุขอบเขตหรือความต้องการหลักของ
โครงงานน้ีที่ ต้องพัฒนาขึ้น ทั้ งน้ี ขอบเขตที่ ระบุต้องสอดคล้องกับขอบเขตที่ผ่านการเสนอ
โครงการวิจัย 

2.2.1.4 เครื่องมือที่ใช้ เป็นส่วนที่ระบุคุณลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
โครงงานทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ 

2.2.1.5 วิธีการดําเนินงาน เป็นส่วนที่ต้องระบุขั้นตอนวิธีการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการโครงงานตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2.2.1.6 แผนการดําเนินงาน เป็นส่วนที่ต้องระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินตาม
วิธีการที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงงานตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามข้อ 2.2.1.5 

2.2.1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นส่วนที่ต้องระบุถึงผลประโยชน์ที่ บุคคล/
สถานที่/หน่วยงาน จะได้รับ ทั้งน้ีให้ระบุอย่างชัดเจนถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์เหล่าน้ันหากโครงงานนี้แล้ว
เสร็จ 

2.2.2   บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.2.2.1 แนวคิด เป็นส่วนที่ต้องระบุถึงข้อมูลและแนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นในเสนอการ

พัฒนาโครงงานน้ีขึ้นมา จัดเป็นกรณีศึกษาที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาโครงงานต่อไป ทั้งน้ีให้ระบุอย่าง
ชัดเจนมาจากแหล่งใด แนวทางเดิมที่ใช้เป็นอย่างไร  

  2.2.2.2 ทฤษฎี เป็นส่วนที่ต้องระบุถึงทฤษฎี หลักการทางวิชาการ เทคนิค หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ และถูกนํามาใช้ในการพัฒนาโครงงานทั้งหมด 

2.2.2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นส่วนที่ต้องระบุผลที่ได้รับจากวรรณกรรม บทความ 
หรืองานวิจัยที่มีการใช้แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการวิชาการเดียวกันที่เกิดผลสรุปแล้ว สามารถเขียน
ได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ 

2.2.3 บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
การวิเคราะห์ระบบจะศึกษาจากเอกสารท่ีมีอยู่ และศึกษาระบบเดิมเพ่ือให้เข้าใจถึง

ขั้นตอนการทํางานและทราบว่าจุดสําคัญของระบบอยู่ที่ไหน กําหนดความต้องการของระบบใหม่  
รวมไปถึงออกแบบระบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้ โดยใช้เครื่องมือในการ
ออกแบบที่เหมาะสม พิจารณาการนําเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

2.2.3.1 การพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database) กําหนดให้
นําเสนอผลแบบจําลองตามแนวทางเชิงวัตถุ (UML) (ดูตัวอย่างตามภาคผนวก ค) 

ก) แผนภาพการทํางานของระบบ (Use Case Diagram) 
หัวข้อน้ี ผู้พัฒนาต้องนําเสนอรายละเอียด ประกอบด้วย 2 ส่วนงาน คือ 
- แผนภาพการทํางานของระบบ โดยผู้พัฒนาต้องแสดงแผนภาพการ

ทํางานตามลําดับ เริ่มต้ังแต่ ภาพรวมของระบบ และจําแนกแผนภาพการทํางานย่อย จนกระทั่งงาน
ลําดับท้ายสุด  

- ตารางคําอธิบาย (Use Case Description) ส่วนการอธิบายการ
ทํางานของ Use Case แต่ละหน่วย แบบบรรยาย ทั้งน้ี หากเป็น Use Case งานลําดับสุดท้ายของแต่
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ละหน่วยใหญ่ ให้เลือกบรรยาย Exception Flow เฉพาะงานที่ใช้นําเสนอในแผนภาพกระบวนการ
ทํางาน ข้อ ข)  

ข) แผนภาพกระบวนการทํางาน (Activity Diagram)  
- นําเสนอแผนภาพโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนภาพการทํางาน

ของ Use Case งานลําดับสุดท้ายโดยละเอียด  
ค) แผนภาพโครงสร้างข้อมูล (Class Diagram) 

- นําเสนอความสัมพันธ์ของตารางภายในฐานข้อมูล ทั้งน้ี กําหนดให้
ออกแบบให้เหมาะสม และมีจํานวนตารางไม่ตํ่ากว่า 5 ตารางหลัก 

ง) โครงสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
- นําเสนอรายละเอียดของแต่ละตารางของฐานข้อมูล ทั้งน้ี กําหนดให้

ออกแบบให้เหมาะสม และจัดเก็บข้อมูลภายในตารางหลักไม่ตํ่ากว่า 5 คอลัมน์  
จ) การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  

- กรณี Black Box กําหนดให้ระบุกรณีการทดสอบแบบ Black Box 
จํานวน 10 กรณี  

- กรณี White Box กําหนดให้ระบุกรณีการทดสอบแบบ White Box 
จํานวน 2 กรณี ทั้งน้ี ให้เลือกโมดูลหลักของระบบโดยพิจารณาตามช่ือหัวข้อโครงงานที่พัฒนา  

ฉ) แบบฟอร์มข้อมูลขาเข้าและรายงาน (User Interface Design) 
โดยแต่ละหัวข้อให้อธิบายตามแผนภาพแต่ละส่วนรูปแบบฟอร์ม

มาตรฐาน ทั้งน้ี ห้ามมิให้คัดภาพจากระบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว  
2.2.3.2 การพัฒนาแอนิเมชัน (Animation) พิจารณาการนําเสนอผลการวิเคราะห์

และออกแบบดังต่อไปน้ี (ดูตัวอย่างตามภาคผนวก ง) 
ก) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็นขั้นตอนของการเตรียม

สร้างงาน โดยประกอบด้วยการวางแผน วางคอนเซ็ปต์ และแนวทางของเรื่อง ทั้งน้ีให้วาดลายเส้นหรือ
โครงร่างเท่าน้ัน ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

- การออกแบบตัวละครและฉาก (Character Design) เป็นส่วน
นําเสนอตัวละคร และฉากที่ใช้ประกอบแอนิเมชันในรูปแบบตาราง ประกอบด้วย ช่ือตัวละคร/ฉาก 
รูปร่าง/ลักษณะ และภาพร่างลายเส้นที่มีความละเอียดพอสมควร  

- การเขียนโครงเรื่อง (Outline Topic) เป็นส่วนนําเสนอโครงเรื่อง
คร่าว ๆ เพ่ือให้ทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวแอนิเมชัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่อง เน้ือหา
สรุปไม่เกิน 15 บรรทัด  

- การเขียนบทบรรยายและบทสนทนา (Story Description) เป็นส่วน
นําเสนอเน้ือหาของโครงเร่ืองโดยละเอียด เขียนเชิงพรรณนา เขียนบรรยายให้เห็นเห็นภาพ รส กลิ่น 
และเสียงของแอนิเมชันที่ต้องการผลิต ทั้งน้ี บทสนทนาที่ระบุต้องอยู่ในเครื่องหมาย “” เสมอ  

- การเขียนบทดําเนินเรื่องเรื่องหรือสคริปต์ (Story Script) เป็นส่วนที่
ใช้นําเสนอแนวความคิดการผลิตที่ ตัดเน้ือเรื่องเป็นส่วน จากบทบรรยายและบทสนทนา ทั้งน้ี
แนวความคิดดังกล่าวให้ใช้คําศัพท์เทคนิคในการเขียนบทหรือสั่งกล้องมากําหนดด้วย  
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- การสร้างสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) เป็นส่วนที่ใช้นําเสนอการวาด
ภาพเพ่ือถ่ายทอดจินตนาการจากบทดําเนินเรื่องให้ออกมาเป็นลําดับภาพ  

ข) ขั้นตอนผลิต (Production) เป็นขั้นตอนเริ่มลงมือทําแอนิเมชันจาก 
Storyboard จากขั้นตอนก่อนผลิตเพ่ือให้ได้แอนิเมชันหน่ึงเรื่องพร้อมสําหรับการเผยแพร่ต่อไป 
ทั้งน้ี ให้วางภาพถ่ายของผู้ผลิตหรือทมีผลิตในขณะผลิตลงในเอกสารในแต่ละหัวข้อย่อยดังน้ี  

- การขึ้นรูปวัตถุและแบบ (Modeling)  
- การทําภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

ค) ขั้ นตอนหลั งการผลิต  (Post-Production) เป็ นขั้ นตอนของการ
เตรียมการทวนสอบทดสอบผลงานที่ได้จากการผลิต โดยพิจารณาฉากหรือการดําเนินเรื่องสําคัญ 
ตามหัวข้อต่อไปน้ี  

- การบันทึกเสียง ทําเพลงประกอบ และเสียงประกอบ (Sound 
Record and Effect) เป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์ ทั้งน้ี ให้วาง
ภาพถ่ายของผู้ผลิตหรือทีมผลิตในขณะพากย์เสียงหรือบรรยายลงในเอกสารด้วย 

- การเตรียมทดสอบเสียง (Sound and Testing) เป็นส่วนให้กําหนด
กรณีทดสอบการปรากฏเสียงที่เกิดขึ้นจริงเมื่อแล้วเสร็จ จํานวน 10 กรณี  

- การ เต รียมทดสอบการ เคลื่ อน ไห วของตั วละครและภาพ 
(Animation and Testing) เป็นส่วนให้กําหนดกรณีทดสอบการปรากฏภาพหรือเคล่ือนไหวของภาพ 
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อแล้วเสร็จ จํานวน 10 กรณี    

2.2.4   บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน   
2.2.4.1 โปรแกรมต้นแบบ / แอนิเมชันต้นแบบ 

นําเสนอรายละเอียดของผลการดําเนินที่ได้ทําการ Implementation ใน
รูปแบบคู่มือการใช้งาน และนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง รูปภาพ พร้อม ทั้งคําอธิบาย 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการอภิปรายผลหรือการวิจารณ์ผลควรอยู่ต่อจากผลการศึกษา และควรมี
เน้ือหาครอบคลุม ผลการศึกษาหรือผลทําโครงการที่ได้  

2.2.4.2 ผลการทวนสอบและทดสอบ  
สรุปผลการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ตามการออกแบบในบทท่ี 3 

โดยนําเสนอผ่านแบบฟอร์มมาตรฐานในแต่ละกรณีทดสอบ (Test Case) โดยจําแนกผลการทวนสอบ
ทดสอบเป็น 2 กรณี (ตัวอย่างตามภาคผนวก จ) ดังน้ี  

 ก) กรณีการพัฒนาซอฟต์แวร์  
- กระบวนการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Black Box 

นําเสนอผลการทดสอบในรูปตาราง โดยแต่ละกรณีทดสอบจะนําเสนอรายละเอียด 3 ส่วน ดังน้ี 
1) ภาพหน้าจอก่อนดําเนินการทดสอบซอฟต์แวร์ของโมดูล 

(Input Interface)  
2) ตารางแสดงการกําหนดขอบเขตของ inputs หรือกลุ่มของ 

input ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของโมดูล  
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3) ตารางแสดงผลการทดสอบ Black Box ด้วยวิธี Boundary 
Value Testing ของโมดูล  

- กระบวนการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์แบบ White Box  
นําเสนอผลการทดสอบในรูปแผนภาพ คําสั่ง และตาราง โดยแต่ละกรณีทดสอบจะนําเสนอ
รายละเอียด 3 ส่วน ดังน้ี  

1) แสดงทุก Source code ของโมดูลที่ทําการทําทดสอบ  
2) แผนภาพเส้นทางการตรวจสอบ (Basic Path Testing)  
3) ตารางตารางแสดงผลการทดสอบWhite Box โมดูล  

 ข) กรณีการสร้างแอนิเมชัน   
- การทดสอบเสียง แสดงตําแหน่งเฟรมที่ปรากฏเสียงตามกรณี

ทดสอบเสียง  
- การทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละครและภาพ แสดงตําแหน่ง

เฟรมที่ปรากฏการเคลื่อนไหวและภาพตามกรณีทดสอบ 
2.2.5 บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ   (Conclusion)  

เป็นขั้นตอนที่สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ ในโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งหมด 
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังน้ี 

2.2.5.1 สรุปผลการดําเนินงาน ระบุผลงานสําคัญที่ค้นพบจากการศึกษาและผลิต
โครงงานจนแล้วเสร็จ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์เป็นเบ้ืองต้น 

2.2.5.2 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยย่อ
เก่ียวกับการวิจัยต่อไป ตลอดจนประโยชน์ที่อาจจะได้จากการประยุกต์ผลการผลิตโครงงานที่ได้
กระทําน้ี 

2.2.5.3 อุปสรรคที่พบ เป็นการระบุข้อจํากัด หรือปัญหา อุปสรรคที่พบขณะ
ดําเนินงานโครงงาน 

 
2.3 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย  
 

ส่วนอ้างอิงซึ่งมีทั้งการอ้างอิงภายในและการอ้างอิงท้ายเรื่องประกอบด้วย บรรณานุกรมหรือ 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  (ถ้ามี ) ประวัติผู้ วิจัย ในส่วนอ้างอิงน้ีอาจมีส่วนประกอบอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจาก น้ีได้ตามความเหมาะสมของโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฉบับน้ันๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของ คณะกรรมการที่ ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และภาควิชา (ตัวอย่างตามภาค 
ผนวก ข) มีรายละเอียดดังน้ี 

2.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนที่แสดง
รายช่ือ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ใช้สําหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนโครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เรื่องน้ัน ๆ โดยอยู่ต่อจากส่วนเน้ือหาและก่อนภาคผนวก  
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2.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจในเน้ือหาสาระ
ของ โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์เรื่องน้ันอาจมีหรือไม่มีก็ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น ซึ่ง
ได้แก่ อภิธานศัพท์ รายการคําย่อ ภาพประกอบ การคํานวณต่าง ๆ แบบสอบถาม และอ่ืน ๆ เป็นต้น  

2.3.3 ประวัติผู้จัดทํา (Biography) การเขียนประวัติผู้จัดทํา ถ้าโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เขียนเป็น ภาษาไทยให้เขียนประวัติผู้วิจัยเป็นภาษาไทยถ้าโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษหรือ ภาษาต่างประเทศอ่ืนใด ก็ให้เขียนประวัติผู้จัดทําเป็นภาษาที่ใช้เขียนโครงงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์น้ัน (ตัวอย่างตามภาคผนวก ก) ให้เขียนโดยจําแนกเป็นหัวข้อโดยมีข้อความดังน้ี  

2.3.3.1 ประวัติการศึกษา ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นต้น
ไป โดยระบุช่ือ หลักสูตร/สายวิชาที่เรียน สถานศึกษาและช่วงปีการศึกษาในแต่ละระดับด้วย  

2.3.3.2 สถานที่ติดต่อ  
2.3.3.3 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
2.3.3.4 e-Mail 
 



บทที่ 3 
การพิมพ์โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
 
3.1 กระดาษที่ใช้  
 

กระดาษที่ใช้พิมพ์โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือทําสําเนาโครงงานต้องเป็นกระดาษ
ปอนด์ขาว พิเศษ ไม่มีเส้นบรรทัดขนาดมาตรฐาน A4 นํ้าหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร ใช้พิมพ์เพียง
หน้าเดียวเท่าน้ัน ตลอดทั้งเล่ม  
 

3.2 การวางรูปหน้ากระดาษพิมพ์  
 

การเว้นขอบระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่าง (ตัวอย่างตามภาคผนวก ข) ดังน้ี 
3.2.1   หัวกระดาษให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท

ให้เว้น 5.08 เซนติเมตร (2 น้ิว)  
3.2.2   ขอบล่างและขอบขวามือ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว)  
3.2.3   ขอบซ้ายมือ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว)  

 

3.3 การพิมพ์  
 

3.3.1   ขนาดและแบบตัวพิมพ์ ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ช่ือ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 
พอยต์ สําหรับตัวอักษรธรรมดาที่เป็นตัว พ้ืนของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม และให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 
พอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อใช้พิมพ์หัวข้อสําคัญ โดยใช้หมึกพิมพ์สีดําตลอดทั้งเล่ม  

3.3.2   การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม บรรทัดระหว่างหัวข้อ 
สําคัญให้เว้น 1 บรรทัด  

3.3.3   การย่อหน้า ให้เว้นระยะจากกรอบพิมพ์ซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 น้ิว)  
3.3.4   การขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อพิมพ์คําสุดท้ายไม่จบในบรรทัดน้ันๆ   ให้ยกคําน้ันไปพิมพ์ใน 

บรรทัดต่อไปทั้งคํา ไม่ควรตัดส่วนท้ายของคําไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่  
3.3.4.1   การตัดคําที่ไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

ในปัจจุบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนสําคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตฮาร์ดแวร์ทุกช้ินส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมต้องอาศัยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวควบคุม การทํางานของเคร่ืองจักรกล หรือควบคุมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
มอเตอร์  ซึ่งการควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นระบบใหม่ที่ต้องใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
เป็นตัวควบคุม  
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3.3.4.2   การตัดคําที่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
ในปัจจุบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนสําคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตฮาร์ดแวร์ทุกช้ินส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมต้องอาศัย         
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวควบคุม การทํางานของเคร่ืองจักรกล หรือควบคุมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับมอเตอร์  ซึ่งการควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นระบบใหม่ที่ต้องใช้อุปกรณ์สารก่ึง
ตัวนําเป็นตัวควบคุม  

3.3.5 การข้ึนหน้าใหม ่
3.3.5.1 ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ ให้เว้นขอบล่างประมาณ 

2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
3.3.5.2 หากมีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียว ก็จะจบย่อหน้าเดิมให้พิมพ์ต่อไป

ในหน้าเดิมจนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป 
3.3.5.3 หากมีเน้ือที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้าน้ันแล้วจะขึ้นย่อ

หน้าใหม่ให้ยกย่อหน้าน้ันไปต้ังต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป  
3.3.6 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาไทย คําที่เป็นภาษาต่างประเทศให้พิมพ์เป็น

ภาษาไทย และวงเล็บภาษาต่างประเทศ ส่วนคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้ว
โดย ราชบัณฑิตยสถาน ให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่าง  

จากข้อความดังกล่าว แม้พิมพ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมวิศวการนั้นมีส่วนที่จะช่วย
เศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี แม้พิมพ์เหล่าน้ีได้แก่ โปรเกรสซีฟดายส์ (Progressive Dies) 
และ คอมบิเนช่ันดายส์ (combination Dies)  
 

