


ค ำน ำ 
 

คู่มือการท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดท าขึ้นเพ่ือให้นิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียบเรียงงานการเขียนเอกสารโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ ให้มี
รูปแบบที่ถูกต้องตรงกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับการพิมพ์เอกสารทางวิชาการโดย
หลักสากลทั่วไป  

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ หวังวาคู่มือโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจฉบับนี้
จะมีประโยชนแกนิสิตการที่จะช่วยใหพิมพเอกสารโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้อย่างถูกตอง
ตามระเบียบแบบแผนตอไป 
 
 
 
 

       สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 
        มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 หน้า 
บทที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 
 1.1 คุณสมบัตินิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาโครงงานฯ 1 
 1.2 การเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 
 1.3 การลงทะเบียนและถอนรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 
 1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 
 1.5 ขั้นตอนการด าเนินการ 3 
 1.6 การสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 
 1.7 การพิจารณาผลการสอบและการให้คะแนน 4 
 1.8 การส่งผลงานโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 
 1.9 การเปลี่ยนหัวข้อโครงงานและ/หรือการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา 5 
 1.10 เอกสารที่ใช้ในการด าเนินงาน 5 
บทที่ 2 ส่วนประกอบของเล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 
 2.1 ส่วนน า 6 
 2.2 ส่วนเนื้อหา 7 
 2.3 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย 8 
บทที่ 3 การพิมพ์เล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9 
 3.1 กระดาษท่ีใช้ 9 
 3.2 การก าหนดหน้ากระดาษในการพิมพ์ 9 
 3.3 การพิมพ์เนื้อหา 9 
 3.4 การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 10 
 3.5 การพิมพ์บทที่ หัวข้อส าคัญ และหัวข้อย่อย 10 
 3.6 การพิมพ์ตาราง 12 
 3.7 การพิมพ์ภาพประกอบ 12 
 3.8 การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี 13 
 3.9 การพิมพ์บรรณานุกรม 15 
 3.10 การลงรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 16 
 3.11 การพิมพ์ภาคผนวก 18 
 



สำรบัญ (ตอ่) 
   หน้า 
บทที ่4 เกณฑ์การประเมินโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 19 
 4.1 การสอบหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 19 
 4.2 การสอบความด้าวหน้าของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 
 4.3 การสอบความสมบูรณ์ของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 21 
 4.4 เวลาในการสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 21 
 4.5 ความพร้อมส าหรับการน าเสนอ 22 
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 23 
ภาคผนวก ข แบบค าร้อง 40 

  
 



1 
 

บทที่ 1 
ขั้นตอนการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 
 
1.1 คุณสมบัตินิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาในรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 1.1.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 121-017 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เมื่อมี
สภาพนิสิตเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หรือชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปส าหรับนิสิตหลักสูตร
เทียบโอน จึงจะด าเนินการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้ และให้หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจรับผิดชอบในการด าเนินการสอบ ตลอดจนการส่งผลการสอบให้ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 1.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  1) เป็นอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดย
มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นที่ปรึกษาร่วมอย่างน้อย 1 ท่าน 
 1.1.3 ภาระหน้าที่ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  1) ให้ค าปรึกษาการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้แก่นิสิต 
  2) ติดตามความก้าวหน้าของโครงงานนิสิต 
  3) ตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของโครงงานนิสิต 
 1.1.4 ภาระหน้าที่ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) 
  1) ให้ค าปรึกษาการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้แก่นิสิต 
  2) ตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของโครงงานนิสิต 
  3) ก าหนดเวลาให้ค าปรึกษา 2 ชั่วโมง/ครั้ง/กลุ่ม/ทุกเดือน 
 1.1.5 ภาระหน้าที่ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
  1) ให้ค าปรึกษาการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้แก่นิสิต 
  2) ติดตามความก้าวหน้าของโครงงานนิสิต 
  3) ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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1.2 การเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 นิสิตสามารถเลือกท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานทางธุรกิจได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อก าหนด ดังนี้ 
 1.2.1 ข้อก าหนดของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  1) ลักษณะโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนด
ความต้องการระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานทางธุรกิจได้ 
  2) ผลผลิตของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ หรือทั้ง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งต้องใช้หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ช่วย
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 
  3) หัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงงานในอดีต 
ยกเว้นกรณีที่เสนอแนวคิดหรือน าเสนอการแก้ปัญหาแบบใหม่ หรือขยายงาน ต่อยอด ปรั บปรุง
ประสิทธิภาพจากงานเดิม 
  4) จ านวนนิสิตในโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหนึ่งโครงงานมีได้ไม่เกิน 2 คน 
กรณีท่ีมีขอบเขตของระบบงานที่ใหญ่ สามารถร่วมท าเป็นหมู่คณะได้มากกว่า 2 คน ขึ้นอยู่กับขอบเขต
ของระบบงาน 
 1.2.2 รายละเอียดของแบบเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Proposal) 
ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญดังนี้ 
  1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  2) วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ถ้ามีการศึกษาตัวให้ระบุสมมติฐานด้วย) 
  3) ขอบเขตของระบบงาน (ให้ระบุส่วนงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน) 
  4) วิธีการด าเนินงาน (ให้ระบุตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และทดสอบระบบ) 
  5) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ให้ระบุเป็นส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้) 
  6) ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ให้ระบุระยะเวลาในการด าเนินงานตามวิธีการ
ด าเนินงานในหัวข้อที่ 4 โดยให้แสดงเป็น Gantt chart) 
  7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้ระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ โดยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 1.2.3 ให้นิสิตจัดท ารูปเล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจเป็นภาษาไทย 
 1.2.4 นิสิตยื่นค าร้องข้อเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ค.ทธ.01) พร้อมแบบ
เสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Proposal) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเห็นชอบ 
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หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลาที่ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจก าหนดใน
แต่ละภาคเรียน 
 
1.3 การลงทะเบียนและถอนรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 1.3.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จะกระท าได้เมื่อนิสิต
เสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจผ่านเรียบร้อยแล้ว (ตามขั้นตอนในหัวข้อ 1.5) 
 1.3.2 นิสิตที่ขอถอนรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ให้เริ่มต้นปฏิบัติตามขั้นตอน
เช่นเดียวกับการลงทะเบียนครั้งแรก 
 
1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 ระยะเวลาในการท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อยู่ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดย
นิสิตจะต้องผ่านการเสนอหัวข้อโครงงานฯ มาแล้วจากภาคการศึกษาก่อนหน้า 
 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อธุรกิจแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานฯ  
โดยมีคณบดี คณะเทคโนโลยีดิจทิัล ลงนาม 

นิสิตยืน่ใบค าร้องขอเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธรุกิจ (ค.ทธ.01) พร้อมลายเซ็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ 

นิสิตสอบหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจตามก าหนดการที่สาขาวชิาฯ ก าหนด 

อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อโครงงานฯ ของนสิิตที่ผา่นการสอบหัวข้อในที่ประชุมของสาขาวชิาฯ 

นิสิตลงทะเบียนรายวชิาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

นิสิตยืน่ใบค าร้องขอสอบความกา้วหน้าโครงงานฯ (ค.ทธ.02) พร้อมเอกสารบทที่ 1-3 (3 ชุด) และ
ต้นแบบของระบบงาน (เพื่อขอสอบก้าวหน้าโครงงานฯ ช่วงกลางภาคการศึกษา) 

