
 
 
 

การพมิพป์กนอก 
ชือ่เรื่องภาษาไทย (อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 18 นิว้ ตวัหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ) 
ชือ่เรื่องภาษาองักฤษ (เปน็อกัษรตวัพมิพ์ใหญ่อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 18 นิว้ 
ตวัหนา กึง่กลางหน้ากระดาษ) 
หมายเหต ุ
1.การพมิพง์านโครงงานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิทัง้เลม่ขอใหเ้วน้ระยะการเคาะแคห่นึง่เคาะเทา่นัน้ 
อกัษรสดี าทัง้เลม่ ตวัอกัษรแบบตรง) 
2. ชือ่เรือ่งภาษาอังกฤษปกนอก ตอ้งพิมพต์วัอกัษรตวัพิมพใ์หญ ่
ขนาดอกัษรปกดงันี ้คอื 

2.1 ปกนอก ตวัหนา ขนาด 18 นิว้ 
2.2 ปกใน ตัวบาง ขนาด 16 นิว้ 

ชือ่เรื่องภาษาไทยและภาษาองักฤษระยะบรรทดัตอ้งเหมอืนกนั 
เชน่ ภาษาไทยมี 2 บรรทดั 

              ภาษาองักฤษกต็อ้งมี 2 บรรทดั 
 
 

โครงงานคอมพิวเตอรธ์รุกจิ(อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 18 นิว้ ตวัหนา กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

ของ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

ชือ่-นามสกลุ ของผูท้ าโครงงานคอมพวิเตอร์(ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า) 
 
 

โครงงานคอมพิวเตอร์นีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของวชิา CO4210 โครงงานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ
การศกึษาตาม หลกัสตูรบริหารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ 

บรหิารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

พุทธศกัราช 255..... (ปีที่ลงทะเบียน CO4210) 



 
 

 
ชื่อเรื่องภาษาไทย (อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง กึง่กลางหน้ากระดาษ) 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (เป็นอกัษรตัวพมิพ์ใหญ่อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง 
กึง่กลางหนา้กระดาษ) 
หมายเหต ุ
1.การพมิพท์ัง้เลม่ขอให้เวน้ระยะการเคาะแคห่นึ่งเคาะเทา่นัน้ อกัษรสดี าทัง้เลม่ ตวัอกัษรตรง
ทั้งเลม่) 
2. ชือ่เรือ่งภาษาอังกฤษปกนอก พมิพต์วัอกัษรตัวพมิพ์ใหญ่ ขนาดอกัษรดังนี ้คอื 
2.1 ปกนอก ตวัหนา ขนาด 18 นิว้ 
2.2 ชือ่เรื่องภาษาองักฤษปกใน ตวับาง พมิพต์วัอักษรตัวพมิพ์เลก็ ขนาด 16 นิ้ว 

 
ชือ่เรื่องภาษาไทยและภาษาองักฤษระยะบรรทดัตอ้งเหมอืนกนั 

เชน่ ภาษาไทยมี 2 บรรทดั 
              ภาษาองักฤษกต็อ้งมี 2 บรรทดั 

 
 
 

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

ของ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

 
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า) 

 
 
 
 
 

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CO4210 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การศึกษาตาม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

พุทธศักราช 25...... (ปีทีล่งทะเบียนวิชา CO4210) 



 

แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

ข 

(เวน้ไวส้ าหรับใสใ่บอนุมตัิของคณะกรรมการสอบโครงงานคอมพวิเตอรธ์ธรุกจิ ไม่มเีลขหนา้) 
 
 



 

แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

ก 

กิตติกรรมประกาศ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก 

...........................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ .....(ถ้าไม่มีไม่ต้องใส).........................อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม ที่ได้อนุเคราะห์ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อพกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดี ผู้ท า
โครงงานคอมพิวเตอร์รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตร.......................คณะบริหารธุรกิจและรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีก
ทั้งให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้กับผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหาของโปรแกรมและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง
พิจารณาส าหรับโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งนี้ ..................................................... ที่ได้กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา เพ่ือโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครั้งนี้  

ขอกราบขอบพระคุณ..................................................... ที่ได้อ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในครั้งนี้ 

(เว้นระยะห่าง 2 บรรทัด) 
 