3.4 การลาํดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า  
 

3.4.1 การลําดับหน้าในส่วนนําเรื่อง ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย ก, 
ข, ค, . . สําหรับโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาไทย และใช้เลขโรมันตัวเล็กคือ i, ii, iii, iv, . . . 
สําหรับโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน โดยพิมพ์ลําดับหน้าไว้ริม
ขอบบนด้านขวาของกรอบกระดาษห่างจากขอบกระดาษลงมา 1.27  เซนติเมตร (0.5 น้ิว) โดยเริ่มนับ
จากหน้าปกใน แต่จะไม่พิมพ์ลําดับหน้าในหน้าปกใน ให้เริ่มพิมพ์ลําดับหน้าจากหน้าบทคัดย่อเป็นต้น
ไป  

3.4.2 การลําดับหน้าในส่วนเน้ือหาและส่วนอ้างอิง ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, . . . กํากับ
หน้าเรียงตามลําดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษห่างขอบกระดาษลงมา 
1.27  
 

3.5 การพิมพบ์ทที่ หัวข้อสาํคัญ และหัวข้อย่อย  
 

3.5.1 บท (Chapters)  เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจําบท  โดยให้ใช้
เลข อารบิคเท่าน้ัน ให้พิมพ์คําว่า "บทที่" หรือ "CHAPTER" ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ 
ส่วน ช่ือบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด ช่ือ
บทที่ ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้
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ขนาด ตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา (Bold)  สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย  และให้ใช้ขนาดตัวอักษร 
18 พอยต์ ตัวหนา (Bold) สําหรับโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ  

3.5.2 หัวข้อสําคัญ หัวข้อสําคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ  โครงงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาไทยให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวหนา (Bold) โครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษให้ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์  ตัวหนา (Bold) และไม่ต้องขีดเส้นใต้ ให้ใส่
ตัวเลขกํากับตามบท โดยพิมพ์เว้นห่างจากบรรทัดช่ือบท 1 บรรทัดการพิมพ์บรรทัดต่อๆ ไปไม่ต้องเว้น
บรรทัดโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุกๆ  คําในหัวข้อ
สําคัญๆ เหล่าน้ีต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ  แต่บุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) 
และคํานําหน้านาม (Article) ไม่ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ เว้นแต่บุพบท สันธาน และคํานําหน้า
นามดังกล่าวจะเป็นคําแรกของหัวข้อน้ัน  

3.5.3 หัวข้อย่อยให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของช่ือข้อความของ 
หัวข้อสําคัญน้ันหากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 3 ระดับ ให้ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยคือคือ 
ก, ข , ค, . . . สําหรับโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาไทย และใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
คือ a, b, c,... สําหรับโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งอาจทําได้ 2 แบบและหาก
ใช้แบบใด แบบหน่ึง  ต้องใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  
 
แบบท่ี 1 ใช้ระบบตัวเลขทั้งหมด  
 
1.1   หัวข้อสําคัญ(เครื่องหมาย ** หมายถงึเว้น 2 ตัวอักษร)  
        1.1.1**หัวข้อย่อย………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
        1.1.2**หัวข้อย่อย………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………… 
                 1.1.2.1**หัวขอ้ย่อย………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………… 
                 1.2.2.2**หัวขอ้ย่อย………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………... 
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แบบท่ี 2 ใช้ตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน  
 
1.1   หัวข้อสําคัญ(เครื่องหมาย ** หมายถงึเว้น 2 ตัวอักษร)  

1.1.1**หัวข้อย่อย…………………………………………………………………………... 
         ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
1.1.2 **หัวข้อย่อย…………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

                 1.1.2.1 **หัวข้อย่อย………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………. 
                 1.1.2.2 **หัวข้อย่อย………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………. 
                   ก)**หัวข้อย่อย…………………………………………………………….. 
                   ………………………………………………………………………………………. 
                   ………………………………………………………………………………………. 
                    ข)**หัวข้อย่อย…………………………………………………………….. 
                   ………………………………………………………………………………………. 
                   ………………………………………………………………………………………. 
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3.6 การพิมพต์าราง  
 

3.6.1 ตารางประกอบด้วยเลขที่ของตาราง ช่ือของตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง 
โดย ปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวต้ังและแบบแนวนอนก็ได้  

3.6.2 ให้พิมพ์คําว่าตารางที่ชิดริมกรอบกระดาษซ้ายมือ ตามด้วยบทท่ี สัญลักษณ์ – ลําดับ
หมายเลข และข้อ ช่ือตารางกํากับไว้ด้านบนของตารางน้ัน โดยเรียงลําดับหมายเลขตารางจาก 1 ไป
จนจบบท ตารางในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คําว่า
ตารางที่และเลขที่ตาราง เช่น  

ตารางที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ตารางที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ตารางที่ ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก) 
หรือ TABLE 1-1 (CHAPTER 1) TABLE 2-1 (CHAPTER 2) TABLE A-1 (APPENDIX A)  

3.6.3 ให้พิมพ์ช่ือตารางต่อจากเลขที่ของตารางโดยเว้นระยะห่าง  
3.6.4 ตารางท่ีอ้างอิงจากแหล่งอ่ืน ให้แจ้งที่มาไว้ท้ายตารางโดยเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มา

ไว้ ด้วยในตอนท้ายตาราง  
3.6.5 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าพิมพ์ สําหรับตารางขนาดใหญ่ควรย่อขนาด

ลง โดยใช้เครื่องถ่ายย่อส่วนหรือวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย 
สําหรับตารางที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถย่อขนาดได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

3.6.6 กรณีที่ตารางมีความยาว หรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้
ให้ ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตาราง
และ ตามด้วยคําว่าต่อในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1-1 (ต่อ) หรือ TABLE 1-1 (CONTINUED) เป็นต้น  
 

3.7 การพิมพ์ภาพประกอบ  
 

3.7.1 ภาพประกอบด้วย รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ  
  3.7.2 ภาพประกอบที่เป็นภาพสี จะต้องทําเป็นภาพอัดสําเนาสีลงบนกระดาษปอนด์ขาว
อย่างชัดเจน 

 3.7.3 ภาพประกอบแต่ละภาพต้องมีเลขที่ของภาพ   และช่ือหรือคําอธิบายภาพกํากับไว้ใต้ 
ภาพประกอบกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลําดับหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบทภาพท่ี
ปรากฏในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คําว่าภาพที่และ
เลขที่ของภาพ เช่น ภาพที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ภาพที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ภาพที่ ก-1 (อยู่ใน
ภ าคผน วก  ก ) ห รื อ  FIGURE 1 -1  (CHAPTER 1 ) FIGURE 2 -1  (CHAPTER 2 ) FIGURE A-1 
(APPENDIX A) เป็นต้น  

3.7.4 ภาพใด ๆ ก็ตาม จะต้องทําเป็นภาพอัดสําเนาบนกระดาษให้ชัดเจนห้ามใช้วิธีการติด
ภาพ  

3.7.5 การพิมพ์ภาพประกอบ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์ตารางที่กล่าวมาแล้ว
รายละเอียด 
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3.8 การพิมพ์สมการ  
 

สมการแต่ละสมการต้องมีเลขท่ีของสมการ โดยพิมพ์เรียงลําดับหมายเลขของสมการตามบท 
จาก 1 ไปจนจบบท  สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน  ให้พิมพ์ตัวอักษร
ธรรมดา (Normal) เช่น สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ (1-1) สมการที่ 2 อยู่ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ 
(2-2) สมการที่ 3 อยู่ใน ภาคผนวก ก ให้พิมพ์ (ก-3) หรือ Eq.1-1 (CHAPTER 1), Eq.2-2 (CHAPTER 
2), Eq.A-1 (APPENDIX A)  
 
3.9 การเขียนอ้างอิงแบบนาม - ปี  
 

3.9.1 ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนาม - ปี ซึ่งประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง หรือช่ือกลุ่มผู้แต่ง และปี ที่
พิมพ์ของเอกสาร เมื่อช่ือผู้แต่งปรากฏในประโยคให้ระบุเฉพาะปีในวงเล็บเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้
ขึ้นต้นช่ือผู้แต่งด้วยช่ือต้นเท่าน้ัน โดยไม่ต้องใส่ช่ือสกุล เอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้น ช่ือ
ผู้แต่งด้วยช่ือสกุลเท่าน้ันเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องกํากับช่ือภาษาไทยในวงเล็บ  

3.9.2 การอ้างอิงเอกสารทุกประเภทไว้ในเนื้อหา ให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเน้ือหา กรณีที่
มี เลขหน้าเลขที่ตารางหรือเลขที่ภาพของเอกสารที่นํามาอ้างอิงให้ใส่เลขที่น้ัน ๆ ตามหลังปีที่พิมพ์โดย 
คั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาค คู่ (Colon) ดังตัวอย่าง  

 

คนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการบริหารเพราะคนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ปัจจัยอ่ืนๆ วัสดุและ
วิธีการจัดการ (สมาน, 2523: 1 - 2) 

 จากการสํารวจใน ปี พ.ศ. 2528 ปรากฏว่ามีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศท้ัง
รายใหญ่ และรายย่อยอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โรงงานส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ 46.3 
ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน  อีกร้อยละ   35  ผลิตภาชนะของบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมกําลัง
ผลิตทั้งสิ้น ประมาณปีละ  250,000-300,000 ตัน  ซึ่งคาดหมายได้ว่าในอนาคต อุตสาหกรรมผลิต
ผลิตภัณฑ์ พลาสติกจะเจริญมากขึ้นเป็นเท่าตัว    และจะขยายไปได้ตามความต้องการของผู้บริโภค 
(กมลลกัษณ์, 2528: 18)  

หลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การ ประเมินผล (Tyler, 1970: 22)  

3.9.3 ถ้าต้องการอ้างเอกสารที่ผู้แต่งได้อ้างถึงในงานของตน การอ้างเช่นน้ีถือว่ามิได้เป็นการ
อ้างถึงเอกสารน้ันโดยตรง ให้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู้แต่งและปีที่
พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ตามด้วยคําอ้างถึงใน หรือ cited in แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสาร
อันดับ รองและปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง 

แท้จริงประโยชน์ที่หอพระสมุดสําหรับพระนครจะทําให้แก่บ้านเมืองได้ ไม่ใช่แต่รวมหนังสือ
เก็บไว้เป็นสมบัติของบ้านเมืองอย่างเดียว    ถ้าหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเป็นเหตุให้เกิดวิชา
ความรู้พิมพ์ให้แพร่หลายได้ ยังเป็นประโยชน์ย่ิงขึ้นเหมือนกับแจกจ่ายสมบัติน้ันไปให้ถึงมหาชนอีก
ช้ันหน่ึงกรรมการจึงเห็นเป็นข้อสําคัญมาแต่แรกต้ังหอพระสมุดสําหรับพระนคร  ซึ่งหอพระสมุด ควร
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เอาเป็นธุระในเรื่องพิมพ์หนังสือด้วย (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2459: 110 อ้างถึงใน แม้น 
มาส, 2509)  

3.9.4 การคัดลอกข้อความ (Quotations) การพิมพ์ข้อความท่ีคัดลอกมาอ้างอิงโดยตรง ถ้า
เป็นข้อ   ความสั้นๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเน้ือหาโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่
ให้เขียนไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (" ") หากข้อความท่ีคัดลอกมาน้ันมีความยาวติดต่อกันเกิน 3 
บรรทัด ให้พิมพ์แยกจากเน้ือหาโดยขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ   ("  ")  กํากับ  
แต่ให้พิมพ์ติดต่อกันไป  โดยด้านซ้ายของข้อความอยู่ในระดับเสมอย่อหน้า กรณีข้อความที่คัดลอกมา
ไม่ได้เริ่ม จากตัวแรกของย่อหน้า  และท้ายข้อความท่ีคัดลอกมาไม่จบย่อหน้าของข้อความเดิมให้ใส่
เครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) สามครั้งไว้หน้าและหลังข้อความท่ีคัดลอกมา กรณีต้องการละข้อความ
ส่วนกลางให้ใส่ เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) สามคร้ังแทนข้อความท่ีละไว้น้ัน การพิมพ์เครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) สามคร้ัง ให้พิมพ์โดยเว้นระยะห่างช่วงตัวอักษร ( . . . ) ดังตัวอย่าง  

3.9.4.1 ข้อความท่ีคัดลอกมาไม่เกิน 3 บรรทัด ดังตัวอย่าง 
ประเทศไทยในปัจจุบัน วัว  และควาย  นอกจากจะยังคงเป็นแรงงานในฟาร์มส่วนใหญ่อยู่

แล้ว ยังเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญอีกด้วย พิจารณาในแง่อาหารสัตว์ " . . . สัตว์ประเภทน้ี สามารถที่จะ
ใช้ ประโยชน์จากผลิตผลในไร่นา . . . ซึ่งไม่มีค่าทางเศรษฐกิจให้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานและเน้ือได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ . . . " (ณรงค์, 2522: 10)  

3.9.4.2 ข้อความท่ีคัดลอกมาเกิน3 บรรทัด ดังตัวอย่าง 
ในการศึกษาเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  น้ัน  ได้มีการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือหาวิธีการใน

การศึกษา และการถ่ายทอดความรู้สึกด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันมาแล้วมากมายหลายวิธี และ
วิธีการทางวิทยา ศาสตร์ก็นับเป็นวิธีการหน่ึงที่สามารถช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  
เป็นไปอย่างหน้าเช่ือถือได้มากกว่าวิธีการอ่ืนๆ อีกหลายวิธี ดังคํากล่าวของ Cohen and Hagel 
(1897: 195) ซึ่งกล่าวไว้ว่า. . . วิธีการอ่ืนๆ      น้ันแตกต่างไปจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า วิธีการ
เหล่าน้ันไม่สามารถเอ้ือต่อการ ปรับเปลี่ยนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการค้นพบ จึงเป็นการ
แตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่เน้นการพัฒนา 
และช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการ เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ก็ตาม จะ นําไปสู่การค้นคว้าใหม่อย่างต่อเน่ืองและก้าวหน้าต่อไป
ได้อีกเรื่อยๆ โดยไม่หยุดย้ัง โดยอาศัยข้อค้น พบก่อนๆ มาเป็นข้อมูลสนับสนุนอีกขั้นหน่ึง เพ่ือให้ได้ข้อ
ค้นพบใหม่ๆ ต่อไป เรื่อยๆ . . . ดังน้ันวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้ที่
น่าเช่ือถือได้เป็นอย่างย่ิง เปรียบเสมือนแสงสว่าง นําทางให้กับนักวิจัยหรือนักศึกษา เพ่ือไปสู่การ
ค้นพบความรู้ใหม่ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง  

3.9.5 ในกรณีที่ระบุช่ือผู้แต่งไว้แล้วในเน้ือหาหรือข้อความน้ัน การอ้างอิงไม่ต้องระบุถึงช่ือผู้
แ ต่ งซ้ํ า อี ก ใน วงเล็ บ  ให้ ระ บุ เฉพ าะ ปี ที่ พิ ม พ์ และ เลขห น้ าที่ อ้ าง อิ ง  (ถ้ ามี ) ดั ง ตั วอ ย่ าง  
 การคํานวณหาค่าการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของการศึกษา    มักจะพิจารณาจากความจุ
และ เวลาซึ่ ง Vickery (1979) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการใช้อาคารสถานที่ เรียนไว้ว่า . . .  
 Bernett (1953: 55) ได้ให้ความหมายของ "นวกรรม" ไว้ว่า . . .  

นภาภรณ์ (2531: 1) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 ประเภทคือ .  
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ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์น้ัน จําเป็นที่จะต้องทราบถึงลักษณะและ
ความ แตกต่างของสื่อแต่ละชนิด ซึ่งวิจิตร (2522: 116 - 118) ได้จําแนกไว้ดังน้ี . . .  

3.9.6 ถ้าผู้วิจัยอ้างอิงเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน ซึ่งได้เขียนเอกสารไว้หลายเล่มในเดียวกัน 
ก็ให้ใส่ตัวอักษร ก, ข, ค, ... กํากับไว้ที่ปีที่พิมพ์ด้วยสําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย และอักษร a, b, 
c, . . . สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ เช่น (ศักด์ิ, 2512 ก) และ (ศักด์ิ, 2512 ข: 12)       
เป็นต้น  
 
3.10 การพิมพ์บรรณานุกรม (Bibliography)  
 

หลักเกณฑ์การพิมพ์บรรณานุกรมมีข้อกําหนดดังน้ี  
3.10.1 การพิมพ์บรรณานุกรมให้อยู่ต่อจากส่วนเน้ือหา และก่อนภาคผนวกให้พิมพ์คําว่า 

"บรรณานุกรม" หรือ "BIBLIOGRAPHY" กลางหน้ากระดาษ โดยเว้นขอบกระดาษพิมพ์เช่นเดียวกับ 
การเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากช่ือบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละ 
รายการของเอกสารท่ีใช้อ้างอิง  

3.10.2 ให้เรียงเอกสารท่ีใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของ
รายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงลําดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วยภาษาไทยให้เรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้
ก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  

3.10.3 การพิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิง ให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความ
ที่ จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 
น้ิว)  

3.10.4 กรณีการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นช่ือเดียวกัน ให้เขียนช่ือผู้แต่งเฉพาะเล่ม 
แรกเล่มต่อๆ ไป ให้ขีดเส้นยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 น้ิว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  
( . ) และให้ เรียงลําดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลําดับเวลาของผลงาน หรือลําดับตัวอักษรของ
ช่ือผลงาน  

3.10.5  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้พิมพ์ช่ือสกุลตามด้วยช่ือต้นและช่ือกลาง (ถ้ามี)   
เช่น Reynolds,F. E. Mullen, N. D. Red, K. P. Muttiko, M. Turabian, Kate L. เป็นต้น  

3.10.6  ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทย  ให้พิมพ์ช่ือต้นก่อน   แล้วตามด้วยนามสกุล ถ้าเขียนเอกสาร
เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้นามสกุลก่อนแล้วตามด้วยช่ือต้น   ในกรณีที่ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักด์ิ  
บรรดาศักด์ิ  สมณศักด์ิ ให้พิมพ์ช่ือตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และฐานันดรศักด์ิหรือ
บรรดาศักด์ิ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เช่น ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา. วิจิตรวาทการ, 
หลวง. เป็นต้น  

3.10.7 ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้เน้นข้อความโดยเลือกพิมพ์ด้วย
ตัวหนา (Bold)  