นิสิตยืน่ใบค าร้องขอสอบโครงงานฯ (ค.ทธ.03) พร้อมเอกสารฉบับสมบูรณ์ (3 ชุด) และระบบงาน  
(เพื่อขอสอบความสมบูรณ์ของโครงงานฯ ช่วงปลายภาคการศึกษา) 
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1.6 การสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 1.6.1 สาขาวิชาฯ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบ ก าหนดการ และสถานที่ให้นิสิต เพ่ือท าการ
สอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งการสอบหัวข้อ การสอบความก้าวหน้า และสอบสมบูรณ์  
 1.6.2 หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการสอบ 
 1.6.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ ประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานท าหน้าที่
เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการที่สาขาวิชาแต่งตั้งอีกจ านวน 2 ท่าน 
 1.6.4 นิสิตเป็นผู้น าเสนอโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้แก่คณะกรรมการ 
 1.6.5 หากนิสิตไม่พร้อมในการสอบตามวันเวลาที่ก าหนด ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน เพ่ือประชุมร่วมกับคณะกรรมการสอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนก าหนด
วันเวลาในการสอบปกติ โดยจะต้องด าเนินการสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายของการส่งคะแนนใน
ภาคการศึกษานั้น 
 
1.7 การพิจารณาผลการสอบและการให้คะแนน 
 1.7.1 คณะกรรมการที่สาขาวิชาฯ แต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจของนิสิต และพิจารณาผลการด าเนินงานโครงานฯ 
 1.7.2 การพิจารณาผลการสอบ ให้น าผลคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน หรือมี
ความเห็นชอบเป็นอย่างอ่ืน โดยจะต้องใช้มติของคณะกรรมการยอ่างน้อย 2 ใน 3 
 1.7.3 การพิจารณาผลการสอบ ด าเนินการตามเกณฑ์การตัดเกรดของมหาวิทยาลัย หรือตาม
มติของที่ประชุมของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจตามเหตุสมควร 
 1.7.4 นิสิตที่ไม่สามารถน าเสนองานตามวันเวลาที่ก าหนดในข้อ 1.6.1 แต่ได้ปฏิบัติตามข้อ 
1.6.5 เสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับผลการสอบไม่เกิน B 
 1.7.5 นิสิตที่ไม่สามารถน าเสนอผลงานตามที่ก าหนดในข้อ 1.7.4 จะได้รับผลการสอบเป็น I 
โดยไม่มีการแก้ไขระดับคะแนนภายในภาคการศึกษานั้น นิสิตจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการสอบโครงงานให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน ซึ่งในกรณีนี้นิสิตจะได้รับผลการสอบไม่เกิน C 
 1.7.6 นิสิตที่ไม่สามารถน าเสนอผลงานตามท่ีก าหนดในข้อ 1.7.5 จะได้รับผลการสอบเป็น F 
 
1.8 การส่งผลงานโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 การส่งผลงานโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นิสิตต้องด าเนินการ ให้
นิสิตยื่นเอกสารตามรายการตรวจสอบดังต่อไปนี้ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 1.5 
 1.8.1 ส่งรายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม (ไม่ต้องเย็นเล่ม ทาง
สาขาวิชาจะด าเนินการจัดท าเล่ม ตามค่าใช้จ่ายที่ก าหนดให้) 
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 1.8.2 ส่งไฟล์ผลงานโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตามช่องทางที่สาขาวิชาฯ ก าหนด 
โดยมีรายการดังนี้ 
  1) รายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจฉบับสมบูรณ์ (.docx และ .pdf) 
  2) ซอฟต์แวร์ หรือผลงานโครงงานระบบสารสนเทศ โดยสร้างเป็นซอฟต์แวร์ไบนารีที่
พร้อมติดตั้ง (Installer) 
 1.8.3 หากมีนิสิตที่ไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
น าเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าเข้าพิจารณาและด าเนินการตามมติที่ประชุมของสาขาวิชาฯ 
 
1.9 การเปลี่ยนหัวข้อโครงงานและ/หรือการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 1.9.1 การเปลี่ยนหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ให้นิสิตยื่นค าร้องทั่วไป (ค.ทธ.04) 
ขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน และจัดส่งแบบเสนอหัวข้อโครงงานใหม่ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน และเสนอในที่ประชุมสาขาวิชาฯ 
 1.9.2 การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นิสิตยื่นค าร้องทั่วไป (ค.ทธ.04) ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ พร้อมแบบเสนอหัวข้อโครงงาน น าเสนอต่อหัวหน้า
สาขาวิชา เพ่ือด าเนินการตามค าร้องดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสม 
 1.9.3 หากอาจารย์ที่ปรึกษาเดิมไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ ให้นิสิตด าเนินการยื่นค าร้องทั่วไป 
(ค.ทธ.04) โดยให้ด าเนินการตามข้อ 1.9.2 
 
1.10 เอกสารที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 1.10.1 แบบขอเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ค.ทธ.01) 
 1.10.2 แบบขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ค.ทธ.02) 
 1.10.3 แบบขอสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ค.ทธ.03) 
 1.10.4 แบบค าร้องทั่วไป (ค.ทธ.04)        
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บทที่ 2 
ส่วนประกอบของเล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
 ส่วนประกอบของเล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนน า 
ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิง/ส่วนท้าย 
 
2.1 ส่วนน า 
 ส่วนน าประกอบด้วย 
 2.1.1 ปกนอก เป็นส่วนที่น าไปเป็นปกหนังสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า มีตัวอักษรสีทอง 
ประกอบด้วย 
  1) ชื่อหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นชื่อหัวข้อโครงงานที่ได้รับอนุมัติใน
การด าเนินโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  2) ชื่อผู้จัดท า มีค าน าหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว) ในกรณีที่ผู้จัดท ามียศให้ใช้ยศนั้น ๆ 
น าหน้าชื่อ 
  3) ระบุว่า โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ ์
 2.1.2 ปกใน มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับปกนอก แต่เป็นตัวอักษรบางพิมพ์บนกระดาษสีขาว 
 2.1.3 ใบรับรองโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ให้ใช้แบบฟอร์มของสาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยพิมพ์ข้อความตามตัวอย่างในภาคผนวก ก การลงนามในใบรังรองให้ลงลายมือชื่อ
จริงของคณะกรรมการสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ด้วยหมึกซึมสีน้ าเงินเท่านั้น 
 2.1.4 บทคัดย่อ ให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทย โดยมีหัวข้อส าคัญดังนี้ 
  1) ชื่อสกุลผู้จัดท า พร้อมค าน าหน้าชื่อเช่นเดียวกับปกนอกและปกใน 
  2) ชื่อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  3) ชื่อสาขาวิชา และสถาบัน 
  4) รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  5) ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  6) ส่วนเนื้อหาบทคัดย่อ ให้ระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบงาน วิธีการขั้นตอน
การพัฒนาระบบ ความสามารถของระบบและผลประโยชน์ที่ได้รับ 
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 2.1.5 กิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และ
ความร่วมมือในการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 2.1.6 สารบัญ เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของโครงงานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ การจัดพิมพ์สารบัญให้เป็นไปตามตัวอย่างในภาคผนวก หากสารบัญไม่จบใน 1 หน้า ให้
พิมพ์หัวข้อเป็นค าว่า “สารบัญ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษถัดไป 
 2.1.7 สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แจงหมายเลขของตารางทั้งหมดที่อยู่ในโครงงานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การจัดพิมพ์สารบัญตารางให้เป็นไปตามตัวอย่างในภาคผนวก หากสารบัญ
ตารางไม่จบใน 1 หน้า ให้พิมพ์หัวข้อเป็นค าว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษถัดไป 
 2.1.8 สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แจงหมายเลขของภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) 
ทั้งหมดที่อยู่ในโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดพิมพ์สารบัญภาพให้เป็นไปตามตัวยอ่างใน
ภาคผนวก หากสารบัญภาพไม่จบใน 1 หน้า ให้พิมพ์หัวข้อเป็นค าว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” กลาง
หน้ากระดาษถัดไป 
 