 ชื่อ-นามสกุลของผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
                                                 วันที่ ..... เดือน.............. พ.ศ........(วันที่สอบ 5 บท) 

 
 
หมายเหตุ  
1.กิตติกรรมประกาศนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีอิสระในการเขียนความ
ในใจได้ โดยค านึงการขอบคุณผู้สนับสนุนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
2.การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่หนึ่งเคาะเท่านั้น 
 
3.อักษร TH SarabunPSK สดี าทั้งเล่ม 
 
4.ตัวอักษรตัวตรง ไม่ใช้อักษรตัวเอียง ทั้งเล่ม 
 
5.ตัวอักษรที่พิมพ์นั้นเป็นอักษรตัวบาง 
ยกเวน้เฉพาะหัวข้อที่มีอยู่ในแบบฟอร์มสารบัญเท่านั้นที่พิมพ์อักษรตัวหนา 
 
6.ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ในเล่มเป็นอักษรขนาด 16 นิ้ว ทั้งหมด/ทั้งเล่ม 
ยกเวน้เฉพาะ ปกหนา้เทา่นัน้ 18 นิว้ ตวัหนา 



 

แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

ข 

 
7. การพิมพ์ทั้งเล่มไม่ต้องบังคับกั้นหลัง 

บทคดัยอ่ (เปน็อักษรตวัหนา) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

ชื่อเรื่อง(ตวัหนา)    : (อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) 
ผูท้ าโครงงานคมิพวิเตอร์(ตวัหนา)   : (อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) 
ปริญญา(ตวัหนา)     : (อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) 
ที่ปรกึษา(ตวัหนา)    : (อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) 
ที่ปรกึษารว่ม(ตวัหนา)    : (อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) 
ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา(ตวัหนา)  : 25……….(ปีทีล่งทะเบียน CO4210) 
มหาวทิยาลัย(ตวัหนา)    : เวสเทิร์น 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  
(อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง ไม่บังคับกั้นหลัง)………………………………….. 

หมายเหตุ 
1. การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 
2. ทัง้โครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ ต้องมีบทคดัย่อภาษาอังกฤษ คือ (ABSTRACT) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

ค 

ABSTRACT (อักษรตวัพมิพ์ใหญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

Title (ตวัหนา)   : อักษรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ ใช้อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง 
Researcher (ตวัหนา)   : อักษรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ ใช้อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง 
Degree (ตวัหนา)   : อักษรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ ใช้อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง 
Thesis Advisors (ตวัหนา)   : อักษรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ ใช้อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง 
Thesis Co-Advisors (ตวัหนา) : อักษรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ ใช้อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง 
Graduated Year(ตวัหนา)   : อักษรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ ใช้อกัษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวับาง 
University (ตวัหนา)   : Western University 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
.....................(อักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง 

ไม่บังคับก้ันหลัง)………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหต ุ
1. การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 
2. ทั้งโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ คือ (ABSTRACT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

ง 

สารบัญ (อักษรตวัพมิพ์ใหญ ่ตวัหนา อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

 หนา้(ตวัหนา) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

กิตติกรรมประกาศ  ก 
บทคดัยอ่ภาษาไทย  ข 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ข 
สารบัญ    (อกัษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา) ง 
สารบัญตาราง  ฉ 
สารบัญภาพประกอบ  ช 
บทที ่1 บทน า  1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 1.2 ค าถามโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 1.4 ขอบเขตของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ               (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) 
 1.5 นิยามศัพท์ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น  

บทที ่2 การทบทวนวรรณกรรม              (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา)  
 2.1 แนวคิดต่างๆ ที่ผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์เลือกในโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งนี้  
      เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบฐาข้อมูล นักเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการ  
               พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
 2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตัวบาง) 
 2.3 กรอบแนวคิดของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
บทที ่3 วธิดี าเนนิโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ              (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวัหนา) 
 3.1 การออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3 การก าหนดประเด็นแนวคิดในโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว  

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ตัวบาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

จ 

                                                                                                  หนา้(ตวัหนา) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

บทที ่4................            (หัวข้อบทที่...อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา) 
บทที ่5…………….. (หัวข้อบทที่...อกัษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา) 

  