3.10.8 การเว้นระยะในการพิมพ์หลังเคร่ืองหมายวรรคตอน มีดังน้ี 
หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . Period)  เว้น 2 ระยะ 
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หลังเคร่ืองหมายจุลภาค ( , Comma)  เว้น 1 ระยะ 
หน้าและหลังเคร่ืองหมายอัฒภาค( ; Semi-colon) เว้น 1 ระยะ 
หน้าและหลังเคร่ืองหมายมหัพภาค คู่ ( : Colons) เว้น 1 ระยะ 

 

3.11 การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข  
 

การอ้างอิงแบบตัวเลขเป็นการระบุแหล่งทีใ่ช้อ้างอิง   ในการเรียบเรียงโครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เป็นหมายเลขเรียงลําดับกันไป โดยใช้วิธีการดังน้ี  

3.11.1 ใส่ ตัวเลขกํากับไว้ท้ ายข้อความหรือ ช่ือบุคคลที่ อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิคใน
เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [ ] เช่น [1], [2] เป็นต้น  

3.11.2 ตัวเลขเรียงลําดับต้ังแต่เลข 1 เป็นต้นไปจนจบบทหรือจบเล่ม  
3.11.3 ในกรณีที่มีการอ้างอิงซ้ําให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว  
3.11.4 แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดน้ัน จะไปปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิง (References)  

 
ตัวอย่างการอ้างอิงแบบตัวเลขแทรกในเน้ือหา  
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน  เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากสําหรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียน  พิสิฐและธีรพล [1]  ได้ให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสื่อให้เหมาะสม 
กับวัตถุประสงค์ไว้เป็น 2 ตอน  

ในการพิจารณาบุคคลเพ่ือใหท้ําหน้าที่ผู้นําแผนกหรือพัฒนา ผู้ทําหน้าที่หวัหน้าแผนกอยู่แล้ว
ให้ เป็นผู้นําทีดี่น้ัน   นอกจากจะทราบบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นําแล้ว  ยังต้องพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ของตัวบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาด้วย คุณสมบัติของผู้นําที่ดีน้ัน Stogdill [2] ได้สรุปว่า
บุคคลที่ดํารง ตําแหน่งผู้นําจะมีลักษณะต่อไปน้ีมากกว่าส่วนเฉลี่ยของกลุ่ม  
 

3.12 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (References)  
 

หลักเกณฑ์การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (References) มีข้อกําหนดดังน้ี (ดังตัวอย่างหน้า 89-90)  
3.12.1  การพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้อยู่ต่อจากส่วนเน้ือหา และก่อนภาคผนวกให้พิมพ์คําว่า 

"เอก สารอ้างอิง" หรือ "REFERENCES" กลางหน้ากระดาษ โดยเว้นขอบกระดาษพิมพ์เช่นเดียวกับ
การเริ่ม บทใหม่และให้เว้นระยะห่างจากช่ือเอกสารอ้างอิง 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่
ละรายการ ของเอกสารท่ีใช้อ้างอิง  

3.12.2  ให้เรียงลําดับเอกสารอ้างอิงตามลําดับหมายเลขที่ได้กํากับไว้ภายในเครื่องหมาย
วงเล็บ สี่เหลี่ยม [ ] ที่ได้อ้างถึงในเน้ือหาของโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องเรียงตัวอักษร  

3.12.3  ไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร  
3.12.4  พิมพ์หมายเลขของทุกเอกสารให้ชิดกับขอบกระดาษด้านซ้าย  
3.12.5  ถ้าข้อความในเอกสารอ้างอิงข้อใดข้อหน่ึงมีความยาวมากกว่าหน่ึงบรรทัดให้พิมพ์ 

บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ  
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3.13 การลงรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม  
 

การเขียนรายการอ้างอิงในส่วนท้ายน้ีไม่ว่าในเน้ือหาข้อความผู้วิจัยได้อ้างจากเอกสารต่าง ๆ 
แบบตัวเลขหรือแบบนาม-ปีให้ใช้วิธีเดียวกัน  โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงรายการจําแนกตามประเภท
ของ เอกสารคือ  หนังสือ บทความที่พิมพ์เผยแพร่ บทวิจารณ์ วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา 
และ เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ อ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ซึ่งมีตัวอย่างการลงรายการดังน้ี 
 
หนังสือ  
ผู้แต่ง 1 คน  
วัชรพงศ์**ยะไวทย์.**E-Commerce และกลยุทธ์การทําเงินบนอินเทอร์เน็ต.**กรุงเทพฯ*:*ซีเอ็ด  
 ยูเคชัน,*2542.  
กัญจนา**บุญยเกียรติ.**การคํานวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี.**พิมพ์คร้ังท่ี 4.**กรุงเทพฯ*:* จุฬาภรณ์   
            มหาวิทยาลัย,*2540.  
Leonard,*J.**Advanced practical organic Chemistry.**2nd ed.**London*:*Blackie  
 Academic & Professional.*c1995.  
 
 
ผู้แต่ง 2 คน  
ประชา**พฤกษ์ประเสริฐ*และอุษณีย์**เหลืองอ่อน.**คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งาน  Adobe         
 Photoshop 5.0 ฉบับสมบูรณ์*:*step by step เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมปฏิบัติได้จริง.** 
              พิมพ์คร้ังท่ี 2.** กรุงเทพฯ*:*ส.เอเชียเพรส.**(1989),*[2541?].    
Hughes,*D.*E.*P. and M.*J.*Maloney.**Advanced theoretical Chemistry.**London*:*Chatto & 
 Windus,*c1999. 
 
 
ผู้แต่ง 3 คน  
วัฒนา**วิริยะดนตรี,*สุปกิต**ประติมาภรณ์*และ*ศิริชัย**มงคลประสิทธ์ิ**คู่มือการเรียนรู้โปรแกรม 
 Photoshop 5 technic**กรุงเทพฯ*:*Imagination,*2542.   
Skoog,*D.*A.,*Donald M.*West*and*F.*James Holler.**Analytical chemistry*:*an  
 Introduction.**5th*ed.**Philadelphia*:*Saunders College,*c1990. 
 

  
ผู้แต่งมากกว่า 3 คน  
ชาตรี**ศรีไพพรรณ*และคนอ่ืน ๆ.**การรับส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณคอมพิวเตอร์โดยวิธีการ   
         มัลติเพลกซ์เข้ากับสัญญาณแสง.**กรุงเทพฯ*:*จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,*[25--?]   
Coffee,*Peter,*et al.**How to program JavaBeans.**Emeryville,*Calif.*.*Ziff-Davis Press,*c1997. 
     
หมายเหตุ : * หมายถึง Blank ว่าง  
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ผู้แต่งท่ีเป็นนิติบุคคล  
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน,*กระทรวงวิทยาศาสตร์.**กฏกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535.**กรุงเทพฯ*:*กรม,*[2542].  
Institute of Electrical Engineers.**Energy storage for power systems.**London*:*Peter  
 Peregrinus,*c1994.  
 
 
 
ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผู้ทําหน้าท่ีบรรณาธิการ  
Kellner,*R.,*ed.**Analytical chemistry*.*the approved text to the FECS Curriculum  
 Analytical chemistry.**Weinheim*:*Wiley,*c1998. 
 
  
ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  
65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล.**กรุงเทพฯ*:*ซีเอ็ดยูเคชั่น,*2533.  
 
 
 
งานของผู้แต่งปรากฏในหนังสือท่ีรวบรวมโดยอีกบุคคลหนึ่ง  
ไพโรจน์**จ้วงพานิช.**โรคอ้อยท่ีเกิดจากเชื้อรา.**รวบรวมโดยเกษม**สุขสถาน*และ*อุดม**พูลเกษ.**  
 หลักการทําไร่อ้อย.**กรุงเทพมหานคร*:*มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,*2520.  
Coleridge,*Samuel Taylor.**"The Complete Works of Samuel Taylor Coleridge."**Edited by  
W.*G.*T.**Shedd.**Vol.1.**Aid to Reflection.**New York*:*Harper & Bros,*1884. 
 
  
หนังสือในชุดหนังสือ (Book in a Series)  
ผู้แต่ง.**ชื่อหนังสือ.**ชื่อชุดหนังสือ.**ลําดับท่ี.**เมืองท่ีพิมพ์*:*สํานักพิมพ์,*ปท่ีีพิมพ์  
ไพโรจน์**มีกุศล.**การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ. 2436-2453.**เอกสารการนิเทศการศึกษา.**  
 ฉบับท่ี 49.**กรุงเทพมหานคร*:*หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,*2517.  
Clapp,*Verner W.**The Future of the Research Library.**Phenias W.*Windsor Series in 
Linbrarianship.**  
 Librarianship.**No.8.**Urbana*:*University of Minois Press,**1964. 
  
 
เอกสารท่ีอ้างถึงในเอกสารอ่ืน  
 การอ้างเอกสารซ่ึงมีผู้กล่าวไว้ในเอกสารอ่ืนโดยท่ีมิได้เคยอ่านหนังสือเล่มนั้นมีแบบการเขียนคือ ข้ึนต้นด้วย
ชื่อผู้แต่ง และชื่อเร่ืองเอกสารอันดับแรกใช้ว่า "อ้างถึงใน"   หรือ "cited in" หน้าชื่อผู้แต่ง  
ชื่อเร่ืองเอกสารอันดับรอง ดังตัวอย่าง  
อนุมานราชธน,*พระยา.**แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ.**พระนคร*:*สํานักพิมพ์คลังวิทยา.**2479,*อ้างถึงใน  
 สายจิตต์**เหมินทร์.**การเสียรัฐไทรบุรี  กลันตัน ตรังกานูและปะลิส ของไทยให้แก่อังกฤษใน  
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.**วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชา  

ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.*2507.  
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French,*L.*S.**"Is it really friendly?"*PITT.**(February 1985)*:*19,*อ้างถึงใน*ศรีอร**  
เจนประภาพงศ์.**ทัศนคติของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อเทคโนโลยีสารนิเทศ** 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
,*2529.**หน้า 44.  

Wallis,*Osborne A.**Introduction to Microcomputers.**Berkley,*Calif.*:*Adam Osbarne &  
 Assoc.,*1977,*p.198.**Cited in Morris M.*Hyman.**Automated Library  
 Circulation System.**White Plains,*NY*:*Knowledge Industry Publications,*1981.  
 
 
 
หนังสือแปล  
ผู้แต่ง.**ชื่อเรื่อง.**แปลโดย ผู้แปล.**สถานท่ีพิมพ์*:*สํานักพิมพ์,*ปีท่ีพิมพ์.  
จอร์ช**แนช,*แดน**วอลดอร์ฟ*และ*โรเบิร์ต อี ไพรซ.**มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.**แปลโดย อัปสร  
 ทรัยอัน และคนอ่ืน ๆ.**กรุงเทพมหานคร*:*สํานักพิมพ์แพร่วิทยา,*2518.  
Lissuer,*Ivar.**The Living Past.**Translated by J.*Maxwell Brownjohn.**New York*:*G.P.*Putnam's  
 Sons,*1957.  
Foucault.,*M.**The Archaeology of Knowledge.**Translated by A.*M.*S. Smith London*:*  
 Tavistock Publications,*1972.  
 
 
 
บทความท่ีพิมพ์เผยแพร่  
บทความในหนังสือรวบรวมบทความ  
ผู้แต่ง.**"ชื่อบทความ."**เลขหน้า.**ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.**สถานท่ีพิมพ์*:*สํานักพิมพ์,*ปีท่ีพิมพ์. 
บุนนาค**พยัคเดช.**พุทธศาสนากับมารยาทประจําวัน.**445-448.**รวบรวมและจัดพิมพ์โดย  
                 ทวน**วิริยาภรณ์.**ธนบุรี*:*ป.พิศนาคะการพิมพ์,*2506.  
Johnson,*Bruce F.*and Kilby,*Peter.**"Interselations between Agricultural and Industrial  
Growth."**Agricultural Policy in Developing Countries.**41-57.**Edited by Nural Islarn.  
 **New York*:*Wiley,*1974.  
 
 
 
บทความจากวารสาร (Journal)  
ผู้แต่ง.**"ชื่อบทความ."**ชื่อวารสาร.**ปีท่ี (เดือน ปี)*:*เลขหน้า.  
ยรรยง**ศรีสม.**การหาพ้ืนท่ีของรูปหลายเหลี่ยม."**21 (เม.ย.-พ.ค.29)*:*71-74  
ลัดดาวัลย์**บุญรัตนกรกิจ.**"สมุนไพรกระเทียม."**วารสารวิทยาศาสตร์.**35 (พฤศจิกายน 2524)*:*803- 
 806.  
ธเนศ**อาภรณ์สุวรรณ.**"ข้อสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย."**วารสาร  
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บทวิจารณ์หนังสือ (Book Reviews)  
ผู้เขียนวิจารณ์.**วิจารณ์เร่ือง**ชื่อหนังสือท่ีวิจารณ์**โดย*ชื่อผู้แต่ง.**ชื่อวารสาร.**ปีท่ี*(เดือน  
 ปี)*:*เลขหน้า.  
ชํานาญ**นาคประสม.**วิจารณ์เรื่องลายมือสยาม.**โดย*สุลักษณ์**ศิวลักษณ์**สังคมศาสตร์  
 ปริทัศน์. 5*(มิถุนายน-สิงหาคม 2510)*:*139-141.  
เกศินี**หงสนันท์.**วิจารณ์เร่ือง**การวัดในการจัดงานบุคคล.**โดย*สวัสด์ิ**สุคนธรังสี.**  
 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์.**14*(กรกฎาคม 2517)*:*379-381.  
Demott,*Benjamin.**Review of Briefting for a Desoent into Hell.**by Doris Lessing.**Saturday  
 Review.**13*(March 1971)*:*25-26.  
Millar, T. B.**Review of three and a Half Powers : The New Balance in Asia.**  
H.*C.*Hinton.**Pacific Affairs.**49*(Spring 1976)*:*114-115.  
 
 
 
วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ในสถาบันศึกษา  
สุขเกษม**มานพพงศ์.** สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพเลือก สาขาวิชาพาณิชยการ  
ของสถาบันศึกษา     สังกัดกรมอาชีวศึกษา     เขตกรุงเทพมหานคร.**วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ 
อุสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาบัญฑิต วิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,*2541.  
ธีระเดช**คําขํา,*วิษณุ**บุตรแวว*และ*ดิษพงษ์**อัจฉริยะศิลป์.** การออกแบบและสร้างเครื่อง  
อัดเชื้อถุงสําหรับเพาะเห็ด.**ปริญญานิพนธ์ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เคร่ืองกล 
(ออกแบบเคร่ืองกล) ภาควิชาเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ,*2541.  
Baolawski,*K.*P.** Homology and Cambinatories of Ordered Sets.**Ph.D.Thesis,*Faculty of  
 Science,*Harward University,*1976.  
Tumnong**Dassri.** An Economic Analysis of Maize Supply Response Thailand,*1950-1970.  
 Masters Thesis,*Faculty of Economics,*Thammasart University,*1972.  
 
 
 
สิ่งไม่ตีพิมพ์  
การเขียนรายการอ้างอิงสื่อไม่ตีพิมพ์ เช่น โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด์ เทปบันทึกเสียง  
ฟิล์มสตริป ภาพยนตร์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี แบบ
การเขียนดังนี้  
 

 
โสตทัศน์  
Maas,*J.*B.*(Producer),*and Gluok,*D.*H.(director).**Deeper into hypnosis [Film]. Englewood  
 Cliffs,**NJ*:*Prentice-Hall,*1979.  
Clark,*K.*B.*(Speaker).**Problems of freedom and behavior modification [Cassette Recording  
 No.7612].**Washington,DC*:*American Psychological Association,*1976.  
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พจน์**สารสิน.**ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย.**[บทวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  
 แห่งประเทศไทย].**13 เมษายน 2520.  
 
 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Electronic Document)  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข้อมูลท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งสามารถสืบค้นได้ 2 ระบบ คือ ระบบออนไลน์ (Online) และ
ระบบซีดีรอม (CD-ROM)  
Bowers,*K.*L.*et*al.**FYI on where to start - bibliography of internet working information  
 [Online].**1990.**Available from E-mail*:*nisinfo@nis.nsf.net  
Prizker,*T.*J.**An early fragment from central Nepal[Online].**(n.d.).**Available from:  
 http://www.ingress.com/-astanart/pritzker.html[1995 June 8].  
Chandraskar,*R.*and*S.*Bangalore.**1998.**Knowing a word by the Company it Keeps*:*  
Using Local Information is a Maximum Entropy Model.**Available online at  
http://www.cis.upenn.edu/~miokeyo/ov/ov.html  
 
 
 

มาตรฐานการทดสอบ  
ASTM DESIGNATION*:*D1238-94a,*Standard test method for flow rate of thermoplastics by  
 extrusion plastomer.  
 
 
สิทธิบัตร (Patent)  
ชื่อผู้จดสิทธิบัตร.** "ชื่อวิธีหรือสิ่งประดิษฐ์."**ประเทศท่ีจดสิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร.**  
 วัน เดือน ปีท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร.  
สาธิต**เกษมสันต์,*ม.ล.**กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตอัลกอฮอล์.**สิทธิบัตรไทย เลขที่  
77.**4 ก.พ. 2526.  
Meltsner,*B.*R.**Stable  Plastic  Compos  tions.*Assigner  to  ethyl  Corporation.**New 
York,*U.S.Patent*:*3,637,586.**January*1972.  
Buohanan,*R.*A.**Extraction of rubber or rubberlike substances from fibrous plant  
 materials.**U.S.Patent 4,136,131.**Jan 23,*1979.  
 
 

 
การสัมภาษณ์  
ผู้ให้สัมภาษณ์.**ตําแหน่ง(ถ้ามี).**สัมภาษณ์,*วัน เดือน ปี.  
เสริม**วินิจฉัยกุล.**นายกราชบัณฑิตยสถาน.**สัมภาษณ์,*20 มกราคม 2521.  
แม้นมาส**ชวลิต.**ผู้อํานวยการกองหอสมุดแห่งชาติ.**สัมภาษณ์,*7 ธันวาคม 2519.  
Sommai**Hoontrakool.**Managing Director,*Siam Cement Co.,Ltd.**Interview, 27 March  
 1977.  
Ross,*R.**Associate Director,*Cornell University Libraries.**Interview,*5 May 1980. 
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แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม  
กรมแผนท่ีทหาร.**ดอยป่าชาง.**4840 II.**พิมพ์คร้ังท่ี 1-RTSD.**แผนท่ีประเทศไทย ชุด L  
 7017.**2517.**มาตราส่วน 1*:*50,000.  
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กอง  
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม.**เมืองพิษณุโลกจากอวกาศภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์ แซทระบบ
ซีแมกิดแบบเปอร์ (T.M.)**ภาพสีผสม.**17 มกราคม 2513.**มาตรส่วน*:*50,000.  
 