2.2 ส่วนเนื้อหา 
 ส่วนเนื้อหามีทั้งหมด 5 บท เป็นส่วนที่แสดงสาระส าคัญของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ประกอบไปด้วย 
 2.2.1 บทที่ 1 บทน า  
  เป็นบทแรกของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการ
ท าโครงงานเรื่องนี้ ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบงาน เครื่องมือที่ใช้พัฒนา
ระบบ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.2.2 บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นการกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวม
ไปถึงความสามารถของเครื่องมือที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ 
 2.2.3 บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบ 
  แสดงถึงการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ตามความต้องการของระบบที่ระบุไว้ในบทที่ 1 โดย
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล 
(Data Flow Diagram) แบบจ าลองแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Model) ตารางแสดง
รายละเอียดของข้อมูล (Data Table) 
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 2.2.4 บทที่ 4 การออกแบบระบบ 
  เป็นการน าเสนอการออกแบบหน้าจอของระบบงานใหม่ ทั้งที่เป็นการออกแบบส่วน
น าเข้าข้อมูล (Input Design) และการแสดงผลข้อมูล (Output Design) ซึ่งอาจจะแบ่งการออกแบบ
ตามส่วนงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบก็ได้  
 2.2.5 บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
  1) สรุปการด าเนินงานของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ในลักษณะอธิบายรวบ
ยอดตั้งแต่เหตุผลของการพัฒนาระบบ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ความสามารถของ
ระบบ และประโยชน์ที่ได้รับ  
  2) ปัญหาของระบบงาน เป็นการระบุถึงปัญหาของระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้นมา ว่ายังมี
จุดอ่อน หรือจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง 
  3) ข้อเสนอแนะ เป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยย่อเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบเดิม
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งควรจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาของระบบงานที่ระบุไว้ 
 
2.3 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย 
 2.3.1 บรรณานุกรม เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ บทความวิชาการ บทความต่าง ๆ หรือ
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับอ้างอิงประกอบการเขียนโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 2.3.2 ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจในการใช้งานของระบบงานใหม่ 
จัดได้ว่าเป็นคู่มือการใช้ระบบ ที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน อาจรวมถึงขั้นตอนการติดตั้ง
ระบบงานใหม่ด้วย 
 2.3.3 ประวัติผู้จัดท า เป็นการเขียนประวัติผู้จัดท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ให้เขียน
เป็นภาษาไทย โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 
  1) ชื่อนามสกุลของผู้จัดท า โดยระบุสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
  2) ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จนถึงระดับปริญญาตรี  
โดยระบุชื่อสถานศึกษาและปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับด้วย 
  3) ประวัติการท างาน (ถ้ามี) ให้ระบุประสบการณ์ท างาน ผลงาน รางวัล หรือ
ทุนการศึกษาท่ีได้รับ พร้อมกับ พ.ศ. ของแต่ละรายการ 
  4) สถานที่ติดต่อ 
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บทที่ 3 
การพิมพ์เล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
3.1 กระดาษท่ีใช้ 
 กระดาษที่ใช้พิมพ์เล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือท าส าเนา จะต้องเป็นกระดาษ
ปอนด์สีขาว ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 (80 แกรม) โดยพิมพ์เพียงหน้าเดียวตลอดทั้งเล่ม 
 
3.2 การก าหนดหน้ากระดาษในการพิมพ์ 
 การเว้นขอบระยะห่างจากริมกระดาษ ให้เว้นระยะห่างดังนี้ 
 3.2.1 หัวกระดาษให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบทให้
เว้น 5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 
 3.2.2 ขอบล่างและขอบด้านขวาของกระดาษ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.2.3 ขอบซ้ายของกระดาษ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
 
3.3 การพิมพ์เนื้อหา 
 3.3.1 ขนาดและแบบตัวอักษร 
  ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชื่อ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ส าหรับตัวอักษา
ธรรมดาที่เป็นตัวพิมพ์ของการพิมพ์เนื้อหาตลอดทั้งเล่ม และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา 
(Bold) เมื่อข้อความนั้นเป็นหัวข้อส าคัญ โดยใช้หมึกพิมพ์สีด าตลอดทั้งเล่ม 
 3.3.2 การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม บรรทัดระหว่างหัวข้อ
ส าคัญให้เว้น 1 บรรทัด โดยให้ก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดในการจัดท าเอกสาร ดังนี้ 
  1) Spacing ทั้งก่อนและหลังเป็น 0 pt.  
  2) Line Spacing เป็น Single  
 3.3.3 การย่อหน้า ให้เว้นระยะจากกรอบการพิมพ์ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 นิ้ว) 
 3.3.4 การข้ึนบรรทัดใหม่ เมื่อพิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกค านั้นไปพิมพ์ในบรรทัด
ใหม่ต่อไปทั้งค า โดยให้ข้อความในบรรทัดใหม่เริ่มต้นจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือ 
  1) การตัดค าที่ไม่ถูกต้อง มีตัวอย่างดังนี้ 
   “การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต้องอาศัยอุปกรณ์ควบ 
คุมการท างานของเครื่องจักรกล” 
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  2) การตัดค าที่ถูกต้อง มีตัวอย่างดังนี้ 
   “การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต้องอาศัยอุปกรณ์    
ควบคุมการท างานของเครื่องจักรกล” 
 3.3.5 การข้ึนหน้าใหม่ 
  1) หากมีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบหน้าหน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปในหน้า
เดิมจนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป 
  2) หากมีเนื้อหาที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียง 1-2 บรรทัดเดียวในหน้านั้นแล้วจะขึ้นย่อ
หน้าใหม่ ให้ยกย่อหน้าใหม่นั้นไปตั้งต้นพิมพ์หน้าถัดไปเลย 
 3.3.6 ค าเฉพาะที่อยู่ในเล่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้
พิมพ์เป็นภาษาไทย และวงเล็บค านั้นเป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ได้มีการ
บัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดยราชบัณฑิตยสถาน ให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม 
 
3.4 การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
 3.4.1 การล าดับหน้าในส่วนน าของเล่มโครงงาน ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะ
ภาษาไทย เช่น ก, ข, ค,... โดยพิมพ์ล าดับหน้าไว้กลางกระดาษด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
ขึ้นมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) โดยเริ่มนับจากหน้าใบรับรองโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
แต่จะไม่พิมพ์ล าดับหน้า ให้เริ่มพิมพ์ล าดับหน้าเป็น “ข” จากหน้าบทคัดย่อเป็นต้นไป 
 3.4.2 การล าดับหน้าในส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิง/ส่วนท้าย ให้ใช้ตัวเลขอารบิค เช่น 1, 2, 
3,… ก ากับหน้าเรียงล าดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษด้านบน โดยห่าง
จากขอบกระดาษด้านบนลงมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) โดยหน้าแรกของแต่ละบทจะไม่ปรากฏเลข
หน้า แต่ให้นับเป็น 1 ล าดับของจ านวนหน้าในเอกสารด้วย 
 