5.1 สรุปผลโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 5.2 อภิปรายผลโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวับาง)  
 5.3 ข้อเสนอแนะ             
บรรณานุกรม   
ภาคผนวก           (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา)  
หมายเหต ุ
1. ควรเลือกท่ีจ าเป็น ข้อมูลต้องสัมพันธ์ในโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจในการอ่านผลงานนี้                    (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง 
ประวตัผิูท้ าโครงงานคอมพวิเตอร์                                  (อกัษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา) 
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สารบัญตาราง (อักษรตวัพิมพใ์หญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

ตารางที ่      (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตวัหนา) หนา้ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

1 ................................. (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง)   
2 …………………………… (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง)  

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุในกรณีทีส่ารบญัตารางมจี านวนมากต้องพิมพ์ในหนา้ตอ่ไป ไม่ตอ้งพมิพ์สารบญัตาราง 
             พิมพเ์ฉพาะ ตารางที ่ และ หนา้ (ตามแบบฟอรม์) 
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ตารางที ่      (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา)  หนา้ 
 

12 ................................. (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง)   
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สารบัญภาพ (อกัษรตวัพมิพใ์หญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

ภาพที ่                                         (อกัษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตวัหนา)  หนา้ 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิว้ ตัวบาง) 
   
 



   

บทที ่1 (อกัษรตวัพมิพใ์หญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

บทน า (อักษรตวัพิมพ์ใหญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  

1.1 ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา(ตวัหนา ใชห้วัข้อนี้ได้เลยตามแบบฟอรม์ในสารบัญ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)   

(อักษรTH SarabunPSK ทั้งเล่มขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) ให้นิสิตเขียนถึงความเป็นมาท าไมถึง
ต้องท าโครงงานนี้ และปัญที่ท่ีเกิดข้ึนว่ามีปัญหาอะไรแล้วสรุปเรื่องโครงงานที่ท า 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
1.2 ค าถามในโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ(ตวัหนา ใชห้วัข้อนี้ไดเ้ลยตามแบบฟอรม์ในสารบัญ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด)  ให้เขยีนเป็นข้อ ๆ จะมี 2-5 ข้อ โดยเป็นประโยชคค าถาม 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 
1.3 วตัถปุระสงคข์องโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ(ตวัหนา ใชห้วัข้อนี้ไดเ้ลยตามแบบฟอรม์ในสารบัญ) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
1. ...... (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) เราท าโครงงานนี้เพ่ืออะไร.. 
2. …… 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
หมายเหตุ ขอเน้นการพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 
1.4 ขอบเขตของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ตัวหนา ใช้หัวข้อนี้ได้เลยตามแบบฟอร์มในสารบัญ) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
1. ...... (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) ให้บอกถึงขอบเขตของพื้นที่ 
2. ……..ให้บอกถึงขอเขตด้านเวลา 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
1.5 นยิามศัพท์(ตวัหนา ใชห้วัข้อนี้ได้เลยตามแบบฟอรม์ในสารบัญ) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง)  ให้อธิบายถึงศัพท์ที่จะใช้ในเล่มโครงงาน

ทั้งหมดโดยดูจากกอบแนวคิดเป็นหลัก 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รบั(ตวัหนา ใชห้วัข้อนีไ้ดเ้ลยตามแบบฟอรม์ในสารบัญ) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
1. ........ (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) จะน าไปใช้ประโยนชน์อะไรและมี

ประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างไร 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
1.7 ข้อตกลงเบื้องตน้(ตวัหนา ใชห้วัขอ้นี้ได้เลยตามแบบฟอร์มในสารบญั) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
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1. ........ (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) จะต้องระบุถึงโปรแกรมที่เราจะใช้
จะใช้โปรแกรมอะไร  และกลุ่มท่ีจะใช้กลุ่มไหนบอกให้ชัดเจน 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 



   

บทที ่2(อกัษรตวัพมิพใ์หญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ)  
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

การทบทวนวรรณกรรม(อักษรตวัพมิพใ์หญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหน้ากระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

2.1 แนวคิดตา่งๆ ทีผู่้ท าโครงงานคอมพวิเตอร์เลอืกเลือกในโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิครัง้นี้(ตวัหนา) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

 ..............เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบฐาข้อมูล นักเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล  (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง ไม่บังคับกั้นหลังทั้งเล่ม
เหมือนกัน) 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
2.2 ผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง(ตวัหนา) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
................................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง)  เป็นงานวิจัยหรือ