 
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา  
ให้ใช้รูปแบบการบันทึกรายการเช่นเดียวกับการอ้างอิงหนังสือ ยกเว้นชื่อเร่ืองให้ใส่ไว้ใน  
เคร่ืองหมายอัญประกาศ ("  ") และในวงเล็บท้ายรายการพิมพ์คําว่า "อัดสําเนา" สําหรับเอกสารภาษาไทย และคํา
ว่า "Mimeographed" สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ส่วนกรณีภาษาต่างประเทศอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และภาควิชา  
สัจจา**สายโรจน์พันธ์.** "สภาวะแวดล้อมกับความปลอดภัยในการทํางาน."** 
วรรณี**เมืองเจริญ.** "การให้ข้อติชมทางการศึกษา สําหรับผู้สอนในระดับอุดมศึกษา."** 
กรุงเทพมหานคร*:*หน่วยพัฒนาคณาจารย์    ฝ่ายวิชาการ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, *2520.**(อัด 
สําเนา) 
Boonlert**Supadhiloke.** "Communicator and Civil Engineer*:*How Close We are?"**Paper  
Presented at  the AMIC    Seminar on Some  Aspects of  the  Multi-Media  Approach to  Mass 
Communication,*Bangkok,*4-6 October 1977.**(Mimeographed)  
Economic*and*Social Commission for Asia and the Pacific.** "ESCAP Trade Promotion 
Centre*:*What it is, what is does 1976-1977.**Bangkok*:*ESCAP.(Mimeographed)  
 
 
3.14   การพมิพ์ภาคผนวก  

 

การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์ในหน้าถัดจากภาคเอกสารอ้างอิง  ถ้าภาคผนวกมีภาคเดียวไม่ได้
แบ่ง ออกเป็นหลายภาคให้ใช้เป็น  "ภาคผนวก  ก"  หรือ  "APPENDIX A" ดยพิมพ์อยู่กลาง
หน้ากระดาษ บรรทัดต่อมาพิมพ์ช่ือของภาคผนวกโดยเว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัด    ถ้าภาคผนวกมี
หลายภาคให้ใช้ เป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ หรือ APPENDIX A, APPENDIX B ฯลฯ 
ตามลําดับให้ขึ้นหน้าใหม่ เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่  

 

3.15   การทําสําเนา  
 

การทําสําเนาให้ใช้วิธีอัดสําเนาโรเนียว ถ่ายเอกสาร พิมพ์ออฟเซทหรือวิธีอ่ืนๆ ที่ให้ความ
ชัดเจนและถูกต้องเช่นเดียวกับต้นฉบับ โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทุกเล่มที่เสนอคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้องมี ลายมือช่ือจริงด้วยปากกาหมึกสีนํ้าเงินของคณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์(ในใบรับรอง โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์) และประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ในบทคัดย่อ)  
 



บทที่ 4 
เกณฑ์ประเมินโครงงาน 

 
 

นักศึกษาจะมีการนําเสนอหรือสอบโครงงานแบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ การสอบเค้าโครงโครงงาน 
(ช่วงการคัดเลือกโครงงาน) และการสอบความสมบูรณ์ของโครงงาน (ช่วงการพัฒนาโครงงาน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ ทราบความก้าวหน้าตลอดจนปัญหา
ระหว่างการทําโครงงาน เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลให้ไม่ประสบความสําเร็จในการทําโครงงานใน
ที่สุด   

สาขาวิชามีการกําหนดเกณฑ์การประเมินโครงงานที่มีความเหมาะสมกับการประเมินในทั้ง 2 
ครั้งโดยผลสอบหรือเกรดมาจากการพิจารณาให้คะแนนของอาจารย์ที่ปรึกษาประจําโครงงาน และ
คณะกรรมการสอบ ซึ่งกิจกรรมที่มีผลต่อผลสอบ หรือเกรด คือ การสอบและกระบวนการทําโครงงาน
ของนักศึกษาการสอบท่ีคะแนนมีผลต่อผลสอบหรือเกรด คือ การสอบความสมบูรณ์ของโครงงาน
เท่าน้ัน และ การตรวจสอบเค้าโครงโครงงานจะไม่มีผลต่อผลสอบหรือเกรดโดยสาชาวิชาได้กําหนด
อัตราส่วนคะแนน จาก 100 คะแนน เป็นดังน้ี 

-   การเข้าพบ และติดตามงานตามรับมอบหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษามีคะแนนคิดเป็น    
ร้อยละ 10จากคะแนนทั้งหมด         

-   การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงาน มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 จากคะแนน    
ทั้งหมด  

-   การสอบความสมบูรณ์ของโครงงาน มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 จากคะแนนท้ังหมด    
โดยวัตถุประสงค์และเกณฑ์ประเมินโครงงาน มีรายละเอียดดังน้ี  

 
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษา  

 

วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพิจารณากระบวนการทําโครงงาน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย และต่อการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจําโครงงาน  

เกณฑ์ประเมินโครงงานของอาจารย์ที่ปรึกษาประจําโครงงาน กําหนดให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ ปรึกษาเป็นสําคัญ  
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4.2 การสอบเค้าโครงโครงงาน  
 

วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม แนวโน้มความเป็นไปได้ของโครงงานและ
ศักยภาพ ของนักศึกษากับโครงงาน ดังน้ันการพิจารณาให้คะแนนใดๆ จะไม่มีผลต่อผลสอบหรือเกรด 
เกณฑ์ประเมินโครงงาน มีจํานวนรวม 6  เกณฑ์ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 ซึ่งสาขาวิชากําหนดให้
นักศึกษาต้องมีคะแนนรวมจากการประเมินเกินร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ 
สามารถทําโครงงานในขั้นตอนถัดไปได้  

กรณีนักศึกษามีคะแนนรวมจากการประเมินไม่ถึงร้อยละ 50  ของคะแนนทั้งหมด หรือมีมติ
คณะกรรมการสอบได้แก้ไขปรับปรุงใดๆ นักศึกษาจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
การ สอบและย่ืนต่อคณะกรรมการสอบภายใน 7 วันทําการหลังจากการสอบเค้าโครงเสร็จสิ้น 

 

ตารางที่ 4.1 เกณฑ์ประเมินการสอบเค้าโครงโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เกณฑ์ที ่ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

1 ความเข้าใจในการทํางานของระบบปัจจุบัน 10 
2 ความเข้าใจความสําคัญของปัญหาซึ่งเป็นเหตุที่นํามาพัฒนาเป็น 

ระบบใหม ่
30 

3 ความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา 30 
4 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหา 20 
5 เอกสารประกอบการนําเสนอ 5 
6 ความเหมาะสมของรูปแบบ เทคนิค และความพร้อมในการนําเสนอ 5 
 รวม 100 

 
4.3 การรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน  

 

วัตถุประสงค์   คือ   เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าของโครงงาน  ความสอดคล้องระหว่าง
โครงงานท่ีอยู่ ระหว่างการพัฒนากับเค้าโครงฯ แนวโน้มความเป็นไปได้ของโครงงานและความเข้าใจ
ของนักศึกษากับ โครงงานท่ีพัฒนา ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าภายหลังจากทําการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไม่เกิน 10 สัปดาห์ 

เกณฑ์ประเมินโครงงาน  มีจํานวนรวม   6  เกณฑ์  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่   4.2  ซึ่ง
สาขาวิชา กําหนดให้นักศึกษาต้องมีคะแนนรวมจากการประเมินเกินร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดจึง
ถือว่าผ่านเกณฑ์ สามารถทําโครงงานในขั้นตอนถัดไปได้ และถ้าในกรณีนักศึกษามีคะแนนรวมจาก
การประเมินไม่ถึงร้อยละ 50  ของคะแนนทั้งหมด  หรือมีการให้แก้ไขปรับปรุงใดๆ  จากอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน  นักศึกษาจะต้อง ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้แก้ไข
และปรับปรุง  
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ตารางที่ 4.2 เกณฑ์ประเมินการตรวจสอบความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
เกณฑ์ที ่ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

1 ความเข้าใจในการทํางานของระบบปัจจุบัน 10 
2 การวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน 30 
3 การออกแบบระบบใหม่ 30 
4 ความเหมาะสมและเข้าใจในเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการพัฒนาระบบ

ใหม ่
20 

5 เอกสารการนําเสนอ 5 
6 ความเหมาะสมของรูปแบบ เทคนิค และความพร้อมในการนําเสนอ 5 
 รวม 100 

 
4.4 การสอบความสมบรูณข์องโครงงาน  

 

วัตถุประสงค์   คือ   เพ่ือพิจารณาความสมบูรณ์ของโครงงาน  รวมถึงเล่มโครงงาน  ความ
สอดคล้อง ระหว่างโครงงานท่ีพัฒนากับเค้าโครงโครงงาน และความเข้าใจของนักศึกษากับโครงงานท่ี
พัฒนา  

เกณฑ์ประเมินโครงงาน มีจํานวนรวม 7 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 เกณฑ์ประเมินการสอบความสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
เกณฑ์ที ่ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 

1 ความสมบูรณข์องระบบใหม่ 40 
2 ความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานของระบบใหม่ 10 
3 ความสอดคล้องระหว่างระบบใหม่กับตัวต้นแบบของระบบใหม ่ 10 
4 ความสมบูรณ์ในการทํางานของระบบใหม่เมื่อเทียบกับระบบปัจจุบัน 10 
5 เอกสารประกอบการนําเสนอ 5 
6 เล่มโครงงาน 20 
7 ความเหมาะสมของรูปแบบ เทคนิค และความพร้อมในการนําเสนอ 5 
 รวม 100 

 
กรณีนักศึกษามีคะแนนรวมจากการประเมินไม่ถึงร้อยละ 50  ของคะแนนทั้งหมดหรือมีมติ

คณะกรรมการสอบให้แก้ไขปรับปรุงใดๆ นักศึกษาจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
สอบ และยื่นต่อคณะกรรมการสอบภายใน 14 วันทําการหลังจากการสอบความสมบูรณ์  
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4.5 เวลาในการสอบโครงงาน  
 

สาขาวิชาจะเป็นผู้กําหนดวันเวลาและสถานท่ีแก่นักศึกษาที่ดําเนินการย่ืนขอสอบ โดย
นักศึกษา จะต้องมาสอบตามท่ีกําหนด กรณีนักศึกษาไม่มาถึงสถานที่สอบภายใน 15 นาที ตามวัน
และเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเหตุเพียงพอ  ทางสาขาวิชาจะถือว่าสละสิทธิในการสอบหรือขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบเป็นเด็ดขาด  

กําหนดให้แบ่งเวลาในการสอบโครงงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการนําเสนอโดยนักศึกษา
และช่วงเวลาการสอบคําถามแก่กรรมการ   โดยเวลาในแต่ละช่วงของแต่ละการสอบจะไม่เท่ากันดัง
รายละเอียด ต่อไปน้ี 

4.5.1 การสอบเค้าโครงโครงงาน  
สาขาวิชากําหนดเวลาในการสอบรวม 30 นาที โดยแต่ละช่วงมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.5.1.1 ช่วงการนําเสนอโดยนักศึกษา กําหนดให้ 15 นาที  
4.5.1.2 ช่วงการตอบคําถามแก่กรรมการ กําหนดให้ 15 นาที  

4.5.2 การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงาน  
สาขาวิชากําหนดการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ประเมิน ตามเกณฑ์  
4.5.3 การสอบความสมบูรณ์ของโครงงาน  

สาขาวิชากําหนดเวลาในการสอบรวม 70 นาที โดยแต่ละช่วงมีรายละเอียดดังน้ี 
4.5.3.1 ช่วงการนําเสนอโดยนักศึกษา กําหนดให้45 นาที  
4.5.3.2 ช่วงการตอบคําถามแก่กรรมการ กําหนดให้ 25 นาที  

 

4.6 ความพรอ้มสําหรบัการนําเสนอ  
 

กําหนดให้ นักศึกษาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการนําเสนอมาเอง เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, แผ่นใส เป็นต้น  

กรณีต้องการยืมอุปกรณ์ประกอบการนําเสนออ่ืนๆ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
นักศึกษาต้องแจ้งกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ (โดยต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจํา
โครงงานก่อน) อย่างน้อย 3 วัน ทําการ 

 
4.7 การจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ ์

 
เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบให้จัดทําเอกสาร

โครงงานฉบับสมบูรณ์  กําหนดให้ต้องเข้าเล่มเอกสารโครงงานจํานวน 2 เล่มขึ้นไป พร้อมแนบแผ่น 
CD เก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF แนบท้ายเล่มเอกสารโครงงานฉบับ
สมบูรณ์ตามรูปแบบที่สาขาวิชากําหนด (ตัวอย่างตามภาคผนวก ฉ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ประกอบด้วย 
1. ปกนอก/ปกใน 
2. ใบรับรองโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3. กิตติกรรมประกาศ 
4. สารบัญ 
5. สารบัญตาราง 
6. สารบัญภาพ 
7. ประวัติผู้จัดทํา 
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การพิมพ์ข้อความบนปกนอก/ปกใน  
 

7 ซม. ถึงขอบกระดาษด้านบน  
สําหรับ"ปกใน" รูปแบบเหมือน "ปกนอก"  
 แต่จะมีขนาดตัวอักษร16 ปกติ  
 
 

ชื่อโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่ึงกลาง
กระดาษ หากชื่อยาวให้ พิมพ์ 2-3 บรรทัดโดยบรรทัดแรกต้องยาวกว่าบรรทัดท่ี 2 
และบรรทัดท่ี 2 ต้องยาวกว่าบรรทัดท่ี 3ในลักษณะของสามเหลี่ยมมุมชี้ลง และใช้

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 
 
 
 
 

ชื่อผู้ทํา อยู่กึงกลางระหว่างชื่อโครงงาน 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์กับข้อความส่วนล่าง 

 
 

นายมานะ เพยีรพยายาม 
ระบุคํานําหน้าว่าเป็นนาย 

นาง หรือ นางสาว ใช้ตัวอักษร  
ขนาด 16 ตัวหนา  

 
 
 
 
 
 

โครงงานนี้เปน็ส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ปีการศึกษา 25XX 

 
 
 

 

ส่วนท้ายของหน้ากระดาษ ใช้ 
ตัวอักษรขนาด16 ตัวหนา 

ปีการศึกษาที จบ 
ไม่ใช่ปีการศึกษาที เข้าเรียน  
 

4 ซม. ถงึขอบกระดาษด้านลา่ง  
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"ลิขสิทธ์ิของ............... ขนาดตัวอักษร18 ตัวหนา  

หัวข้อใบรับรอง ขนาดตัวอักษร20 และตัวหนา  
บรรทัดถัดมา ขนาดตัวอักษร16 และตัวหนา 

 
 
 

ใบรับรองโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
หัวข้อโครงงาน  ..............................ภาษาไทย........................................................ 

..............................ภาษาอังกฤษ................................................... 
 
ผู้ร่วมโครงงาน         .............................ช่ือ นามสกุล รหสันักศึกษา ................................ 
    .............................ช่ือ นามสกุล รหสันักศึกษา ................................  
 
อาจารย์ที่ปรึกษา      ............................ ช่ือ นามสกุล อาจารย์ทีป่รึกษา............................  

(เว้น 1 บรรทัด) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อนุมัติใหนั้บโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฉบับน้ีเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เว้น 1 บรรทัด) 

 
______________________________ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                     

(ช่ือ นามสกุล ประธานสาขาวิชา)  
 

(เว้น 1 บรรทัด) 
คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 
_____________________________________ประธานกรรมการ  
 (...ช่ือ นามสกุล ประธานกรรมการ...)  
 
_____________________________________กรรมการ  
 (...ช่ือ นามสกุล กรรมการ...)  
 
_____________________________________กรรมการ  
 (...ช่ือ นามสกุล กรรมการ...)  
 

 
โครงงานฉบบันี้เป็นลขิสทิธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

5 ซม. ถงึขอบกระดาษด้านบน 
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การพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย  
ผู้ร่วมโครงงาน  :**นางสาว................................................................... 
        นางสาว.................................................................. 
หัวข้อโครงงาน  :**ระบบ...................................................................... 
สาขาวิชา  :**วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
อาจารย์ที่ปรึกษา  :* อาจารย์.....(ถ้ามีคณะกรรมการมากกว่า 1คนให้พิมพ์คนละบรรทัด) 
ปีการศึกษา  :   25XX 

(เว้น 1 บรรทัด) 
บทคัดย่อ 

 
(ให้เว้นย่อหน้า 1 ซม.)  