3.5 การพิมพ์บทที่ หัวข้อส าคัญ และหัวข้อย่อย 
 3.5.1 บทที ่
  เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจ าบท โดยใช้ให้เลขอารบิคเท่านั้น ให้
พิมพ์ค าว่า “บทที่...” ไว้ตรงกลางบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อของบทนั้นให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง
หน้ากระดาษในบรรทัดถัดไป การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด
ตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา (Bold) 
 3.5.2 หัวข้อส าคัญ 
  หัวข้อส าคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายมือ โดยให้ใช้ตัวอักษร  TH 
Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold) ไม่ต้องขีดเส้นใต้ และให้ใส่ตัวเลขก ากับ
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ตามบท เช่น 1.1, 1.2,… โดยให้เว้นจากบรรทัดชื่อบท หรือเนื้อหาหัวข้อก่อนหน้า 1 บรรทัด การพิมพ์
บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด 
 3.5.3 หัวข้อย่อย 
  หัวข้อย่อยให้พิมพ์ย่อหน้า โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายให้ตรงกับตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อข้อความของหัวข้อส าคัญนั้น และหากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 3 ระดับ ให้ใส่
ตัวอักษรเป็นหัวข้อย่อย เช่น ก), ข), ค),... 
  

ตัวอย่างการก าหนดหัวข้อส าคัญและหัวข้อย่อย 
 

1.1 หัวข้อส าคัญ 
 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 การพิมพ์ตาราง 
 3.6.1 ตารางประกอบด้วย เลขที่ของตาราง ชื่อตาราง และส่วนตารางข้อมูล โดยให้พิมพ์อยู่ใน
หน้าเดียวกันหมด ซึ่งตารางอาจมีได้ทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอน  
 3.6.2 พิมพ์ค าว่า “ตารางที่” ชิดริมขอบกระดาษด้านซ้าย ตามด้วยเลขที่ของตารางตามการ
แบ่งบท และชื่อตาราง ก ากับไว้ด้านบนของตารางนั้น โดยเรียงล าดับหมายเลขตารางตามบทจาก 1 
ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New 
ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold) เฉพาะค าว่าตารางที่และเลขท่ีตาราง ตัวอย่างเช่น 
 

ตารางท่ี 1-1 (ตารางท่ีอยู่ในบทที่ 1 ตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 3-2 (ตารางท่ีอยู่ในบทที่ 3 ตารางที่ 2) 
ตารางท่ี ก-1 (ตารางท่ีอยู่ในภาคผนวก ก ตารางที่ 1) 
 

 3.6.3 ส่วนชื่อตารางให้พิมพ์เป็นตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัว
ธรรมดา ต่อจากเลขที่ของตาราง โดยให้เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม 
 3.6.4 ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอ่ืน ให้แจงที่มาไว้ท้ายตาราง โดยเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มา 
 3.6.5 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าเอกสารแต่ละหน้า ส าหรับตารางที่มีขนาดใหญ่
ควรย่อขนาดลง หรือปรับตัวอักษรให้เล็กลงเหลือขนาด 14 พอยต์ หรือตามความเหมาะสม แต่จะต้อง
แสดงเนื้อหาได้อย่างชัดเจน อ่านได้ง่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
 3.6.6 กรณีท่ีตารางมีความยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ ให้แยกตารางโดยให้ขึ้นหน้าใหม่ได้ ซึ่งส่วน
ตารางที่ข้ึนหน้าใหม่ ให้พิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บ เช่น ตารางท่ี 1-1 (ต่อ) 
 
3.7 การพิมพ์ภาพประกอบ 
 3.7.1 ภาพในเล่มโครงงาน ประกอบไปด้วย รูปภาพ แบบจ าลองข้อมูล กราฟ แผนภาพ ฯลฯ 
 3.7.2 ภาพประกอบแต่ละภาพต้องมีเลขที่ของภาพ และชื่อหรือค าอธิบายภาพก ากับไว้ใต้
ภาพประกอบ ในส่วนกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงล าดับหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท 
ภาพที่ปรากฏในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พิมพ์เป็นตัวอักษาหน้า (Bold) ค าว่า 
ภาพที่และเลขที่ของภาพ เช่น 
 

ภาพที่ 1-1 (ภาพที่อยู่ในบทที่ 1 ภาพที่ 1) 
ภาพที่ 1-2 (ภาพที่อยู่ในบทที่ 1 ภาพที่ 2) 
ภาพที่ ก-2 (ภาพที่อยู่ในภาคผนวก ก ภาพที่ 2) 
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 3.7.3 ภาพใด ๆ ก็ตาม จะต้องแสดงส่วนประกอบหรือเนื้อหาที่ชัดเจน 
 3.7.4 การพิมพ์ภาพประกอบ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์ตารางที่กล่าวมาแล้ว 
 
3.8 การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี 
 3.8.1 ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อกลุ่มผู้แต่ง และปีที่
พิมพ์ของเอกสาร เมื่อชื่อผู้แต่งปรากฏในประโยคให้ระบุเฉพาะปีในวงเล็บ ส าหรับการอ้างอิงภาษาไทย
ให้ขึ้นต้นทั้งชื่อผู้แต่งแล้ววงเล็บปี พ.ศ. ส าหรับการอ้างอิงภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุลผู้
แต่งเท่านั้นแล้ววงเล็บปี ค.ศ. 
 3.8.2 การอ้างอิงเอกสารทุกประเภทไว้ในเนื้อหา ให้ใส่วงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหา กรณีที่มีเลข
หน้า ให้ใส่เลขหน้าตามหลังปีที่พิมพ์ด้วย โดยคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (Colon) ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
  คนเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการบริหาร เพราะคนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ (สมาน, 2523: 1-2) 
  หลักสูตรประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผล (Tyler, 1970: 22) 
 