โครงงานที่คนอ่ืนท ามาแล้วโดยงานวิจัยหรือโครงงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี  โดยข้อ 8-10 คน
เป็นอย่างน้อย  
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
2.3 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ(ตวัหนา) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
................................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) จะเป็นการบอกถึงกอบ

แนวคิดว่าเราจะใช้อะไรเช่น ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ที่เราจะใช้หรือโปรแกรมที่เราจะใช่ 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด) 
 



   

บทที ่3(อักษรตวัพมิพใ์หญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

วธิดี าเนินโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ(อกัษรตวัพมิพใ์หญ ่ตวัหนา อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

........................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง ไม่บังคับก้ันหลังทั้งเล่มเหมือนกัน) 
ให้บอกวิธีการด าเนินโครงงานว่าเราจะท าอย่างไรในภาพรวม 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
3.1 การออกแบบโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ(ตวัหนา) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
........................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง ไม่บังคับก้ันหลังทั้งเล่มเหมือนกัน) 

หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด) โดย
เขียนออกแบบโครงสร้างคอมพิวเตอร 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทดั) 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู(ตวัหนา) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
........................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง ไม่บังคับก้ันหลังทั้งเล่มเหมือนกัน) 

หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด)
ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างระบุให้ชัดเจน เช่น จ านวนงานท า แบบฟอร์มต่าง ๆ  

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
3.3 การก าหนดประเดน็แนวคิดในโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกิจ(ตวัหนา) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
........................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง ไม่บังคับก้ันหลังทั้งเล่มเหมือนกัน) 

หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด)  
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มลู(ตวัหนา) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

.................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง ไม่บังคับกั้นหลังทั้งเล่มเหมือนกัน) 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งเล่ม) 
 
หมายเหตุ  

1. การทบทวนวรรกรรมเป็นเรื่องที่ผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์จะต้องเลือกแนวคิดต่างๆ เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเลือกแนวคิดเท่าที่จ าเป็นและมีความเหมาะสมใน
การหาค าถาม จากค าถามของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเรียงแนวคิดที่ส าคัญในล าดับแรกและ
ล าดับต่อๆ ไป เพ่ือน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. การก าหนดระเบียบวิจัยต้องค านึงถึงการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญและในการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้นต้องให้ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ การถอดรหัสข้อมูลและการตีความของข้อมูลที่
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ศึกษา โดยผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์จะต้องตรวจความถูกต้องของการตีความปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยใช้แนวคิดต่างๆ ตามระเบียบวิธีโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเชิง
คุณภาพ 

บทที ่4 ………............. 
(หัวข้อบทท่ี.......อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว อักษรตวัพมิพ์ใหญ ่ตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
หมายเหตุ  

1. บทที่ 4 หรือบทที่ 4 บทที่ 5 เป็นการตีความประสบการณ์ที่ศึกษาตามค าถามโครงงาน
คอมพิวเตอร์และวัตถุประสงค์โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นผู้ก าหนด
ชื่อบทเอง โดยค านึงถึงกรอบแนวคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจมี 1 
บท หรือหลายบทที่ใช้ตีความตามท่ีผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์เห็นสมควรท าได้หรือจากการปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดจ านวน
บทจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความปรากฎการณ์ 

2. โดยปกตผิู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการถอดรหัสข้อมูลด้วยการลดทอนขนาด
ข้อมลู อันน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการก าหนดจ านวนบทของการตีความ
ปรากฎการณ์ จึงเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ซ่ึงด าเนนิการเพ่ือตอบค าถามวิจยั 

3. การสรุปผลโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นการน าข้อค้นพบจากโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมาแสดงให้เห็น ซึ่งจะเป็นการเขียนในสาระส าคัญเพ่ือตอบค าถามโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และในการอภิปรายผลของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นเรื่องการแสดงความสามารถของผู้ท า
โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะน าข้อค้นพบจากโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่
ได้รับจากโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์มีอิสระและสามารถแสดงความเห็น
ใดๆ ก็ได้เพื่อแสดงถึงความสามารถของผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาองค์ความรู้จากหัวข้อ
ที่ศึกษาวิจัย 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด 
 