 

            
            
            
            
            
         
        
 
 
 
 
 
 

x 

เลขหน้าเป็นตัวอักษร เริ่มจาก ข,ค,ง,จ,ฉ 
ระยะห่างจากขอบบนด้านขวา 1.27 ซม. 
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การพิมพ์กิตติกรรมประกาศ  
กิตติกรรมประกาศ 

(เว้น 1 บรรทัด) 
(ให้เว้นย่อหน้า 1 ซม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

(เว้น 2 บรรทัด) 
 

            ชื่อผู้จัดทํา   นามสกุล(ไม่ใส่คํานําหน้าชื่อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

เลขหน้าเป็นตัวอักษร เริ่มจาก ข,ค,ง,จ,ฉ 
ระยะห่างจากขอบบนด้านขวา 1.27 ซม. 
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การพิมพ์สารบัญ 
สารบญั 

            หน้า 
ใบรับรองโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ก 
บทคัดย่อภาษาไทย  ข 
กิตติกรรมประกาศ  ค 
สารบัญตาราง (ถ้ามี)  ง 
สารบัญภาพ (ถ้ามี)  จ 
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ (ถ้ามี)  ฉ 
บทที่*1.**บทนํา  1 

 1.1**หัวข้อสําคัญ  1 
 1.2**หัวข้อสําคัญ  5 

บทที่*2.**ช่ือบท 10 
 2.1**หัวข้อสําคัญ 15 
 2.2**หัวข้อสําคัญ 15 

บทที่*3.**ช่ือบท 20 
 3.1**หัวข้อสําคัญ 20 
 3.2**หัวข้อสําคัญ 25 

บทที่*4.**ช่ือบท 30 
 4.1**หัวข้อสําคัญ 30 
 4.2**หัวข้อสําคัญ 35 

บทที่*5.**สรุปผลและข้อเสนอแนะ 40 
บรรณานุกรม 50 
ภาคผนวก*ก (ถ้ามี) 55 
บทที่ 5.**หนังสือ.... 56 
ภาคผนวก*ข (ถ้ามี) 57 
ประวัติผู้จัดทํา 58 

 
หมายเหตุ ถ้าไม่จบใน 1 หน้า หน้าถัดไปให้พิมพ์คําว่า “สารบัญ (ต่อ)”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขหน้าเป็นตัวอักษร เริ่มจาก ข,ค,ง,จ,ฉ 
ระยะห่างจากขอบบนด้านขวา 1.27 ซม. x 
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การพิมพ์สารบัญตาราง   
     

สารบญัตาราง 
<เว้น 1 บรรทดั> 

ตารางที่                     หน้า 
***1-1**ผลการดําเนินงาน..........................................................  
               .................................................................................                     7  
***1-2**ผลการดําเนินงาน..........................................................     9 
***2-1** 23 
***2-2** 24 
***3-1** 29 
***3-2** 30 
***4-1** 34 
***4-2** 38 
***ก-1** 40 
***ก-2** 46 
***ข-1** 49 

 
หมายเหตุ ถ้าไม่จบใน 1 หน้าถัดไปให้พิมพ์คาํว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขหน้าเป็นตัวอักษร เริ่มจาก ข,ค,ง,จ,ฉ 
ระยะห่างจากขอบบนด้านขวา 1.27 ซม. x 
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สารบญัภาพ 
 <เว้น 1 บรรทัด> 

ตารางที่                              หน้า 
***1-1**องคป์ระกอบต่างๆ..........................................................  
               .................................................................................                      7  
***1-2**องคป์ระกอบต่างๆ..........................................................     9 
***2-1** 23 
***2-2** 24 
***3-1** 29 
***3-2** 30 
***4-1** 34 
***4-2** 38 
***ก-1** 40 
***ก-2** 46 
***ข-1** 49 

 
หมายเหตุ ถ้าไม่จบใน 1 หน้าถัดไปให้พิมพ์คาํว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขหน้าเป็นตัวอักษร เริ่มจาก ข,ค,ง,จ,ฉ 
ระยะห่างจากขอบบนด้านขวา 1.27 ซม. x 
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การพิมพ์ประวัติผู้จัดทํา  

ประวตัิผู้จัดทํา 
< เว้น 1 บรรทัด > 

ช่ือ    :**……………………………………………. 
หัวข้อโครงงาน :**(ภาษาไทย) …………………………………………….     
       (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………. 
สาขาวิชา  :**…………………………………………….   
คณะ  :**…………………………………………….     
    
 

ประวตัิการศึกษา 
< เว้น 1 บรรทัด > 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  :**(ช่ือหลักสูตร/สายที่เรียน) (ช่ือสถานศึกษา)(ช่วงปีที่ 
                                                             เรียน) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ถ้ามี) :** (ช่ือหลักสตูร) (ช่ือสถานศึกษา)(ช่วงปีที่เรียน)                           
ระดับปริญญาตรี    :**วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  25xx – 25 xx 
 

ผลงานระหว่างศึกษา (ถ้ามี) 
< เว้น 1 บรรทัด > 

(ช่วงเวลา/ปีที่ได้รับรางวัล) :**(รางวัลที่ได้รับ)(ช่ือผลงาน / ช่ือการประกวด) 
 

การติดต่อ 
< เว้น 1 บรรทัด > 

ที่อยู่  :**……………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ :**……………………………………………………………………. 
e-Mail  :**……………………………………………………………………. 
 
 
 
หมายเหตุ หากมีผู้จัดทําโครงงานมากกว่า 1 คน ให้จดัทําประวัติของตนเองคนละชุด 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ประกอบด้วย 
1. การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
2. การเว้นขอบกระดาษ 
3. การพิมพ์ตาราง 
4. การพิมพ์ภาพประกอบ 
5. การพิมพ์สมการ 
6. การพิมพ์บรรณานุกรม 
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การเว้นขอบกระดาษพิมพ์  (หน้าแรก เว้นขอบกระดาษ 5.08 ซม.)       2.54 ซม. (1นิ้ว) 
การแบ่งบทและหัวข้อในบท 

 
(TH SarabunPSK ขนาด 20 Point) 

บทที่ 1 
บทนํา 

<เว้น 2 บรรทดั> 
 

1.1 ประเทศไทย (TH SarabunPSK 16 Point) 
(เว้น 1 บรรทัด) 
1.1.1 ภาคเหนือ.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
1.1.2 ภาคใต้...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
  1.1.2.1 ชุมพร................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

1.1.2.2 ตรัง...................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

   ก) กันตัง.............................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

ข) ปะเหลียน........................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
      1.1.3 ภาคตะวันออก........................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
1.2 ประเทศลาว 

 
1.3 ประเทศกัมพชูา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.54 ซม. 
(1 นิ้ว) 

2.54 ซม. 
(1 นิ้ว) 

3.81 ซม. 
(1.5 นิว้) 
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 การเว้นขอบกระดาษพิมพ์   3.81 ซม. (1.5 นิ้ว)    2.54 ซม. (1นิ้ว) 

      
1.2 ประเทศลาว 

 
1.3 ประเทศกัมพชูา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.54 ซม. 
(1 นิ้ว) 
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การพิมพ์ตาราง 
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การพิมพ์ภาพประกอบ 
 

     

    
ภาพท่ี ก-1 หน้าจอแสดง Title นิทานพ้ืนบ้านภาคเหนือ 

 

 
ภาพท่ี ก-2 หน้ารายงานการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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การพิมพส์มการ 
 
สมการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง  

จากสมการเชิงอนุพันธ์มอเตอร์กระแสตรงในสมการท่ี (2-1) และ (2-2) สามารถจัดให้อยู่ ในรูป
สมการตัวแปรสภาวะได้ว่า 

 

   X 
1La

R  aX (t) _-_ 
2La

K    1 u (t)   (2-3) 

   1(t)_La1 
 

   X 
1J

Kt

J

B2  
2

1

J
      (2-4) 

   2(t)_ 
 

เมื่อ x (t) = ia(t)  คือ   กระแสอาร์เมเจอร์ 

1

x (t)  =  (t)  คือ  ความเร็วรอบมอเตอร์ 

1

u (t)  = u a(t)  คือ   แรงดันอาร์เมเจอร์ 

U2(t) = m 1(t)  คือ  ภาระเชิงกล  
 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการวัดค่าภาระ m 1(t) กระทําได้ยากและไม่จาํเป็น จึงทําการปรับสมการ

ใหม่โดยถือว่า m 1(t) คือ พารามิเตอร์ตัวหน่ึง และกําหนดให้ u 2(t) = 1 ดังน้ันจากสมการท่ี (2-4) จะได้ว่า 

  X 
J

Kt X (t) _ - X (t)_-u (t) 1 J 2 J 2 B 1  (2-5) 

  2(t)__ 
ทําการอินทิเกรตสมการที่ (2-3) และ (2-5) เทียบกับเวลาจะได้ 
 

  X 
L

Rtt x (t) dt_ - _ x
dtt

Ket

)(
_-_u(t)dt_

)0(1

1

x

t  (2-6) 

   L    1  L      2  L      2 

  (t) 
1

0)( at     a0     a0  
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การพิมพบ์รรณานุกรม  
การพิมพ์ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ตัวอักษรหนา (Bold)  
 

บรรณานุกรม 
<เว้น 1 บรรทดั> 

ตัวอย่างภาษาไทย  
เกียรติประวัติ เกษมสันต์, มจ. หลักกฎหมายลักษณะสัญญา. 2 เล่ม. พระนคร : โรงพิมพ์สยาม  
 ออบเซอร์เวอร์, 2462-2465.  
บุนนาค พยัคเดช. พุทธศาสนากับมรรยาทประจําวัน. พุทธศาสนาก้าวหน้า. หน้า 445-448.  
 รวบรวมและจดัพิมพ์โดยทวน วิริยาภรณ์. ธนบุรี : ป.พินาคะการพิมพ์. 2506.  
ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ. สมุนไพรกระเทียม. วารสารวิทยาศาสตร์. 35 (พฤศจิกายน 2524) :  
 803-806.  
สุขเกษม มานพพงศ์. สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุม่วิชาชีพเลือก สาขาวิชาพณิชยการของ  
 สถานศึกษาสงักัดกรมอาชีวิศึกษา เขตกรงุเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครศุาสตร์  
 อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิค  
 ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.  
 เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  
 เกล้าพระนครเหนือ, 2528.  
________. การสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพาณิช, 2530.  
 <เว้น 1 บรรทดั>  
 
 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ  
Aron, Raymind. The Education of the Citizen in Industrial Society. Dardalus. 91 (1962) : 
249-263.  
Badawaki, K P. Honnology and Cambinatories of Ordered Sets. PhD.Thesisi, Faculty of  
 Science, Herward University, 1976.  
Marah, James G., and Simon, Herbert A. Organizations. New York : John Wiley, 1958.  
The Lottery. London : J. Watts, 1732.  
 
ตัวอย่างการพมิพ์บรรณานุกรมรูปแบบออนไลน์  
ผู้จัดการออนไลน์. เว็บที่ฉลาดกว่าเดิม. 2544 [online]. Available : http://www.ช่ือเว็บ.com.  
Andy Seaborne,HP Labs Bristol. RDGL-AQuery Language for RDF. 2003 [online]. Available :  
 http://www.ช่ือเว็บ.com.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ประกอบด้วย 
1. ตัวอย่าง Use Case Diagram  
2. ตัวอย่าง Use Case Description 
3. ตัวอย่าง Activity Diagram 
4. ตัวอย่าง Class Diagram 
5. ตัวอย่าง Data Dictionary 
6. ตัวอย่าง การเตรียมกรณีทดสอบ Black Box และ While Box 
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ภาพท่ี ค-1 Overview ระบบสหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ตัวอย่าง Use Case Diagram 
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ภาพท่ี ค-2  ระบบการจัดการข้อมูลเบ้ืองต้น 

 

 
 

                     ภาพท่ี ค-3 ระบบจัดการการสมัครงานของนักศึกษา 
 

 
               ภาพที่ ค-4 ระบบจัดการข้อมูลการรับสมัครของสถานประกอบการ 
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ตารางที่ ค-1 แสดงคําอธิบายในส่วนของ Use Case การจัดการข้อมูลนักศึกษา 
Use Case Title : ข้อมลูนักศึกษา Use Case ID : 1.1 
Primary Actor : เจ้าหน้าที ่
Main Flow :การจัดการข้อมูลนักศึกษา เป็นการดําเนินการต่างๆ ในส่วนของการเพ่ิม แก้ไข และลบ
ข้อมูลของนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถอธิบายการดําเนินการต่างๆ ดังน้ี 
- เพ่ิมข้อมูล เลือกเพิ่มข้อมูล กรอกรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษา เลือกบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ

ความครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบความซ้ําซ้อน ทําการบันทึกข้อมูล
นักศึกษาลงในฐานข้อมูล ระบบดําเนินการแจ้งผลการบันทึกข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

- แก้ไขข้อมูล สามารถเลือกค้นหาข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเลือกแก้ไขข้อมูล กรอกข้อมูลที่ต้องการ
แก้ไข เลือกบันทึกข้อมูลที่แก้ไข ตรวจสอบความครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง ทําการ
บันทึกข้อมูลนักศึกษาที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล ระบบดําเนินการแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

- ลบข้อมูล สามารถเลือกค้นหาข้อมูลที่ต้องการลบ เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ เลือกลบข้อมูล 
ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล ดําเนินการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล ระบบดําเนินการ
แจ้งผลการลบข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

Exception Flow ที่ 1 :กรณีที่เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทําการแสดงข้อความแจ้ง
เตือน “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”  
Exception Flow ที่ 2 :กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะทําการแสดงข้อความแจ้งเตือน 
“กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 
Exception Flow ที่ 3:กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลซ้ํา ระบบจะทําการแสดงข้อความแจ้งเตือน “ข้อมูลน้ีมี
ในระบบแล้ว กรุณาลองใหม่อีกคร้ัง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง Use Case Description 
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ตารางที่ ค-2 แสดงคําอธิบายในส่วนของ Use Case การจัดการข้อมูลสถานประกอบการ 
Use Case Title : ข้อมลูสถานประกอบการ Use Case ID : 1.2 
Primary Actor : เจ้าหน้าที ่
Main Flow :การจัดการข้อมูลสถานประกอบการ เป็นการดําเนินการต่างๆ ในส่วนของการ ระงับ
หรือยืนยันข้อมูล และแก้ไขลบข้อมูลของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถอธิบายการ
ดําเนินการต่างๆ ดังน้ี 
- ยืนยัน/ระงับข้อมูล เลือกยืนยัน/ระงับข้อมูล กดเลือกยืนยัน/ระงับข้อมูล ระบบแสดงหน้าต่าง

ยืนยันการระงับข้อมูล ทําการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ระบบดําเนินการแจ้งผลการบันทึก
ข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

- แก้ไขข้อมูล เลือกแก้ไขข้อมูล กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เลือกบันทึกข้อมูลที่แก้ไข ตรวจสอบ
ความครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง ทําการบันทึกข้อมูลสถานประกอบการท่ีแก้ไขลงใน
ฐานข้อมูล ระบบดําเนินการแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

- ลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ เลือกลบข้อมูล ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล 
ดําเนินการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล ระบบดําเนินการแจ้งผลการลบข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

กรณีแก้ไขข้อมูล 
Exception Flow ที่ 1 : กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทําการแสดงข้อความแจ้งเตือน 
“กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน” 
Exception Flow ที่ 2 : กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะทําการแสดงข้อความแจ้งเตือน 
“กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 
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ภาพท่ี ค-5 แสดงขั้นตอนการทํางาน เพ่ิมข้อมูลนักศึกษา 
 

ตัวอย่าง Activity Diagram 
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ภาพท่ี ค-6 แสดงขั้นตอนการทํางาน แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 
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ภาพท่ี ค-7 แสดงความสัมพันธ์ของระบบสหกิจศึกษา ของสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
 
 

ตัวอย่าง Class Diagram 
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ตัวอย่างการอธิบายความสมัพันธร์ะหวางตาราง 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส tbl_authentication (ผู้ใช้งานสถานประกอบการ)กับคลาส 
tbl_corporation (ข้อมูลสถานประกอบการ) คือผู้ใช้งานสถานประกอบการ1 คนจะต้องสมัครสมาชิกเพ่ือ
จัดการข้อมูลสถานประกอบการได้ต้ังแต่ 1 ข้อมูลขึ้นไปและข้อมูลสถานประกอบการ 1 ข้อมูลจะถูกจัดการ
ด้วยผู้ใช้งานสถานประกอบการต้ังแต่1 คนขึ้นไป ดังภาพ ค-8 

 
 

 
ภาพท่ี ค-8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส tbl_authentication กับคลาส tbl_corporation 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส tbl_corporation (สถานประกอบการ)กับคลาส tbl_position 

(ข้อมูลตําแหน่งงานที่สถานประกอบการรับสมัคร) คือสถานประกอบการ 1 สถานประกอบการ สามารถ
กําหนดข้อมูลตําแหน่งงานที่รับสมัครได้ต้ังแต่ 1 ข้อมูลขึ้นไป และข้อมูลตําแหน่งงานที่สถานประกอบการรับ
สมัคร1 ข้อมูลจะถูกกําหนดด้วยสถานประกอบการ1สถานประกอบการ ดังภาพ ค-9 

 
 

 
ภาพท่ี ค-9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส tbl_corporation กับคลาส tbl_position 
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ฐานข้อมูลระบบ appsofteng 
วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของระบบสหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 บนเครือข่ายสาธารณะ 
จํานวนตารางทั้งหมด 33 ตาราง 
 
ช่ือ tbl_authentication 
วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสําหรับผู้ใช้งานระบบ 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง tbl_status, tbl_student, tbl_corporation 
 

ตารางแสดงรายละเอียด 
ตารางที่ ค-4 ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน 
ลําดับ 

(Sequence 
No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

คําอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภท
คีย์ (Key 
Type) 

1 id รหัสผูใ้ช้ 11 integer Primary 
Key 

2 username ช่ือผู้ใช้ 16 varchar - 
3 password รหัสผ่าน 24 varchar - 
4 name ช่ือ-สกุล 64 varchar - 
5 status_id สถานะ 11 integer Foreign 

Key 
6 picture รูปภาพโปรไฟล์ 192 varchar - 
7 create_date วันที่สมัคร - date - 
8 accept_year_id ที่อยู่ - text - 
9 Last_login เข้าใช้งานล่าสุด - datetime - 
10 IP_login ไอพีแอดเดรส 16 varchar - 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง Data Dictionary 
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ช่ือ tbl_corporation 
วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง tbl_authentication, tbl_year 

 

ตารางแสดงรายละเอียด 
ตารางที่ ค-5 ตารางข้อมูลสถานประกอบการ 
ลําดับ 

(Sequence 
No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

คําอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภท
คีย์ (Key 
Type) 

1 id รหัสสถานประกอบการ 11 integer 
Primary 

Key 

2 user_id รหัสผูใ้ช้ 11 integer 
Foreign 

Key 
3 name_th ช่ือ (ภาษาไทย) 64 varchar - 
4 name_en ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) 64 varchar - 
5 address ที่อยู่ - text - 
6 zip_code รหัสไปรษณีย์ 5 varchar - 
7 province_id รหัสจังหวัด 11 integer - 
8 phone เบอร์โทรสถานประกอบการ 16 varchar - 
9 fax โทรสาร 16 varchar - 
10 email อีเมล 100 varchar - 
11 business_type ประเภทของกิจการ / ธุรกิจ 32 varchar - 
12 emp_count จํานวนพนักงาน 11 integer - 
13 work_time จํานวนช่ัวโมงการทํางาน 11 integer - 
14 manager_name ช่ือ-สกุล (ผู้จัดการ) 64 varchar - 
15 mjob_position ตําแหน่งของผู้จัดการ 32 varchar - 
16 major_require สาขาวิชาที่ต้องการรับสมัคร 32 varchar - 
17 stu_feature คุณสมบัติของนักศึกษา - text - 
18 staff_name ช่ือ-สกุล (พ่ีเลีย้ง) 64 varchar - 
19 sjob_position ตําแหน่งของพ่ีเลี้ยง 32 varchar - 
20 division แผนก / ฝ่าย 32 varchar - 
21 tel เบอร์โทรพนักงานพ่ีเลี้ยง 16 varchar - 
22 practice_start ระยะเวลาการฝึกฯ (ต้ังแต่) 2 varchar - 
23 practice_end ระยะเวลาของฝึกฯ (จนถึง) 2 varchar - 
24 compensation ค่าตอบแทน 10 varchar - 
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ตารางที่ ค-5 (ต่อ) 
ลําดับ 

(Sequence 
No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

คําอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภท
คีย์ (Key 
Type) 

25  compensation_ 
status 

สถานะค่าตอบแทน 1 interger - 

26 welfare สวัสดิการอ่ืน - text - 
27 update_date วันที่แก้ไขข้อมลู - date - 
28 update_user รหัสผูใ้ช้งาน 11 integer - 

29 year_id ปีการศึกษา 11 integer 
Foreign 

Key 
30 session_id รหัสยืนยันการสมัคร 32 interger - 

 
ช่ือ tbl_document 
วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเอกสารสหกิจศึกษา 
แฟ้มที่เก่ียวข้อง - 

 

ตารางแสดงรายละเอียด 
ตารางที่ ค-6 ตารางข้อมูลเอกสารสหกิจศึกษา 
ลําดับ 

(Sequence 
No.) 