 3.8.3 ถ้าต้องการอ้างเอกสารที่ผู้แต่งได้อ้างถึงในงานของตน การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็นการ
อ้างถึงเอกสารนั้นโดยตรง ให้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู้แต่งและปีที่
พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ตามด้วยค าอ้างถึงใน แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรองและปีที่
พิมพ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ถ้าหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเป็นเหตุให้เกิดวิชาความรู้ พิมพ์ให้แพร่หลายได้ ยัง
เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเหมือนกับแจกจ่ายสมบัตินั้นไปให้ถึงมหาชนอีกชั้นหนึ่ง กรรมการจึงเห็นเป็นข้อ
ส าคัญมาแต่แรกตั้งหอพระสมุดส าหรับพระนคร ซึ่งหอพระสมุดควรเอาเป็นธุระในเรื่องพิมพ์หนังสือ
ด้วย (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2459: 110 อ้างถึงใน แม้นมาส, 2509) 
 3.8.4 การคัดลอกข้อความ การพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมาอ้างอิงโดยตรง  
  1) ถ้าเป็นข้อความสั้น ๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหาโดยไม่
ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ ให้เขียนไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“....”) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   ประเทศไทยในปัจจุบัน วัวและควาย นอกจากจะยังคงเป็นแรงงานในฟาร์มส่วนใหญ่
อยู่แล้ว ยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญอีกด้วย พิจารณาในแง่อาหารสัตว์ “. . . สัตว์ประเภทนี้สามารถที่
จะใช้ประโยชน์จากผลิตผลในไร่นา . . . ซึ่งไม่มีค่าทางเศรษฐกิจให้เปลี่ยนมาเป็นพลักงงานและเนื้อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ . . .” (ณรงค์, 2522: 10) 
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  2) หากข้อความที่คัดลอกมานั้นมีความยาวติดต่อกันเกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์แยกจาก
เนื้อหาโดยขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) ก ากับ แต่ให้พิมพ์ติดต่อกันไปโดย
ด้านซ้ายของข้อความอยู่ในระดับเสมอย่อหน้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   ในการศึกษาเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ นั้น ได้มีการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือหาวิธีการใน
การศึกษาและการถ่ายทอดความรู้สึกด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันมาแล้วมากมายหลายวิธี และ
วิธีการทางงวิทยาศาสตร์ก็นับเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือได้มากกว่าวิธีการอ่ืน ๆ อีกหลายวิธี ดังค ากล่าวของ Cohen and Hagel 
(1897: 195) ซึ่งกล่าวไว้ว่า . . . วิธีการอ่ืน ๆ นั้นแตกต่างไปจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า วิธีการ
เหล่านั้นไม่สามารถเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการค้นพบ จึงเป็นการ
แตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นประกบวนการที่เน้นการ
พัฒนา และช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ
ศึกษา น าไปสู่การค้นกว่าใหม่อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าต่อไปได้อีกเรื่อย ๆ . . . ดังนั้นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นประกบวนการศึกษาหาความรู้ที่น่าเชื่อถือได้เป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือแสงว่างน า
ทางให้กับนักวิจัยหรือนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
  3) กรณีข้อความที่คัดลอกมาไม่ได้เริ่มจากตัวแรกของย่อหน้า และท้ายข้อความที่
คัดลอกมาไม่จบย่อหน้าของข้อความเดิม ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 3 ครั้งไว้หน้าและหลัง
ข้อความที่คัดลอกมา ดังตัวอย่างข้อ 1) และ 2) 
  4) กรณีต้องการละข้อความส่วนกลางให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 3 ครั้งแทน
ข้อความที่ละไว้นั้น การพิมพ์เครื่องหมายมหัพภาค (.) 3 ครั้ง ให้พิมพ์โดยเว้นระยะห่างช่วงตัวอักษร    
( . . . ) ดังตัวอย่างข้อ 1) และ 2) 
 3.8.5 ในกรณีที่ระบุชื่อผู้แต่งไว้แล้วในเนื้อหาหรือข้อความนั้น การอ้างอิงไม่ต้องระบุถึงชื่อผู้แต่ง
ซ้ าในวงเล็บ ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์และเลขหน้าที่อ้างอิง (ถ้ามี) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  นภาภรณ์ (2531: 1) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 ประเภท คือ 
. . . ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นั้น จ าเป็นที่จะต้องทราบถึงลักษณะและความ
แตกต่างของสื่อแต่ละชนิด ซึ่งวิจิตร (2522: 116-118) ได้จ าแนกไว้ดังนี้ . . . 
 3.8.6 ถ้าผู้จัดท าโครงงานอ้างอิงเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน ซึ่งได้เขียนเอกสารไว้หลายเล่มใน
ปีเดียวกัน ก็ให้ใส่ตัวอักษร ก, ข, ค, . . . ก ากับไว้ที่ปีที่พิมพ์ด้วย ส่วนเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ
ให้ใส่ตัวอักษร a, b, c, . . . ตัวอย่างเช่น (ศักดิ์, 2512 ก) และ (ศักดิ์, 2512 ข: 12) เป็นต้น 
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3.9 การพิมพบรรณานุกรม 
 หลักเกณฑการพิมพบรรณานุกรมมีขอก าหนดดังนี้ 
 3.9.1 การพิมพบรรณานุกรมใหอยู่ตอจากสวนเนื้อหา และก่อนภาคผนวกให พิมพค าวา 
“บรรณานุกรม" หรือ "BIBLIOGRAPHY" กลางหนากระดาษ โดยเว้นขอบกระดาษพิมพเชนเดียวกับ 
การเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากชื่อบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละ
รายการของเอกสารที่ใช้อ้างอิง 
 3.9.2 ให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรตัวแรกของ
รายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงล าดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โครงงานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้เรียงล าดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน แล้ว
จึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
 3.9.3 การพิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิง ให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความที่
จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) 
 3.9.4 กรณีการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่ม
แรก เล่มต่อ ๆ ไป ให้ขีดเส้นยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
และให้เรียงล าดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามล าดับเวลาของผลงาน หรือล าดับตัวอักษรของชื่อ
ผลงาน 
 3.9.5 ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้พิมพ์ชื่อสกุลตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น    
Reynolds, F. E. Mullen, N. D. Red, K. P. Muttiko, M. Turabian, Kate L. เป็นต้น 
 3.9.6 ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทย ให้พิมพ์ชื่อต้นก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล ถ้าเขียนเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศให้ใช้นามสกุลก่อนแล้วตามด้วยชื่อต้น ในกรณีที่ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดาศักดิ์ 
บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และฐานนันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ 
ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา. วิจิตรวาทการ, หลวง. เป็นต้น 
 3.9.7 ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้เน้นข้อความโดยเลือกพิมพ์ด้วยตัวหนา 
(Bold) หรือขีดเส้นใต้ (Under Line) หรือตัวเอน (Italic) ตามความเหมาะสม แต่ให้เป็นแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม 
 3.9.8 การเว้นระยะในการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้ 
  หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 2 ระยะ 
  หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ระยะ 
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3.10 การลงรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 
 การเขียนรายการอ้างอิงในส่วนท้ายนี้ไม่ว่าในเนื้อหาข้อความ ผู้จัดท าโครงงานได้อ้างจากเอกสาร
ต่าง ๆ ให้เลือกใช้วิธีแบบนาม-ปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงรายการจ าแนกตามประเภทของเอกสาร 
ได้แก่ หนังสือ บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ บทวิจารณ์ วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอัดส าเนา และ
เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ซึ่งมีตัวอย่างการลงรายการดังนี้ 
 หนังสือ 
 ผู้แต่ง 1 คน 
 กัญจนา  บุญยเกียรติ.  การค านวณข้ันต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : จุฬา
  ภรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 
 วัชรพงศ์  ยะไวทย์.  E-Commerce และกลยุทธ์การท าเงินบนอินเทอร์เน็ต.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
  ยูเคชัน, 2542. 
 ผู้แต่ง 2 คน 
 ประชา  พฤกษ์ประเสริฐ และอุษณีย์  เหลืองอ่อน. คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งาน  
  Adobe Photoshop 5.0 ฉบับสมบูรณ์ : step by step เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว พร้อม
  ปฏิบัติได้จริง.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2541. 
 ผู้แต่ง 3 คน 
 วัฒนา  วิริยะดนตรี, สุปกิต  ประติมาภรณ์ และ ศิริชัย  มงคลประสิทธิ์.  คู่มือการเรียนรู้ 
  โปรแกรม Photoshop 5 technique.  กรุงเทพฯ : Imagination, 2542. 
 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
 ชาตรี  ศรีไพพรรณ และคณะ. การรับส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณคอมพิวเตอร์โดยวิธีการมัลติ
  เพลกซ์เข้ากับสัญญาณแสง.  กรุงเทพฯ : จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 
 ผู้แต่งท่ีเป็นนิติบุคคล 
 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์.  กฎกระทรวง ออกตามความใน 
  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535.  กรุงเทพฯ : กรม, 2542. 
 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2533. 
 งานของผู้แต่งปรากฏในหนังสือที่รวบรวมโดยอีกบุคคลหนึ่ง 
 ไพโรจน์  จ๋วงพานิช.  โรคอ้อยที่เกิดจากเชื้อรา.  รวบรวมโดยเกษม  สุขสถาน และ อุดม พูลเกษ.  
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3.11 การพิมพ์ภาคผนวก 
 การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์ในหน้าถัดจากบรรณานุกรม ถ้าภาคผนวกมีภาคเดียวไม่ได้แบ่ง
ออกเป็นหลายภาค ให้ใช้เป็น “ภาคผนวก” โดยพิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของ
ภาคผนวก โดยเว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ถ้าภาคผนวกมีหลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก  
ภาคผนวก ข เป็นต้น ตามล าดับ โดยให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่ 
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บทที่ 4 
เกณฑ์ประเมินโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
 นิสิตจะมีการน าเสนอหรือสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ 
การสอบหัวข้อโครงงานฯ การสอบความก้าวหน้าของโครงงานฯ และการสอบความสมบูรณ์ของ
โครงงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ ทราบความด้าวหน้า
ตลอดจนปัญหาระหว่างการท าโครงงานฯ เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลให้การด าเนินโครงงานฯ ไม่
ประสบความส าเร็จ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโครงงานฯ ที่
มีความเหมาะสมกับการประเมินทั้ง 3 ครั้ง โดยผลสอบหรือเกรดได้มาจากการพิจารณาให้คะแนนของ
คณะกรรมการสอบโครงงานฯ ซึ่งกิจกรรมที่มีผลต่อผลการสอบ คือ การสอบและกระบวนการท า
โครงงานฯ ของนิสิต 
 