   

บทที ่5 
(หัวข้อบทท่ี......อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวหนา อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
5.1 สรปุผลโครงงานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ(ตวัหนา)  

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
................................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) เป็นการสรุปผล

โครงงานที่ด าเนินการข้ึนเป็นอย่างใช้ได้ผลเป็นอย่างไร 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด) 
5.2 อภปิรายผลโครงงานคอมพิวเตอรธ์รุกจิ(ตวัหนา) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
................................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) จากโครงงาน

คอมพิวเตอร์ที่เราท าไปตรงกับโครงงานของใครบ้าง และไปตรงกับงานวิจัยของนักวิชาการท่านใดบ้าง 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกนัทั้งหมด) 
5.3 ข้อเสนอแนะ(ตวัหนา) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
................................(อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง) ให้ระบุข้อเสนอแนะ

หลักจากที่เราน าโครงงานไปใช้แล้วมีข้อเสนอแนะอะไรเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ท าโครงงานในครั้งต่อไปได้
ศึกษาเพ่ิมเติม 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพยีงหนึ่งเคาะเทา่นัน้ทัง้เลม่เหมือนกันทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  

1. บทที่ 4 หรือบทที่ 4 บทที่ 5 เป็นการตีความประสบการณ์ที่ศึกษาตามค าถามโครงงาน
คอมพิวเตอร์และวัตถุประสงค์โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นผู้ก าหนด
ชื่อบทเอง โดยค านึงถึงกรอบแนวคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจมี 1 
บท หรือหลายบทที่ใช้ตีความตามท่ีผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์เห็นสมควรท าได้หรือจากการปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดจ านวน
บทจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความปรากฎการณ์ 

2. โดยปกตผิู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการถอดรหัสข้อมูลด้วยการลดทอนขนาด
ข้อมูล อันน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการก าหนดจ านวนบทของการตีความ
ปรากฎการณ์ จึงเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ซ่ึงด าเนนิการเพ่ือตอบค าถามวิจยั 

3. การสรุปผลโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นการน าข้อค้นพบจากโครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมาแสดงให้เห็น ซึ่งจะเป็นการเขียนในสาระส าคัญเพ่ือตอบค าถามโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และในการอภิปรายผลของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นเรื่องการแสดงความสามารถของผู้ท า
โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะน าข้อค้นพบจากโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่
ได้รับจากโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์มีอิสระและสามารถแสดงความเห็น
ใดๆ ก็ได้เพื่อแสดงถึงความสามารถของผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาองค์ความรู้จากหัวข้อ
ที่ศึกษาวิจัย 
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หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม(ตวัหนาอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ) 
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บรรณานุกรม(ตวัหนาอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ) 
(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 

(อักษรสีด า แบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้วทั้งหมด) อักษรตัวหนา ตัวบาง ให้พิมพ์ตามหลักการ
พิมพ์ของบรรณานุกรม ไม่ใช้ค าย่อใช้ค าเต็ม เช่น กรุงเทพฯ ให้พิมพ์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
หมายเหตุ การพิมพ์ทั้งเล่มขอให้เว้นระยะการเคาะแค่เพียงหนึ่งเคาะเท่านั้นทั้งเล่มเหมือนกันทั้งหมด) 
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ภาคผนวก(อกัษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว (ตวัหนาอยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 
 
หมายเหต ุควรเลือกที่จ าเป็น ข้อมูลต้องสัมพันธ์ในโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจในการอ่านผลงานนี้                         (อักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว ตัวบาง 
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ประวตัผิูท้ าโครงงานคอมพวิเตอร์(อักษรตวัหนา อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ) 

(เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด) 
ชื่อ–นามสกลุ(ตวัหนา)   บริหารธุรกิจ   รัฐประศาสนศาสตร์ 
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หมายเหต ุในการพมิพง์านโครงงานคอมพวิเตอรธ์ุรกจินัน้ นสิติสามารถทีจ่ะน าเนือ้หามาใส่ในแบบฟอรม์นีไ้ด้

เลย เพราะวา่ไดม้กีารตัง้ระยะการพมิพไ์วใ้หแ้ลว้ 
 
*****กรุณาอยา่ลืมลบค าอธบิายออก****** 