คุณสมบัติ 
(Attribute) 

คําอธิบาย 
(Description) 

ขนาด 
(Width) 

ประเภท 
(Type) 

ประเภท
คีย์ (Key 
Type) 

1 id รหัสเอกสารสหกิจ 11 integer 
Primary 

Key 
2 doc_name ช่ือเอกสาร 255 varchar - 
3 doc_file ช่ือที่เก็บเอกสาร 100 varchar - 
4 doc_date วันที่กําหนดส่ง - date - 
5 upload_date วันที่ส่งเอกสาร - date - 
6 doc_status สถานะเอกสาร 1 integer - 
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ตารางที่ ค-7 กรณีทดสอบ Black Box ระบบการบริการข้อมูลข่าวสารความรู้เชิงวิชาการและกิจกรรม 

Test Case ID Description 
001 โมดูลดําเนินการเข้าสู่ระบบ 

002 โมดูลการจัดการข้อมูลเบ้ืองต้น 

003 โมดูลการสมัครงานสหกิจศึกษา 

004 โมดูลแบบเสนองานสหกิจศึกษา 
005 โมดูลการจัดการตําแหน่งงานที่รับสมัคร 

006 โมดูลการส่งไฟล์เอกสารสหกิจศึกษา 

007 โมดูลการจัดการข่าวสาร 

008 โมดูลการสมัครตําแหน่งงาน 

 
ตารางที่ ค-8 กรณีทดสอบ While Box ระบบการบริการข้อมูลข่าวสารความรู้เชิงวิชาการและกิจกรรม 

Test Case ID Description 
001 โมดูลประเมินความพึงพอใจแก่ข่าวสาร 

002 โมดูลประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การเตรียมกรณีทดสอบ Black Box และ White Box 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ประกอบด้วย 
1. ตารางออกแบบตัวละครและฉาก 
2. การเขียนโครงเร่ือง ( 
3. การเขียนบทบรรยายและบทสนทนา 
4. การเขียนบทดําเนินเรื่อง 
5. การเขียนสตอร่ีบอร์ด 
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ตารางที่ ง-1 การออกแบบ/คุณลักษณะตัวละครและฉาก 

คุณลักษณะตัวละคร/ฉาก ตัวละคร/ฉาก 
ตัวละคร : นักศึกษา 
เด็กหนุ่ม อายุประมาณ 20 ปี  ผิวขาวเหลือง ผมสีเทา
เข้มๆ ตาโต สวมแว่นตา ชอบสะพายกระเป๋าข้าง และ
ในมือจะถือหนังสือเรียนอยู่ตลอดเวลา  
ลักษณะนิสัย :เป็นคนทะนงตน เย่อหย่ิงเล็กน้อย เป็น
เด็กเรียน และมีความมั่นใจในตัวเองสูง 

 
ตัวละคร : คนแจวเรือจ้าง  
คุณลุงอายุประมาณ 50ปี ผิวสีแทนออกคล้ําๆ ผม
หงอกเทา รูปร่างสมส่วนลักษณะนิสัย : เป็นคน
ตรงไปตรงมา อัธยาศัยดี เป็นกันเอง ชอบช่วยเหลือ
คนอ่ืน ไม่ชอบการถูกดูถูก 

 
ฉาก : แม่น้ํา 
เป็นฉากสําคัญที่เน้ือเรื่องส่วนใหญ่จะดําเนินไปด้วย
ฉากน้ีเรือแจวลําน้อยล่องลอยอยู่กลางแม่นํ้า ทําให้
เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆแม่นํ้าอย่างชัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ตารางออกแบบตัวละครและฉาก 
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 ณ หมู่บ้านเล็กๆแห่งหน่ึงมีเด็กนักศึกษาหนุ่มคนหน่ึง เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เขาได้เดินทางมาที่ท่านํ้า 
เพ่ือที่จะว่าจ้างให้เรือรับจ้างพาเขาข้ามฟากไปยังอีกฝั่งของแม่นํ้า ไปถึงท่านํ้าเขาได้เจอกับลุงคนแจวเรือจ้างคน
หน่ึง เขาจึงได้เข้าไปพูดคุยกับคุณลุงคนแจวเรือจ้างคนน้ัน แล้วลุงก็ตอบตกลงจะพาเขานั่งเรือข้ามฝั่ง 
 ระหว่างทางที่น่ังเรือข้ามฝั่งเด็กนักศึกษาคนน้ันก็ได้หยิบหนังสือของตนขึ้นมาอ่านพลางๆ เวลาผ่าน
ไปสักพักใน ขณะที่เรือกําลังลอยอยู่กลางแม่นํ้า เด็กนักศึกษาได้ผละออกจากหนังสือที่กําลังอ่านอยู่พร้อมกับ
เงยหน้าขึ้นมาพูดคุยกับลุงคนแจวเรือ ในบทสนทนาเขาได้พูดคุยซักถามกับลุงคนแจวเรือจ้าง เก่ียวกับเรื่องของ
ศาสตร์ วิชาต่างๆท่ีเขาเคยศึกษามา ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเขาได้ถามคุณลุง
ว่า เคยศึกษาเก่ียวกับศาสตร์ต่างๆพวกน้ีมาหรือไม่ พอคุณลุงคนแจวเรือตอบไปว่า ไม่เคยเลยเพราะลุงไม่เคย
เรียนหนังสือเลย นักศึกษาคนน้ันก็ทําสีหน้าท่าทางพร้อมกับคําพูดจาเชิงดูถูกแล้วก็ก้มหน้าอ่านหนังสือต่อไป 
โดยไม่ถามอะไรอีก เวลาต่อมาท้องฟ้าเริ่มปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆสีดําพร้อมกับมีลมพัดแรงมากขึ้นๆอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพายุกําลังจะมา คนแจวเรือจ้างรู้เป็นอย่างดีจึงมีสีหน้าที่หวาดหว่ันเล็กน้อย จึง
ได้เอ่ยถามนักศึกษาว่าว่ายนํ้าเป็นหรือเปล่า เขาตอบไปว่าว่ายนํ้าไม่เป็น คนแจวเรือจ้างได้ทีก็พูดเอาคืนชุดใหญ่
เลยทันทีหลังจากที่ก่อนหน้าน้ีโดนนักศึกษาพูดจาและทําท่าทางดูถูกมาตลอดทาง 
 ลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยๆ   เรือแจวลําน้อยถูกคลื่นและลมโหมซัดพัดกระหนํ่าใส่เข้ามา ไม่ช้าไม่นาน
เรือแจวก็ถูกคลื่นและพายุซัดจนเรือพลิกควํ่าคนแจวเรือจ้างสามารถว่ายนํ้าขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย แต่
นักศึกษาผู้น่าสงสารได้จมหายไปในกระแสน้ําอันเช่ียวกราดน่ันเอง 
ข้อคิดที่ได้จากเร่ือง : อย่าดูถูกคนท่ีมีความรู้ด้อยกว่า เพียงเพราะเขาไม่ได้เรียนมาอย่างเรา เพราะบางครั้งใน
ชีวิตจริงก็ต้องใช้ประสบการณ์จริงมากกว่าความรู้ในตํารา 
 - ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การเขียนโครงเรื่อง 
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เช้าวันหน่ึง ณ หมู่บ้านเล็กๆแห่งหน่ึง  เป็นวันที่ท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ เพราะวันน้ีห้องฟ้า
เต็มไปด้วยหมู่มวลก้อนเมฆสีเทาที่จับกลุ่มก้อนรวมกัน ทําให้บดบังทัศณียภาพอันงดงามของแสงอาทิตย์ยาม
เช้าพร้อมทั้งมีกระแสลมพัดผ่านมาเบาบ้างแรงบ้างสลับกันไปมาอย่างไม่ขาดช่วง  ชวนให้ต้นไม้ใบหญ้าน้อย
ใหญ่ต่างโบกสะบัดก่ิงก้านใบพลิ้วไหวไปตามทิศทางของกระแสลม 

ณ ขณะน้ันมีนักศึกษาหนุ่มเด็กเรียนคนหน่ึง สังเกตได้จากในมือของเขาจะถือหนังสืออยู่ตลอดเวลา  
เขากําลังเดินมุ่งหน้าตรงไปยังท่าเรือเล็กๆของหมู่บ้าน เพ่ือที่จะได้ไปทําการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟาก 
ในขณะที่ลมก็ยังคงพัดอยู่ ส่งผลให้นํ้าในคลองเกิดเป็นระลอกคลื่นเล็กๆ 

พอเดินไปถึงก็เห็นลุงคนหน่ึงยืนอยู่บนท่านํ้าข้างๆเรือแจวของตัวเอง จึงได้เอ่ยถามขึ้นไปว่า 
นักศึกษา : “ลุงคับลุง ช่วยพาผมข้ามไปส่งฝั่งนู้นหน่อยได้ไหมคับ” 
คนแจวเรือ : “แต่วันน้ีสภาพอากาศไม่ค่อยดีเลย ลมแรงมากเหมือนพายุกําลังจะมา คุณแน่ใจแล้วรึว่า

จะข้ามไปจริงๆ พ่อหนุ่ม” 
นักศึกษา : “โธ่ ลมพัดแค่น้ีเองคงไม่เป็นไรหรอกลุง ครู่เดียวก็คงถึงอีกฝั่งหน่ึงแล้ว ช่วยพาผมข้ามไปส่ง

หน่อยนะคับ” 
คนแจวเรือ : “ถ้ายังยืนกรานว่าจะข้ามไปให้ได้ก็มาขึ้นเรือสิ เด๋ียวลุงจะพาข้ามไปส่ง” ทั้งคู่เดินขึ้นเรือ

ไปเรียบร้อย 
เรือแจวได้แล่นออกจากท่าไปอย่างช้าๆ จนกระท่ังเมื่อเรือได้แล่นเข้าสู่กระแสนํ้าอันเช่ียวกราด คน

แจวเรือจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ส่วนฝ่ายนักศึกษานั้นก็กําลังน่ังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเล่ม
ใหญ่ในมืออย่างต้ังใจ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ นักศึกษาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาผละจากตําราแล้วมองไปยัง
คนแจวเรือ พร้อมกับคําถาม ว่า 

นักศึกษา : “ลุงๆ ลุงเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างไหม?”นักศึกษาเอ่ยถามขึ้นด้วยความอยากรู้ 
คนแจวเรือ : “ไม่เคยเลยครับ” คนแจวเรือจ้างตอบด้วยนํ้าเสียงที่แผ่วเบา 
นักศึกษา : “ถ้าง้ันลุงก็พลาดโอกาสเสียแล้วหละ ในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุง เต็มไปด้วยเร่ืองราวที่

น่าอ่านมากมายเลยล่ะ มีทั้งเร่ืองของกษัตริย์และราชินีในสมัยอดีต รวมถึงเรื่องของสงครามการต่อสู้ ทําให้เรา
สามารถรู้ว่าคนในสมัยโบราณใช้ชีวิตกันแบบไหน แต่งกายกันอย่างไร รวมไปถึงเรื่องอ่ืนๆอีกมากมายเลยนะ 
แล้วทําไมลุงไม่อ่านประวัติศาสตร์บ้างล่ะ?” 

คนแจวเรือ : “อ๋อ ลุงไม่เคยเรียนหนังสือน่ะครับ” คนแจวเรือตอบ 
คนแจวเรือก็ยังคงแจวเรือต่อไป ส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตําราต่อไป ณ เวลาน้ีคงมีแต่เสียงของลม

ที่พัดผ่านมาเท่าน้ัน 
ผ่านไปสักครู่หน่ึง  นักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือขึ้นอีก 
นักศึกษา :“ภูมิศาสตร์ล่ะลุง ลุงเคยอ่านบ้างไหม?” 
คนแจวเรือ : “ไม่เคยเลยครับ” ลุงคนแจวเรือตอบด้วยคําตอบแบบเดิม 
นักศึกษา : “ภูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่สอนให้เราได้รู้จักกับโลกและประเทศต่างๆ และยังรวมถึงกระทั่ง

ภูเขา แม่นํ้า ลม พายุ ฝน  นะลุงนะ วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมากๆ ลุงไม่รู้จักวิชาน้ีเลยเหรอ?” 
คนแจวเรือ : “ไม่เคยเลยครับ” คนแจวเรือตอบ 

ตัวอย่าง การเขียนบทบรรยายและบทสนทนา 
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นักศึกษาส่ายหน้า พร้อมกับเอ่ยคําพูดเชิงเสียดสีว่า 
นักศึกษา : “ถ้าไม่รู้จักวิชาน้ี ชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนะ” 
บรรยากาศเงียบไปสักพัก นักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือจ้างอีกคร้ัง ว่า 
นักศึกษา : “วิทยาศาสตร์ละลุง   เคยอ่านบ้างรึเปล่า” 
คนแจวเรือ : “ไม่เคยอีกแหละพ่อหนุ่ม” ลุงคนแจวเรือก็ยังคงตอบคําตอบเดิมๆ 
นักศึกษา : “ลุงเน่ียนะเป็นคนยังไงกันแน่? วิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆ ลุงรู้มั้ย

ความก้าวหน้าของคนเราในทุกวันน้ีขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะ นักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่สําคัญอย่าง
มากในโลกน้ีเลยก็ว่าได้ แต่น่ีอะไรลุงกลับไม่รู้เรื่องพวกน้ีเอาเสียเลย ชีวิตของลุงช่างมีค่าน้อยเสียเหลือเกิน” 

นักศึกษาปิดตําราของเขาและนั่งเงียบไม่พูดอะไรขึ้นอีก ในช่วงเวลาน้ันเองก้อนเมฆจากก่อนหน้าน้ีที่
ยังเป็นสีเทาอ่อนได้เปลี่ยนเป็นเมฆก้อนสีดําอย่างเห็นได้ชัดและได้แผ่ขยายปกคลุมเต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้า ลมเริ่ม
พัดแรงขึ้นต้นไม้น้อยใหญ่โบกสะบัดพลิ้วไหว ใบไม้ปลิวละล่องตามแรงลม มีฟ้าแลบแปลบๆมาเป็นช่วงๆ เป็น
เหตุบอกว่าพายุกําลังจะมา และเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งทางซึ่งไกลมากกว่าจะถึงฝั่ง 

คนแจวเรือแหงนข้ึนมองท้องฟ้าด้วยสีหน้าที่หวาดหว่ัน เพราะเขารู้ดีว่าพายุกําลังจะมา  เขาช้ีมือไปท่ี
เมฆก้อนใหญ่ที่กําลังเคลื่อนที่มาปกคลุมทั่วท้องฟ้า พร้อมกับพูดขึ้นมาว่า 

คนแจวเรือ : “ดูเมฆน่ันซิพ่อหนุ่ม พายุคงจะมาถึงเราในไม่ช้า คุณว่ายนํ้าเป็นหรือเปล่า?” 
นักศึกษา : “ห๊าว่ายนํ้าเหรอ ผมว่ายไม่เป็นหรอกลุง” นักศึกษาพูดขึ้นพร้อมกับสีหน้าที่ต่ืนตกใจกลัว 
บัดน้ีคนแจวเรือเป็นฝ่ายมองนักศึกษาอย่างประหลาดใจบ้างแล้ว และพูดว่า 
คนแจวเรือ : “อะไรกัน น่ีคุณ ว่ายนํ้าไม่ เป็นหรอกรึ คุณมีความรอบรู้มากมายออกขนาดน้ี 

ประวัติศาสตร์เอย ภูมิศาสตร์เอย และวิชาวิทยาศาสตร์เอยคุณก็รู้ แต่ทําไมคุณถึงไม่ไปเรียนการว่ายนํ้าด้วยเล่า 
อีกสักประเด๋ียวเถอะ คุณก็จะได้รู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าเลย” 

ลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยๆ คลื่นลูกใหญ่ซัดมาอย่างแรง เรือแจวลําน้อยถูกคลื่นและลมโหมซัดพัด
กระหนํ่าใส่เข้ามา นักศึกษาตะโกนร้องสุดเสียงด้วยความตกใจกลัว 

นักศึกษา : “อ๊ากกกกก” 
ไม่ช้าไม่นานเรือแจวก็ถูกคลื่นและพายุซัดจนเรือพลิกควํ่าคนแจวเรือตะเกียกตะกายพาตัวเองมาขึ้นฝั่ง

พร้อมกับร้องโอดครวญด้วยความเหน่ือยล้าจนสามารถว่ายนํ้าขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย  
คนแจวเรือ : “โอ๊ยย.....โอ๊ยยย....” 
พอขึ้นฝั่งมาได้ก็มองหานักศึกษาทันทีหมายจะช่วยเหลือแต่ก็สายไปเสียแล้ว เพราะทว่านักศึกษาผู้น่า

สงสารได้จมหายไปในกระแสน้ําอันเช่ียวกราดน้ันเอง คนแจวเรือบ่นพึมพํากับตัวเองถึงนักศึกษาด้วยความเศร้า
โศกเสียใจ. 