4.1 การสอบหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม แนวโน้มความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงงานฯ 
และศักยภาพของนิสิตกับขอบเขตของโครงงานฯ ดังนั้น การพิจารณาให้คะแนนในการสอบครั้งนี้ จะ
ไม่มีผลต่อผลการสอบหรือเกรดของรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 เกณฑ์การประเมินหัวข้อโครงงานฯ มีจ านวน 6 เกณฑ ์ดังตารางที่ 4-1 ซึ่งสาขาวิชาฯ ก าหนดให้
นิสิตต้องมีคะแนนรวมจากการประเมินเกินร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านเกณฑ์และ
สามารถด าเนินการจัดท าโครงงานฯ ในขั้นตอนต่อไปได้ 
 กรณีที่นิสิตมีคะแนนรวมจากการประเมินไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด หรือมีมติ
คณะกรรมการสอบได้แก้ไขปรับปรุงใด ๆ นิสิตจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
สอบและยื่นต่อคณะกรรมการสอบภายใน 7 วันท าการหลังจากการสอบหัวข้อโครงงานฯ 
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ตารางท่ี 4-1 เกณฑ์ประเมินการสอบหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
เกณฑ์ที ่ เกณฑ์ประเมิน คะแนนเต็ม 

1 ความเข้าใจในการท างานของระบบปัจจุบัน 10 

2 ความเข้าใจความส าคญัของปัญหาซึ่งเป็นเหตุที่น ามาพัฒนาเป็นระบบใหม่ 30 
3 ความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา 30 
4 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 20 

5 เอกสารประกอบการน าเสนอ 5 
6 ความเหมาะสมของรูปแบบ เทคนิค และความพร้อมในการน าเสนอ 5 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 

 
4.2 การสอบความก้าวหน้าของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าของโครงงานฯ ความสอดคล้องระหว่างการด าเนิน
โครงงานฯ กับหัวข้อโครงงานฯ ที่ได้เสนอไว้ แนวโน้มความเป็นไปได้ของโครงงานฯ และความเข้าใจ
ของนิสิตกับโครงงานที่ได้ด าเนินการ 
 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าของโครงงาน มีจ านวน 6 เกณฑ์ ดังตารางที่ 4-2 ซึ่งสาขาวิชาฯ 
ก าหนดให้นิสิตจะต้องมีคะแนนรวมจากการประเมินดังกล่าวเกินร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ สามารถด าเนินการจัดท าโครงงานฯ ในขั้นตอนต่อไปได้ และถ้าในกรณีที่นิสิตมีคะแนน
รวมจากการประเมินไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด หรือมีการให้แก้ไขปรับปรุงใด ๆ จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือคณะกรรมการสอบ นิสิตจะต้องด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสอบเสนอแนะข้อแก้ไขและปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 4-2 เกณฑ์การประเมินการสอบความก้าวหน้าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
เกณฑ์ที ่ เกณฑ์ประเมิน คะแนนเต็ม 

1 ความเข้าใจในการท างานของระบบปัจจุบัน 10 
2 การวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน  30 
3 การออกแบบระบบใหม ่ 30 

4 ความเหมาะสมและเข้าใจในเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ 20 
5 เอกสารประกอบการน าเสนอ 5 
6 ความเหมาะสมของรูปแบบ เทคนิค และความพร้อมในการน าเสนอ 5 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 
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4.3 การสอบความสมบูรณ์ของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพิจารณาความสมบูรณ์ของโครงงานฯ รวมถึงเล่มโครงงานฯ ความ
สอดคล้องระหว่างโครงงานฯ ที่พัฒนากับหัวข้อโครงงาน รวมถึงสิ่งที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ไว้ และความเข้าใจของนิสิตต่อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้น 
 เกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์ของโครงงาน มีจ านวน 9 เกณฑ์ ดังตารางที่ 4-3 ซึ่งสาขาวิชาฯ 
ก าหนดให้คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสอบโครงงานฯ ในครั้งนี้ จะเป็นผลการสอบหรือเกรดของ
รายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยการหาค่าเฉลี่ยคะแนนสอบจากคณะกรรมการสอบ
ทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งเมื่อเฉลี่ยคะแนนแล้วได้เกรดเท่าใด คณะกรรมการสอบทั้ง 3 ท่าน จะต้องเซ็น
รับทราบและรับรองผลการสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจของนิสิตด้วย 
 ซึ่งในการสอบความสมบูรณ์ของโครงงานฯ นี้ ถ้าคณะกรรมการสอบมีมติให้มีข้อแก้ไขหรือ
ปรับปรุงใด นิสิตจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน 
หรือตามท่ีมติของคณะกรรมการสอบเห็นสมควร 
 

ตารางท่ี 4-3 เกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์ของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
เกณฑ์ที ่ เกณฑ์ประเมิน คะแนนเต็ม 

1 ความสมบรูณ์ของระบบตามขอบเขตงาน 20 
2 ความคิดสร้างสรรค ์ 5 
3 ความสวยงามและใช้งานง่าย 10 
4 ความสอดคล้องระหวา่งการท างานของระบบกับ DFD และ ER Model 15 
5 รูปแบบของเอกสาร 10 
6 ความครบถ้วนของเอกสาร 10 
7 ความถูกต้องของเนื้อหา 10 

8 เทคนิคการน าเสนอ 10 
9 การตอบค าถาม 10 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 

 
4.4 เวลาในการสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 สาขาวิชาฯ จะเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ให้แก่นิสิตในการสอบโครงงานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ โดยนิสิตจะต้องมาสอบตามวันเวลาที่ก าหนด กรณีที่นิสิตไม่เข้าสอบใน
ระยะเวลาการสอบครั้งนั้น โดยไม่มีเหตุเพียงพอ ทางสาขาวิชาจะถือว่าสละสิทธิในการสอบหรือขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบเป็นเด็ดขาด 
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 ก าหนดให้แบ่งเวลาในการสอบโครงงานฯ ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการน าเสนอโดยนิสิต และ
ช่วงเวลาการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ โดยเวลาในแต่ละช่วงของแต่ละการสอบ มี
รายละเอียดดังนี้ (หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเนื้อหาของโครงงานฯ) 
 4.4.1 การสอบหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  สาขาวิชาฯ ก าหนดให้เวลาในการสอบรวม 30 นาที โดยแบ่งเป็น 