คนแจวเรือ : “โถ ไม่น่าเลยพ่อหนุ่ม อุตส่าห์เตือนแล้วแท้ๆ ถ้าฟังกันต้ังแต่แรกก็คงจะไม่ต้องมาจบ
ชีวิตลงแบบนี้ ช่างน่าเวทนาจริงๆ เฮ้อ..” 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง : อย่าดูถูกคนที่มีความรู้ด้อยกว่า เพียงเพราะเขาไม่ได้เรียนมาอย่างเรา เพราะ
บางครั้งในชีวิตจริงก็ต้องใช้ประสบการณ์จริงมากกว่าความรู้ในตํารา 

- ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด 
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ตารางที่ ง-2 บทดําเนินเรื่องคนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา 
Shot ภาพ เสียง 

1 ภาพแสดงตัวอักษรและรูปภาพดังต่อไปน้ี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Sound : Music  

2 Fade In แสดง  titleนิทานพ้ืนบ้านภาคเหนือ
เรื่อง คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา 

Sound : Music 
บทพากย์: สวัสดีครับน่ีคือผลงานผลิตแอนิ
เมช่ันตามข้อเสนอโครงงานวิจัยวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ในนิทานพ้ืนบ้านภาคเหนือ เรื่อง 
คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา 

3 Fade In ภาพท้องฟ้ายามเช้าที่ปกคลุมไปด้วย
ก้อนเมฆสีเทาๆ ลอยไปมาตามกระแสลม 

Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 
บรรยาย: เช้าวันหน่ึง วันที่ห้องฟ้าเต็มไปด้วย
หมู่มวลก้อนเมฆสีเทาจับกลุ่มก้อนรวมกัน
ล่องลอยไปมา 

4 Cut ภาพต้นไม้น้อยใหญ่ กําลังเคลื่อนไหว
เบาๆตามทิศทางของกระแสลม 

Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 
บรรยาย: พร้อมทั้งมีกระแสลมพัดผ่านมา
อย่างไม่ขาดช่วง ชวนให้ต้นไม้น้อยใหญ่ต่าง
โบกสะบัดก่ิงก้านใบพลิ้วไหวไปตามทิศทาง
ของกระแสลม 

5 Cut ภาพนักศึกษา(ด้านหลัง)กําลังเดินมุ่งหน้า
ตรงไปยังท่าเรือ เพ่ือหาเรือข้ามฝั่งแม่นํ้า 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 

6 ระหว่างทางเดินไปกล้องจับไปเห็น ลุงคนแจว
เรือยืนอยู่ตรงท่าเรือไกล ๆ ภาพzoom ไปที่
ลุงที่ยืนมือถือไม้พายอยู่ตรงท่าเรือ 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 

7 Cut ภาพนักศึกษา (ด้านหน้า) กําลังต้ังหน้า
ต้ังตาเดินตรงมาที่ท่านํ้า 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 

8 เมื่อเดินมาถึงท่านํ้าที่คนแจวเรือยืนอยู่ ก็เกิด
การสนทนาการเกิดขึ้น 
Cut ภาพไปท่ีหน้าของนักศึกษากับลุงคนแจว
เรือจ้างสลับไปมา ตามบทสนทนา 

Sound : Music 
Sound Effect :เสียงลมพัดเบาๆ 
บทพากย์ 
นักศึกษา:“ลุงคับลุง ช่วยพาผมข้ามไปส่งฝั่ง
นู้นหน่อยได้ไหมคับ” 
คนแจวเรือ:“แต่วันน้ีสภาพอากาศไม่ค่อยดี
เลย ลมแรงมากเหมือนพายุกําลังจะมา คุณ
แน่ใจแล้วรึว่าจะข้ามไปจริงๆ พ่อหนุ่ม” 

ตัวอย่าง การเขียนบทดําเนนิเรื่อง 



ง-6 
 

ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 
Shot ภาพ เสียง 

9 การสนทนายังคงดําเนินต่อไป 
Cut ภาพหน้านักศึกษากับคนแจวเรือจ้าง
สลับกันไปมาตามบทสนทนา 

Sound : Music 
Sound Effect :เสียงลมพัดเบาๆ 
บทพากย์ 
นักศึกษา :“โธ่ ลมพัดแค่น้ีเองคงไม่เป็นไร
หรอกลุง ครู่เดียวก็คงถึงอีกฝั่งหน่ึงแล้ว ช่วย
พาผมข้ามไปส่งหน่อยนะคับ” 
คนแจวเรือจ้าง :“ถ้ายังยืนกรานว่าจะข้ามไป
ให้ได้ก็มาขึ้นเรือสิ เด๋ียวลุงจะพาข้ามไปส่ง” 

10 ทั้งคู่ก็พากันเดินขึ้นเรือ 
Cut ภาพท่ีทั้งสองคนประจําอยู่ตามตําแหน่ง
ของตนเองบนเรือแจวที่ลําไม่ใหญ่นัก 

Sound : Music 
Sound Effect :เสียงลมพัดเบาๆ 

11 คนแจวเรือจ้างได้พายเรือออกจากท่า ผ่าน
กระแสนํ้าที่ไหลมาอย่างเช่ียวกราด 
Zoom out and Pan left ภาพเรือค่อยๆ
ลอยออกห่างจากท่าอย่างช้าๆ 

Sound : Music 
Sound Effect : ลมพัดเบาๆ 

12 ฝ่ายนักศึกษาก็เปิดหนังสือที่อยู่ในมือขึ้นมา
อ่าน  
Cut ภาพนักกําลังศึกษาก้มหัวลงอ่านหนังสือ
อย่างต้ังใจ 

Sound : Music 
Sound Effect : ลมพัดเบาๆ 

13 เวลาผ่านไปสักพัก นักศึกษาเงยหน้าขึ้นมาคุย
กับคนแจวเรือ 
Cutหน้านักศึกษาที่เงยหน้าขึ้นมาคุยกับลุงคน
แจวเรือจ้ าง Cutไปที่ ห น้ าลุ งคนแจวเรือ
โต้ตอบกับนักศึกษา 

Sound : Music 
Sound Effect : ลมพัดเบาๆ 
บทพากย์ 
นั กศึ กษ า  : “ลุ งๆ  ลุ ง เคย อ่ านห นั งสื อ
ประวัติศาสตร์บ้างไหม?”    
คนแจวเรือ : “ไม่เคยเลยครับ” 
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ตารางที่ ง-3 สตอรี่บอร์ด “คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา” 
shot ภาพ เสียง 

1 

 

Sound : Music 

2 

 

Sound : Music  
บทพากย์ : สวัสดีครับน่ีคือผลงานผลิต
แอนิเมช่ันตามข้อเสนอโครงงานวิจัย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในนิทานพ้ืนบ้าน
ภาคเหนือ  เรื่อง คนแจวเรือจ้างกับ
นักศึกษา 

3 

 

Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 
บรรยาย : “เช้าวันหน่ึง วันที่ห้องฟ้าเต็ม
ไปด้วยหมู่มวลก้อนเมฆสีเทาจับกลุ่ม
ก้อนรวมกันล่องลอยไปมา” 

4 

 

Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 
บรรยาย : “พร้อมทั้งมีกระแสลมพัด
ผ่านมาอย่างไม่ขาดช่วง ชวนให้ต้นไม้
น้อยใหญ่ต่างโบกสะบัดก่ิงก้านใบพลิ้ว
ไหวไปตามทิศทางของกระแสลม” 

ตารางที่ ง-3 (ต่อ) 

ตัวอย่าง การเขียนสตอรี่บอร์ด 



ง-8 
 

Shot ภาพ เสียง 
5 

 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 

6 

 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 

7 

 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 

8 

 

Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 
บทพากย์  
นักศึกษา : “ลงุคับลุง ช่วยพาผมข้ามไป
ส่งฝั่งนู้นหน่อยได้ไหมคับ” 
คนแจวเรือ :“แต่วันน้ีสภาพอากาศไม่
ค่อยดีเลย ลมแรงมากเหมือนพายุกําลัง
จะมา คุณแน่ใจแล้วรึว่าจะข้ามไปจริงๆ 
พ่อหนุ่ม” 

 
ตารางที่ ง-3 (ต่อ) 



ง-9 
 

Shot ภาพ เสียง 
9 

 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 
บทพากย์  
นักศึกษา : “โธ่ ลมพัดแค่น้ีเองคงไม่
เป็นไรหรอกลุง ครู่เดียวก็คงถึงอีกฝั่งหน่ึง
แล้ว ช่วยพาผมข้ามไปส่งหน่อยนะคับ” 
คนแจวเรือจ้าง : “ถ้ายังยืนกรานว่าจะ
ข้ามไปให้ได้ก็มาขึ้นเรือสิ เด๋ียวลุงจะพา
ข้ามไปส่ง” 

10 

 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 

11 

 

Sound : Music 
Sound Effect : เสียงลมพัดเบาๆ 
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ตารางที่ ง-4 กรณีทดสอบเสียง 
Test Case ID Description 

001 แอนิเมชันปรากฏเสียงน้องซอฟต์อ้ิงบรรยาย Title เรื่องและเสียงดนตรี ณ 
ช่วงเวลาที่ 00.00.14 

002 แอนิเมชันปรากฏเสียงบรรยายสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลาที่ 00.00.32 
003 แอนิเมชันปรากฏเสียงนักศึกษาถามคนแจวเรือว่า “ลุงคับลุง ช่วยพาผมข้ามไปส่ง

ฝั่งนู้นหน่อยได้มั้ยคับ”ณ ช่วงเวลาที่ 00.01.13 
004 แอนิเมชันปรากฏเสียงนักศึกษาถามคนแจวเรือว่า“ลุงๆ ลุงเคยอ่านหนังสือ

ประวัติศาสตร์บ้างไหม”ณ ช่วงเวลาที่ 00.02.05 
005 แอนิเมชันปรากฏเสียงคนแจวเรือตอบนักศึกษาว่า “ก็ไม่เคยอีกแหละ พ่อหนุ่ม”

ณ ช่วงเวลาที่ 00.03.34 
006 แอนิเมชันปรากฏเสียงฟ้าร้องเสียงดังณ ช่วงเวลาที่ 00.04.10 
007 แอนิเมชันปรากฏเสียงคนแจวเรือถามนักศึกษาว่า “ดูเมฆน่ันสิพ่อหนุ่ม พายุคงจะ

มาถึงเราในไม่ช้า คุณว่ายนํ้าเป็นหรือเปล่า” ณ ช่วงเวลาที่ 00.04.26 
008 แอนิเมชันปรากฏเสียงนักศึกษากรีดร้องเสียงดังด้วยความตกใจกลัวว่า “อ๊ากกก” 

ณ ช่วงเวลาที่ 00.04.58 
009 แอนิเมชันปรากฏเสียงคลื่นนํ้าซัดเรือจนล่ม ณ ช่วงเวลาที่ 00.05.10 
010 แอนิเมชันปรากฏเสียงคนแจวเรือร้อง “โอ๊ย...โอ๊ย...” ณ ช่วงเวลาที่ 00.05.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การเตรียมทดสอบเสียง 
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ตารางที่ ง-5 กรณีทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละครและภาพ 
Test Case ID Description 

001 แอนิเมชันปรากฏภาพ Title นิทานพ้ืนบ้านภาคเหนือ เรื่องคนแจวเรือจ้างกับ
นักศึกษา ณ ช่วงเวลาที่ 00.00.14วินาท ี

002 แอนิเมชันปรากฏภาพต้นไม้โบกสะบัดตามแรงลม ณ ช่วงเวลาที่ 00.00.42 วินาท ี
003 แอนิเมชันปรากฏภาพนักศึกษาตั้งหน้าต้ังตาเดินตรงมาที่ท่านํ้า ณ ช่วงเวลาที่ 

00.01.04วินาที 
004 แอนิเมชันปรากฏภาพเรือแจวค่อยๆแล่นออกจากฝั่ง ณ ช่วงเวลาที่ 00.01.45

วินาที 
005 แอนิเมชันปรากฏภาพนักศึกษาก้มหัวลงอ่านหนังสือ ณ ช่วงเวลาที่ 00.01.59

วินาที 
006 แอนิเมชันปรากฏภาพเมฆสีดําก้อนใหญ่เคลือ่นตัวมาปกคลุมทั่วท้องฟ้าและมีฟ้า

แลบ ณ ช่วงเวลาที่ 00.04.07 วินาท ี
007 แอนิเมชันปรากฏภาพคนแจวเรือช้ีมือไปที่เมฆพร้อมทําหน้าหวาดกลัว ณ ช่วงเวลา

ที่ 00.04.25 วินาที 
008 แอนิเมชันปรากฏภาพนักศึกษาตกใจเอามือจับขอบเรือไว้แน่น ณ ช่วงเวลาที่ 

00.04.58 วินาที 
009 แอนิเมชันปรากฏภาพคลื่นซัดเรือจนควํ่า ณ ช่วงเวลาที่ 00.05.09 วินาที 
010 แอนิเมชันปรากฏภาพคนแจวเรือคลานขึ้นฝั่ง ณ ช่วงเวลาที่ 00.05.14 วินาที 

 
 
 

ตัวอย่าง การเตรียมทดสอบการเคลื่อนไหว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ประกอบด้วย 
1. ตัวอย่าง กระบวนการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Black Box 
2. ตัวอย่าง กระบวนการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์แบบ White Box 
3. ตัวอย่าง  ผลการทดสอบเสียง (Sound and Testing) 
4. ตัวอย่าง ผลการทดสอบการเคลื่อนไหวและภาพ (Sound and Testing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ-1 
 

 

  
ตัวอย่างที่ 1 
กรณีทดสอบที ่ XXX  โมดูลดําเนินการเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพท่ี จ-1  หน้าจอภาพหน้าจอก่อนดําเนินการทดสอบการเข้าสู่ระบบ  

 
ตารางที่ จ-1 ตารางแสดงการกําหนดขอบเขตของ inputs หรือกลุ่มของ input ทั้งที่เหมาะสมและไม่

เหมาะสมของโมดูลดําเนินการเข้าสู่ระบบ ดังน้ี 
Input/Output Event Valid Equivalence 

Classes 
Invalid Equivalence 

Classes 
ข้อมูลของ Username หรือ 
Password สามารถกรอกได้
ทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน 

ตัวอักษร A-Z , a-z หรือ 
ตัวเลขโดยจัดเก็บในรูปแบบ

ตัวอักษรค่าต้ังแต่ 0-9 

ตัวอักษรภาษาไทยและ
ตัวอักษรพิเศษต่างๆ เช่น ! # 
หรือ $ เป็นต้น  

จํานวนข้อมูลทีส่ามารถกรอก
ในช่องข้อมูล Username หรือ 
Password 

5-16 ตัว ข้อมูลที่มจีํานวนน้อยกว่า 5 
ตัวหรือมากกว่า 16 ตัว 

 
ตารางที่ จ-2 ตารางแสดงผลการทดสอบ Black Box ด้วยวิธี Boundary Value Testing ของโมดูล

ดําเนินการเข้าสู่ระบบ ดังน้ี 
ลําดับ Test Cases ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 กรอกข้อมูล Username เป็น
ตัวอักษร 

สามารถกรอกข้อมูลตัวอักษร 
ยกเว้นตัวอักษรภาษาไทย 

ผ่าน 

2 กรอกข้อมูล Username เป็น
ตัวอักษรพิเศษ เช่น ! @ # เป็นต้น 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลตัวอักษร
พิเศษในช่องข้อมูล Username 
ได้ 

ผ่าน 

3 กรอกข้อมูล Username เป็น
ตัวเลข 

สามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ในช่อง Username ได้ 

ผ่าน 

ตัวอย่าง กระบวนการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวรแ์บบ Black Box 



จ-2 
 

ตารางที่ จ-2 (ต่อ) 
ลําดับ Test Cases ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง ผลลัพธ์ที่ได้ 

4 กรอกข้อมูล Username ที่เป็นทั้ง
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข 

สามารถกรอกข้อมูลที่เป็นทั้ง
ตัวอักษรและตัวเลขในช่อง 
Username ได้ 

ผ่าน 

5 กรอกข้อมูล Password เป็น
ตัวอักษร 

สามารถกรอกข้อมูลตัวอักษรใน
ช่อง Password ได้ 

ผ่าน 

6 กรอกข้อมูล Password เป็น
ตัวอักษรพิเศษ เช่น ! @ # เป็นต้น 

ไม่สามารถกรอกในช่องข้อมูล 
Password ได้ 

ผ่าน 

7 กรอกข้อมูล Password เป็นตัวเลข สามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ในช่อง Password ได้ 

ผ่าน 

8 กรอกข้อมูล Password ที่เป็นทั้ง
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข 

สามารถกรอกข้อมูลที่เป็นทั้ง
ตัวอักษรและตัวเลขในช่อง 
Password ได้ 

ผ่าน 

9 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล Username 
หรือ Password จํานวนตํ่า 5 ตัว 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลตํ่ากว่า
จํานวน 5 ตัวได้ 

ผ่าน 

10 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล Username 
หรือ Password เกินจํานวน 16 
ตัว 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลเกิน
จํานวน 16 ตัวได้ 

ผ่าน 

11 กรอกข้อมูลUsername หรือ
Password เป็นค่าว่าง 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลเป็นคา่ว่าง
ได้ 

ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ-3 
 

ตัวอย่างที่ 2 
กรณีทดสอบที ่ XXX  โมดูลจัดการข้อมูลนักศึกษา 
 

 
ภาพท่ี จ-2  หน้าจอภาพหน้าจอก่อนดําเนินการทดสอบการจัดการข้อมูลนักศึกษา 

 
ตารางที่ จ-3 ตารางแสดงการกําหนดขอบเขตของ inputs หรือกลุ่มของ input ทั้งที่เหมาะสมและไม่

เหมาะสมของโมดูลจัดการข้อมูลนักศึกษา ดังน้ี 
Input/Output Event Valid Equivalence 

Classes 
Invalid Equivalence 

Classes 
ข้อมูลรหัสนักศึกษา ตัวเลข 0-9 ตัวอักษรไทย อังกฤษ และ

ตัวอักษรพิเศษ 
จํานวนข้อมูลรหัสนักศึกษา 11 ตัวอักษร น้อยกว่า 11 ตัวอักษร หรือ

มากกว่า 11 ตัวอักษร 
ข้อมูลรหัสผ่าน ตัวเลข 0-9 ตัวอักษรไทย อังกฤษ และ

ตัวอักษรพิเศษ 
จํานวนข้อมูลรหัสผ่าน 6 ตัวอักษร น้อยกว่า 6 ตัวอักษร หรือ

มากกว่า 6 ตัวอักษร 
ข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน ตัวเลข 0-9 ตัวอักษรไทย อังกฤษ และ

ตัวอักษรพิเศษ 
จํานวนข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน 6 ตัวอักษร น้อยกว่า 6 ตัวอักษร หรือ

มากกว่า 6 ตัวอักษร 
ข้อมูลช่ือ-สกุล ตัวอักษรไทย และอังกฤษ ตัวอักษรพิเศษ และตัวเลข 0-9 