- ช่วงการน าเสนอหัวข้อโครงงานฯ โดยนิสิต เวลา 15 นาท ี
- ช่วงการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ เวลา 15 นาท ี

 4.4.2 การสอบความก้าวหน้าของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  สาขาวิชาฯ ก าหนดให้เวลาในการสอบรวม 45 นาที โดยแบ่งเป็น 

- ช่วงการน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานฯ โดยนิสิต เวลา 20 นาท ี
- ช่วงการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ เวลา 15 นาท ี

 4.4.3 การสอบความสมบูรณ์ของโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  สาขาวิชาฯ ก าหนดให้เวลาในการสอบรวม 60 นาที โดยแบ่งเป็น 

- ช่วงการน าเสนอโครงงานฯ โดยนิสิต เวลา 30 นาท ี
- ช่วงการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ เวลา 30 นาท ี

 
4.5 ความพร้อมส าหรับการน าเสนอ 
 ก าหนดให้นิสิตต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอมาเอง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการสอบโครงงานฯ นั้น ๆ 
 กรณีที่นิสิตต้องการยืมอุปกรณ์ประกอบการน าเสนออ่ืน ๆ จากสาขาวิชาฯ หรือคณะ หรือ
มหาวิทยาลัย นิสิตจะต้องแจ้งกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบและด าเนินการขอยืมอุปกรณ์ประกอบการ
น าเสนอ อย่างน้อย 3 วันท าการ 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร 

โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพิมพ์ข้อความบนปกนอก/ปกใน 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจเป็นภาษาไทย กึ่งกลางกระดาษ หากชื่อยาวให้พิมพ์ 2-3 
บรรทัดโดยบรรทัดแรกต้องยาวกว่าบรรทัดที่ 2  และบรรทัดที่ 2 ต้องยาวกว่าบรรทัด  

ที่ 3ในลักษณะของสามเหลี่ยมมุมชี้ลง และใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 

      นายมานะ เพียรพยายาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ปีการศึกษา 25XX 

7 ซม. ถึงขอบกระดาษด้านบน 

 

ขนาดของตรามหาวิทยาลัย
เส้นผา่ศูนย์กลาง 3.6 ซม. 

ช่ือผู้ท า อยู่กึ่งกลางระหว่างช่ือโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ กับข้อความส่วนล่าง 

ช่ือผู้ท า อยู่กึ่งกลางระหว่างช่ือโครงงานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ กับข้อความส่วนล่าง 

4 ซม. ถึงขอบกระดาษด้านล่าง 

ปีการศึกษาท่ีจบ                                
ไม่ใช่ปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน 

ระบุค าน าหนา้ว่าเป็นนาย                 
นาง หรือ นางสาว ใช้ตัวอักษร 

ขนาด 16 ปกต ิ

ส่วนท้ายของ
หน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 ปกต ิ



 

 

 
 

 
 

ใบรับรองโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 
 

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

ผู้ร่วมโครงงาน  ..................................ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต ....................................... 
   ..................................ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต ....................................... 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ................................ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ..................................... 
 

(เว้น 1 บรรทัด) 
     คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อนุมัติให้นับโครงงานระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
(เว้น 1 บรรทัด) 

             ____________________________คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล 
                                      (ชื่อ นามสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล) 

 (เว้น 1 บรรทัด) 
คณะกรรมการสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  

_____________________________________ประธานกรรมการ 
          (...ชื่อ นามสกุล ประธานกรรมการ...) 
 

_____________________________________กรรมการ 
                 (...ชื่อ นามสกุล กรรมการ...) 
 

_____________________________________กรรมการ 
                 (...ชื่อ นามสกุล กรรมการ...) 
 

โครงงานฉบับนี้เป็นลิขสทิธิ์ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

5 ซม. ถึงขอบกระดาษด้านบน 

ขนาดของตรามหาวิทยาลัย
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2.8 ซม. หัวข้อใบรับรอง ขนาดตัวอักษร 20 และตัวหนา 

บรรทัดถัดมา ขนาดตัวอักษร 16 และตัวหนา 

“ลขิสทิธิข์อง…” ขนาดตวัอกัษร 18 ตวัหนา 

 



 

 

การพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย 
ผู้ร่วมโครงงาน   :**นางสาว………………………… 
     นางสาว………………………… 
หัวข้อโครงงาน  :**ระบบ…………………………………………… 
สาขา  :**เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 
                                          **มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
อาจารย์ที่ปรึกษา     :* อาจารย์.....(ถ้ามีคณะกรรมการมากกว่า 1คนให้พิมพ์คนละบรรทัด) 
ปีการศึกษา  :    25XX 

(เว้น 1 บรรทัด) 
บทคัดย่อ 

 

(ให้เว้นย่อหน้า 1 ซม.)                                                                                                             
. 
                                                                                                                                                            
.    
                                                                                                                                                            
. 

                                                                                                                                                 
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 

                                                                                                                                                 
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                             



 

 

การพิมพ์กิตติกรรมประกาศ 
กิตติกรรมประกาศ 

(เว้น 1 บรรทัด) 
(ให้เว้นย่อหน้า 1 ซม.)                                                                                                              

. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
. 

(เว้น 2 บรรทัด) 
 

            ชื่อผูวิจัย**นามสกุล(ไมใสคํานําหนาช่ือ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพิมพ์สารบัญ 
สารบัญ 

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  ง 
สารบัญตาราง (ถาม)ี  จ 
สารบัญภาพ (ถาม)ี  ฉ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ถาม)ี  ช 
บทที*่1.**บทนํา  1 

1.1**หัวขอสําคัญ  1 
1.2**หัวขอสําคัญ  5 

บทที*่2.**ชื่อบท  10 
2.1**หัวขอสําคัญ  15 
2.2**หัวขอสําคัญ 15 

บทที*่3.**ชื่อบท  20 
3.1**หัวขอสําคัญ 20 
3.2**หัวขอสําคัญ 25 

บทที*่4.**ชื่อบท  30 
4.1**หัวขอสําคัญ 30 
4.2**หัวขอสําคัญ  35 

บทที*่5.**สรุปผลและขอเสนอแนะ  40 
บรรณานุกรม  50 
ภาคผนวก*ก  (ถามี)  55 
บทที่ 5.**หนังสือ.....  56 
บทที่ 5.**หนังสือ.....  57 
ภาคผนวก*ข  (ถามี)  55 
บทที่ 5.**หนังสือ.....  60 
บทที่ 5.**หนังสือ.....  65 
ประวัติผูวิจัย  70 
 
หมายเหตุ ถาไมจบใน 1 หนา หนาถัดไปใหพิมพคําวา " สารบัญ (ต่อ) " 



 

 

การพิมพ์สารบัญตาราง 
สารบัญตาราง 

< เวน 1 บรรทัด > 
ตารางที่ หนา 
***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 ถาไมจบใน 1 หนา หนาถัดไปใหพิมพคําวา " สารบัญตาราง (ต่อ) " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพิมพ์สารบัญภาพ 
สารบัญภาพ 

< เวน 1 บรรทัด > 
ภาพที่ หนา 
***1-1** องค์ประกอบต่างๆ................................ ............................. ............................. 7 
                   ................................................................ ............................. ............................. 
***1-2 **องค์ประกอบต่างๆ................................ ............................. ............................. 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 ถาไมจบใน 1 หนา หนาถัดไปใหพิมพคําวา " สารบัญภาพ (ต่อ) " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพิมพ์ประวัติผู้วิจัย 
ประวัติผู้วิจัย 

< เวน 1 บรรทัด > 
ชื่อ  :**…………………………………………………………………………… 

หัวข้อโครงงาน                   :**…………………………………………………………………………… 
สาขาวิชา  :**…………………………………………………………………………… 
คณะ  :**…………………………………………………………………………… 

< เวน 1 บรรทัด > 
ประวัติ 

(ให้เว้นย่อหน้า 1 ซม.)                                                                                                              
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
. 

                                                                                                                                                 
. 
                                                                                                                                                            
. 
                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การขอบกระดาษพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.81 ซม. 
(1.5 นิ้ว) 

3.81 ซม. (1.5 นิ้ว) 

2.54 ซม. (1 นิ้ว) 

2.54 ซม. 
(1 นิ้ว) 

2.5 ซม.  
(1นิ้ว) 

2.5 ซม.  
(1นิ้ว) 



 

 

การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
(TH Sarabun New 20) 

บทท่ี 1 
บทนํ า 

< เวน 1 บรรทัด > 
1.1**ประเทศไทย (TH Sarabun New 16) 
         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 ประเทศกัมพูชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพิมพ์ตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพิมพ์ภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 4-1  ภาพเสมือนโลคัลโมเมนต์ลําดับที่ 1 ของเปลวจําลองแบบไม่สมมาตร 

 

 
ภาพที่ 4-2  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลงานปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

การวิเคราะห์หลักสูตรโดยครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 

กําหนดรายการและรายละเอียดงานในแต่ละรายวิชา 

ออกแบบและสร้างเคร่ืองวัดและประเมินผล 

สัมมนาเคร่ืองมือวัดผลระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ 

ผล ปรับปรุงแก้ไข 

ผล ปรับปรุงแก้ไข 

ทดสอบใช้กลุม่ทดลองเคร่ืองมือเพ่ือดูผล 

จัดพิมพ์ไว้ใช้ในการวัดและประเมินผล 

จบการทํางาน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 



 

 

การพิมพ์สมการ 

     สมการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง 
                จากสมการเชิงอนุพันธ์มอเตอร์กระแสตรงในสมการที่ (2-1) และ (2-2) สามารถจัดให้อยู่
ในรูปสมการตัวแปรสภาวะได้ว่า 
 

(t)1u
aL
1(t)2x

aL
eK(t)1x

aL
aR(t)1x   

 

(t)2uJ
1(t)2xJ

B(t)1xJ
tK(t)2x   

 
 

เมื่อ 1x (t) = ia(t) คือ กระแสอาร์เมเจอร์ 

 
2
x (t) = (t) คือ ความเร็วรอบมอเตอร์ 

 
1
u (t) = (t)au  คือ แรงดันอาร์เมเจอร ์

 (t)2u = (t)1m  คือ ภาระเชิงกล 

 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการวัดค่าภาระ (t)1m กระทําได้ยากและไม่จําเป็น จึงทําการปรับ

สมการใหม่โดยถือว่า  (t)1m คือ พารามิเตอร์ตัวหนึ่ง และกําหนดให้ (t)2u = 1 ดังนั้นจากสมการที่ 

(2-4) จะได้ว่า 
 

(t)2uJ
1(t)2xJ

B(t)1xJ
tK(t)2x   

 

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

(0)1x
t

0
(t)dt
2
u

aL
1t

0
(t)dt
2
x

aL
eKt

0
(t)dt
1
x

aL
tR(t)1x    

 

 
 
 

(2-3) 

(2-4) 

(2-5) 

(2-6) 
 



 

 

การพิมพ์บรรณานุกรม 

ตัวอย่างแบบท่ี 1 การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ด้วยการขีดเส้นใต้ (Under 
Line) 

บรรณานุกรม 
<เว้น 1 บรรทัด> 

ภาษาไทย 
เกียรติประวัติ เกษมสันต์, มจ. หลักกฎหมายลักษณะสัญญา. 2 เล่ม. พระนคร : โรงพิมพ์สยามออบ 

เซอร์เวอร์,2464-2465. 
บุนนาค พยัคเดช. “พุทธศาสนากับมรรยาทประจําวัน.”  พุทธศาสนาก้าวหน้า. หน้า 445-448.  

รวบรวมและจัดพิมพ์โดย ทวน วิริยาภรณ์. ธนบุร ี: ป.พินาคะการพิมพ์, 2506. 
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ภาคผนวก ข 
แบบค าร้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์                          ค.ทธ.01 

แบบขอเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 
     วันที่        เดือน           พ.ศ.         

  
1. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต       ภาค/หลักสูตร       
2. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต       ภาค/หลักสูตร       

 

 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ขอเสนอหัวข้อโครงงานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ เรื่อง 
 

(ภาษาไทย)             
 

 

               โดยไดแ้นบเอกสารการเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจมาพร้อมกันนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 
(                                       ) 

 
ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 

(                                       ) 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

                        ได้พิจารณาแล้ว 
 
 
ลงนาม      อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

                   (     ) 
    วันที ่ / /   

 



คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์       ค.ทธ.02 

แบบขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

          วันที่        เดือน           พ.ศ.         
  

1. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต                  ภาค/หลักสูตร      
2. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต                  ภาค/หลักสูตร      

 

 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของ
โครงงานระบบสารสนเทศ เรื่อง 
 

(ภาษาไทย)             
 

 
               โดยไดแ้นบเอกสารโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทที่ 1-3 มาพร้อมกันนี้ 
 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 
(                                       ) 

 
ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 

(                                       ) 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

                        ได้พิจารณาแล้ว 
 
 
ลงนาม      อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

                   (     ) 
    วันที ่ / /   

 



คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์       ค.ทธ.03 

แบบขอสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

          วันที่        เดือน           พ.ศ.         
  

1. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต                  ภาค/หลักสูตร      
2. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต         ภาค/หลักสูตร      

 

 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล  ขอสอบโครงงานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ เรื่อง 
 

(ภาษาไทย)             
 
 

               โดยได้แนบเอกสารโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจฉบับสมบูรณ์มาพร้อมกันนี้ จ านวน 3 ชุด 
 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 
(                                       ) 

 
ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 

(                                       ) 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

                        ได้พิจารณาแล้ว 
 
 
ลงนาม      อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

                   (     ) 
    วันที ่     /     /           . 

   



คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์       ค.ทธ.04 

แบบค าร้องท่ัวไป 
 
          วันที่        เดือน           พ.ศ.         

  
1. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต                 ภาค/หลักสูตร       
2. ข้าพเจ้า        รหัสประจ าตัวนิสิต       ภาค/หลักสูตร       

 
               นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล  มีความประสงค์ 

             
             
             
             
             
             
             
               

               โดยไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วย จ านวน ฉบับ 
 

                              จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 
(                                       ) 

 
ลงชื่อ                                      ผู้ยื่นค าร้อง 

(                                       ) 
 

  

ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 
       
      
      
       
 
ลงนาม    .หัวหน้าสาขาวิชา 
          วันท่ี / /  