จํานวนช่ือ-สกุล 10-50 ตัวอักษร 
น้อยกว่า 10 ตัวอักษร หรือ
มากกว่า 50 ตัวอักษร 

ข้อมูลปีการศึกษา เลือกได้ 1 ปีการศึกษา ค่าว่างหรือมากกว่า 1 ปี 
การศึกษา 

ข้อมูลรูปประจาํตัว ค่าว่าง หรือ 1 รูปภาพ มากกว่า 1 รูปภาพ 



จ-4 
 

ตารางที่ จ-4 ตารางแสดงผลการทดสอบ Black Box ด้วยวิธี Boundary Value Testing ของโมดูล
จัดการข้อมูลนักศึกษา ดังน้ี 

ลําดับ Test Cases ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง ผลลัพธ์ที่ได้ 
1 กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาเป็นตัว

อักษรไทย หรอือังกฤษ 
ไม่สามารถกรอกข้อมูลรหัส
นักศึกษาเป็นตัวอักษรไทย หรือ
อังกฤษ 

ผ่าน 

2 กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาเป็น
ตัวอักษรพิเศษ 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลรหัส
นักศึกษาเป็นตัวอักษรพิเศษ 

ผ่าน 

3 กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาเป็น
ตัวเลข 0-9 

สามารถกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา
เป็นตัวเลข 0-9 

ผ่าน 

4 กรอกจํานวนข้อมูลรหัสนักศกึษา 
11 ตัวอักษร 

สามารถกรอกจํานวนข้อมูลรหัส
นักศึกษา 11 ตัวอักษร 

ผ่าน 

5 กรอกจํานวนข้อมูลรหัสนักศกึษา
น้อยว่า 11 ตัวอักษรหรือมากกว่า 
11 ตัวอักษร 

ไม่สามารถกรอกจํานวนข้อมูล
รหัสนักศึกษาน้อยว่า 11 ตัวอักษร
หรือมากกว่า 11 ตัวอักษร 

ผ่าน 

6 กรอกจํานวนข้อมูลรหัสนักศกึษา
เป็นค่าว่าง 

ไม่สามารถกรอกจํานวนข้อมูล
รหัสนักศึกษาเป็นค่าว่าง 

ผ่าน 

7 กรอกข้อมูลรหัสผ่านเป็นตัว
อักษรไทย หรอือังกฤษ 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลรหัสผา่น
เป็นตัวอักษรไทย หรืออังกฤษ 

ผ่าน 

8 กรอกข้อมูลรหัสผ่านเป็นตัวอักษร
พิเศษ 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลรหัสผา่น
เป็นตัวอักษรพิเศษ 

ผ่าน 

9 กรอกข้อมูลรหัสผ่านเป็นตัวเลข 0-
9 

สามารถกรอกข้อมูลรหัสผ่านเป็น
ตัวเลข 0-9 

ผ่าน 

10 กรอกจํานวนข้อมูลรหัสผ่าน 6
ตัวอักษร 

สามารถกรอกจํานวนข้อมูล
รหัสผ่าน 6 ตัวอักษร 

ผ่าน 

11 กรอกจํานวนข้อมูลรหัสผ่านน้อย
กว่า 6 ตัวอักษรหรือมากกว่า 6 
ตัวอักษร 

ไม่สามารถกรอกจํานวนข้อมูล
รหัสผ่านน้อยกว่า 6 ตัวอักษร
หรือมากกว่า 6 ตัวอักษร 

ผ่าน 

12 กรอกข้อมูลรหัสผ่านเป็นค่าว่าง ไม่สามารถกรอกข้อมูลรหัสผา่น
เป็นค่าว่าง 

ผ่าน 

13 กรอกข้อมูลยืนยันรหัสผ่านเป็นตัว
อักษรไทย หรอือังกฤษ 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลยืนยัน
รหัสผ่านเป็นตัวอักษรไทย หรือ
อังกฤษ 

ผ่าน 

14 กรอกข้อมูลยืนยันรหัสผ่านเป็น
ตัวอักษรพิเศษ 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลยืนยัน
รหัสผ่านเป็นตัวอักษรพิเศษ 

ผ่าน 

 



จ-5 
 

ตารางที่ จ-4 (ต่อ) 
ลําดับ Test Cases ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง ผลลัพธ์ที่ได้ 
15 กรอกข้อมูลรหัสผ่านเป็นตัวเลข 0-

9 
สามารถกรอกข้อมูลรหัสผ่านเป็น
ตัวเลข 0-9 

ผ่าน 

16 กรอกข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน 6 
ตัวอักษร 

สามารถกรอกข้อมูลยืนยัน
รหัสผ่าน 6 ตัวอักษร 

ผ่าน 

17 กรอกจํานวนข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน
น้อยกว่า 6 ตัวอักษรหรือมากกว่า 
6 ตัวอักษร 

ไม่สามารถกรอกจํานวนข้อมูล
ยืนยันรหัสผ่านที่น้อยกว่า 6 
ตัวอักษรหรือมากกว่า 6 ตัวอักษร 

ผ่าน 

18 กรอกข้อมูลยืนยันรหัสผ่านเป็นค่า
ว่าง 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลยืนยัน
รหัสผ่านเป็นคา่ว่าง 

ผ่าน 

19 กรอกข้อมูลช่ือ-สกุล เป็นตัว
อักษรไทย 

สามารถกรอกข้อมูลช่ือ-สกุล เป็น
ตัวอักษรไทย 

ผ่าน 

20 กรอกข้อมูลช่ือ-สกุล เป็นตัวอักษร
อังกฤษ หรือตัวอักษรพิเศษ 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลช่ือ-สกุล 
เป็นตัวอักษรอังกฤษ หรือ
ตัวอักษรพิเศษ 

ผ่าน 

21 กรอกข้อมูลช่ือ-สกุล เป็นตัวเลข  
0-9 

ไม่สามารถกรอกข้อมูลช่ือ-สกุล 
เป็นตัวเลข 0-9 

ผ่าน 

22 กรอกจํานวนข้อมูลช่ือ-สกุล ต้ังแต่ 
25 ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 50 ตัวอักษร 

สามารถกรอกจํานวนข้อมูลช่ือ-
สกุล ต้ังแต่ 25 ตัวอักษรแต่ไม่
เกิน 50 ตัวอักษร 

ผ่าน 

23 กรอกจํานวนข้อมูลช่ือ-สกุล น้อย
กว่า 25 ตัวอักษรหรือมากกว่า 50 
ตัวอักษร 

ไม่สามารถกรอกจํานวนข้อมูล
ช่ือ-สกุล น้อยกว่า 25 ตัวอักษร
หรือมากกว่า 50 ตัวอักษร 

ผ่าน 

24 กรอกจํานวนข้อมูลช่ือ-สกุล เป็นค่า
ว่าง 

ไม่สามารถกรอกจํานวนข้อมูล
ช่ือ-สกุล เป็นคา่ว่าง 

ผ่าน 

25 เลือกปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา สามารถเลือกปีการศึกษา 1 ปี
การศึกษา 

ผ่าน 

26 เลือกปีการศึกษาเป็นค่าว่าง หรือ 
มากกว่า 1 ปีการศึกษา 

ไม่สามารถเลือกปีการศึกษาเป็น
ค่าว่าง หรือ มากกว่า 1 ปี
การศึกษา 

ผ่าน 

27 เลื อกไฟล์ รูปภาพ  1 ไฟล์  หรือ
ปล่อยว่าง 

สามารถเลือกไฟล์รูปภาพ 1 ไฟล์ 
หรือปล่อยว่าง 

ผ่าน 

28 เลือกไฟล์รูปภาพมากกว่า 1 ไฟล์ ไม่สามารถเลือกไฟล์รูปภาพ
มากกว่า 1 ไฟล์ 

ผ่าน 
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กรณีทดสอบท่ี  XXX  โมดูลการสมัครตําแหน่งงาน 
1) Source Code ของโมดูลการสมัครตําแหน่งงาน  

0. Open program 
1. if(status_id == "4") 
2. ระบบแสดงข้อมูลสถานประกอบการ 
3. เลือกสถานประกอบการ 
4. ระบบแสดงตําแหน่งในสถานประกอบการที่เลือก 
5. if(student_info == "") 
6. Disabled button "สมัครงาน" = true 
7. else  
8. Disabled button "สมัครงาน" = false 
9. Input $pos_id 
10. $numJob = Rulejob for Database field  num_job 
11. $countJob = count job on student form Database where stu_id=’$user_id’ 
12. if($countJob <= $numJob) 
13. Insert position and stu_id to DATABASE 
14. else 
15. alert("คุณสมัครตําแหน่งครบกําหนดแล้ว") 
16. endif // countjob 
17. else  
18. Redirect to index.php 
19. endif // if status_id 
20. end program 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง กระบวนการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวรแ์บบ White Box 
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2) Source Code ของโมดูลการสมัครตําแหน่งงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  V(G) = Edge (จํานวนเส้นเช่ือมระหว่าง Node)  –Node (จํานวน Node ภายในกราฟ) + 2 
  V(G) = (19 – 17) + 2 
  V(G) = 4 

 
ภาพท่ี จ-3 Basic path testing โมดูลการสมัครตําแหน่งงาน 
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3) ตารางแสดงผลการทดสอบWhite Box โมดูลการสมัครตําแหน่ง 
 

ตารางที่ จ-5 งานตารางแสดงผลการทดสอบWhite Box โมดูลการสมัครตําแหน่งงาน 
ลําดับที่ Path Test case ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 1,18,20 ตรวจสอบสิทธ์ิการ
สมัครงาน 

กลับไปยังหน้าหลัก
ของระบบ 

ผ่าน 

2 1,2,3,4,5,6,20 ตรวจสอบข้อมูลใบ
สมัครงานเป็นค่าว่าง 

ไม่สามารถกดปุ่ม
สมัครงานได้ 

ผ่าน 

3 1,2,3,4,5,8,9,10,11, 
12,15,16,19,20 

ตรวจสอบการสมัคร
งานเมื่อครบสิทธ์ิที่
สามารถสมัครได้ 

แสดงข้อความเตือน
และจบการทํางาน 

ผ่าน 

4 1,2,3,4,5,8,9,10,11, 
12,13,16,19,20 

ตรวจสอบการสมัคร
งาน 

สามารถสมัครงานใน
ตําแหน่งที่ต้องการ 

ผ่าน 
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ตารางที่ จ-1 แอนิเมชันปรากฏเสียงน้องซอฟต์อ้ิง บรรยาย Title เรื่องและเสียงดนตรี ณ ช่วงเวลาที่ 

00.00.14 วินาที 
Test case ID : 001 
Purpose of Test : แอนิเมชันปรากฏเสียงน้องซอฟต์อ้ิง บรรยาย Title เรื่องและเสียงดนตรี 

Action 
348/9176 

 

ปรากฏเสียงดนตรี พร้อมน้อง
ซอฟต์อ้ิง บรรยาย Title และมี
เสียงดนตรี 

524/9176 

 

ปรากฏเสียงดนตรี พร้อมน้อง
ซอฟต์อ้ิง บรรยาย Title 

563/9176 

 

ปรากฏเสียงดนตรี พร้อมน้อง
ซอฟต์อ้ิง บรรยาย Title 

580/9176 

 

ปรากฏเสียงดนตรีดนตรี 

648/9176 

 

ปรากฏเสียงดนตรี พร้อมน้อง
ซอฟต์อ้ิง บรรยาย Title 

Test Result 
Passed Actual Result :แอนิเมชันปรากฏเสียงน้องซอฟต์อ้ิง บรรยาย 

Title เรื่องและเสียงดนตรี ณ ช่วงเวลาที่ 00.00.14 วินาทีเริ่มต้น
เฟรมที่ 348 เป็นจริง 

 
 
 
 

ตัวอย่าง ผลการทดสอบเสียง (Sound and Testing) 
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ตารางที่ จ-9 แอนิเมชันปรากฏเสียงคลื่นนํ้าซัดเรือจนล่ม ณ ช่วงเวลาที่ 00.05.10 วินาที 
Test case ID : 009 
Purpose of Test : แอนิเมชันปรากฏเสียงคลื่นนํ้าซัดเรือจนล่ม 

Action 
7404/9176 

 

ปรากฏเสียงดนตรี เสียงฝนตก
หนักและเสียงลมพัดแรง 

7433/9176 

 

ปรากฏเสียงคลื่นนํ้าซัดเรือ 

7440/9176 

 

ปรากฏเสียงคลื่นนํ้าซัดเรือ 

7452/9176 

 

ปรากฏเสียงคลื่นนํ้าซัดเรือจน
ล่ม 

7491/9176 

 

ปรากฏเสียงฝนตกและเสียงลม
พัดแรง 

Test Result 
Passed Actual Result :แอนิเมชันปรากฏเสียงคลื่นนํ้าซัดเรือจนล่ม ณ 

ช่วงเวลาที่ 00.05.10 วินาทีเริ่มต้นเฟรมท่ี 7433 เป็นจริง 
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ตารางที่ จ-14 แอนิเมชันปรากฏภาพเรือแจวค่อยๆแล่นออกจากฝั่ง ณ ช่วงเวลาที่ 00.01.45 วินาที 
Test case ID : 004 
Purpose of Test : แอนิเมชันปรากฏภาพเรือแจวค่อย ๆ แล่นออกจากฝั่ง 

Action 
2559/9176 

 

ภาพเรือแจวค่อยๆแล่นออกจาก
ฝั่ง 

2589/9176 

 

ภาพเรือแจวแล่นออกจากฝั่ง 

2644/9176 

 

ภาพเรือแจวแล่นออกจากฝั่ง 

2723/9176 

 

ภาพเรือแจวแล่นช้าลงอย่างช้าๆ 

2815/9176 

 

ภาพเรือแจวค่อยๆแล่นออกจาก
ฝั่ ง  ก ล้ อ ง ค่ อ ย ๆ  plan ไป
ทางซ้าย 

Test Result 
Passed Actual Result :แอนิเมชันปรากฏภาพเรือแจวค่อยๆแล่นออกจาก

ฝั่ง ณ ช่วงเวลาที่ 00.01.45 วินาทีเริ่มต้นเฟรมท่ี 2559 เป็นจริง 
 
 

ตัวอย่าง ผลการทดสอบการเคลื่อนไหวของตัวละครและภาพ (Animation and Testing) 
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ตารางที่ จ-15 แอนิเมชันปรากฏภาพนักศึกษาก้มหัวลงอ่านหนังสือ ณ ช่วงเวลาที่ 00.01.59 วินาที 
Test case ID : 005 
Purpose of Test : แอนิเมชันปรากฏภาพนักศึกษาก้มหัวลงอ่านหนังสือ 

Action 
2825/9176 

 

ภาพนักศึกษากําลังจะก้มหัวลง
อ่านหนังสือ 

2850/9176 

 

ภาพนักศึกษากําลังจะก้มหัวลง
อ่านหนังสือ 

2902/9176 

 

ภาพนักศึกษาก้มหั วลงอ่าน
หนังสือ 

2930/9176 

 

ภาพนักศึกษาก้มหั วลงอ่าน
หนังสือ 

Test Result 
Passed Actual Result :แอนิเมชันปรากฏภาพนักศึกษาก้มหัวลงอ่าน

หนังสือ ณ ช่วงเวลาที่ 00.01.59 วินาทีเริ่มต้นเฟรมที่ 2825 เป็น
จริง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ประกอบด้วย 
1. การจัดการช่ือไฟล์เอกสารในรปูแบบของไฟล์ MS.Word 
2. การจัดการช่ือไฟล์เอกสารในรปูแบบของไฟล์ PDF 
3. ตัวอย่างหน้าปก CD-ROM 
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การจัดการชือ่ไฟล์เอกสารในรปูแบบของไฟล์ MS.Word 
 
ส่วนนํา 

ลักษณะ ชื่อไฟล ์ หมายเหตุ 
ใบรับรองโครงงานฯ 00_ใบรับรองโครงงาน.doc  
ปก 01_Cov.doc  
บทคัดย่อ 02_Abs.doc  
กิตติกรรมประกาศ 03_Ack.doc  
สารบัญ 04_Con.doc  
 
ส่วนเน้ือหา 

ลักษณะ ชื่อไฟล ์ หมายเหตุ 
บทที่ 1 05_Chapter_1.doc  
บทที่ 2 06_Chapter_2.doc  
บทที่ 3 07_Chapter_3.doc  
บทที่ 4 08_Chapter_4.doc  
บทที่ 5 09_Chapter_5.doc  
 
ส่วนอ้างอิงหรอืส่วนทา้ย 

ลักษณะ ชื่อไฟล ์ หมายเหตุ 
บรรณานุกรม 10_Ref.doc  
ภาคผนวก ก 11_App_1.doc  
ภาคผนวก ข (ถ้ามี) 12_App_2.doc  
ประวัติผู้จัดทํา 13_Bio.doc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ - 2 
 

 
การจัดการชือ่ไฟล์เอกสารในรปูแบบของไฟล์ PDF 
 
ส่วนนํา 

ลักษณะ ชื่อไฟล ์ หมายเหตุ 
ใบรับรองโครงงานฯ 00_ใบรับรองโครงงาน.doc  
ปก 01_Cov.pdf  
บทคัดย่อ 02_Abs.pdf  
กิตติกรรมประกาศ 03_Ack.pdf  
สารบัญ 04_Con.pdf  
 
ส่วนเน้ือหา 

ลักษณะ ชื่อไฟล ์ หมายเหตุ 
บทที่ 1 05_Chapter_1.pdf  
บทที่ 2 06_Chapter_2.pdf  
บทที่ 3 07_Chapter_3.pdf  
บทที่ 4 08_Chapter_4.pdf  
บทที่ 5 09_Chapter_5.pdf  
 
ส่วนอ้างอิงหรอืส่วนทา้ย 

ลักษณะ ชื่อไฟล ์ หมายเหตุ 
บรรณานุกรม 10_Ref.pdf  
ภาคผนวก ก 11_App_1.pdf  
ภาคผนวก ข (ถ้ามี) 12_App_2.pdf  
ประวัติผู้จัดทํา 13_Bio.pdf  
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ตัวอย่างหนา้ปก CD-ROM (ขนาด 4.82 “ x 4.82 “) ประกอบการใช้งานในรายวิชาโครงงานฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
 กล่องในแผ่น CD-ROM ด้านหน้าใส ด้านหลังสีดํา หนา ขนาดมาตรฐาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงงาน(ไทย)........................................................................................................................  
ช่ือโครงงาน(อังกฤษ)... ………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้า.................................รหัสประจําตัว......................ภาค/หลักสูตร..................... 
ข้าพเจ้า.................................รหัสประจําตัว......................ภาค/หลักสูตร.................... 

 
 
 

โครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ปีการศึกษา 25XX 
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