
บทท่ี 1 
ขั้นตอนในการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอรเ์พื่อธุรกิจ 

  
 ส ำหรับนักศึกษำที่ศึกษำในคณะวิทยำกำรจัดกำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษำทุกคนจะต้องผ่ำนกำรจัดท ำโครงงำนคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ ซึ่งเป็น
รำยวิชำที่นักศึกษำจะต้องน ำควำมรู้ควำมสำมำรถที่เรียนมำปฏิบัติงำนในสำยวิชำชีพได้จริง อัน
ประกอบด้วยทักษะด้ำนกำรเขียนโปรแกรม กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบงำน กำรวำงแผนและ
บริหำรโครงกำร กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม รวมไปถึงกำรรู้จักแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมของโครงงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ก่อนกำรเริ่มจัดท ำ
โครงงำนคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ นักศึกษำควรจะเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

1.1 การเริ่มต้นจัดท าโครงงาน 
 ในกำรเริ่มต้นจัดท ำโครงงำนคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจนั้น นักศึกษำจะต้องเริ่มหำสมำชิกเพ่ือ
ร่วมกันจัดท ำโครงงำนก่อน โดยสมำชิกในกลุ่ม มีได้กลุ่มละไม่เกิน 2 คน โดยจะต้องเป็นนักศึกษำที่
สำมำรถลงทะเบียนเพ่ือจัดท ำโครงงำนในภำคเรียนเดียวกันได้ และให้นักศึกษำติดต่ออำจำรย์เพ่ือขอ
เป็นที่ปรึกษำโครงงำน โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะต้องเป็นอำจำรย์ที่สังกัดในหลักสูตรบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1.2 การก าหนดหัวเรื่อง 
 กำรตั้งหัวเรื่องของโครงงำนนั้นเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญขั้นตอนหนึ่ง นักศึกษำจะต้องค้นคว้ำเพ่ือ
หำหัวเรื่องท่ีจะท ำโครงงำน โดยนักศึกษำควรส ำรวจตัวเองว่ำมีควำมถนัดทำงด้ำนใด เช่น  
 นักศึกษำที่มีควำมถนัดทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล ก็ควรจะจัดท ำโครงงำน
ในรูปแบบของ Window Application  
 นักศึกษำท่ีมีควำมถนัดทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลร่วมกับกำรออกแบบและ
พัฒนำเว็บไซต์ ก็ควรจะจัดท ำโครงงำนในรูปแบบของ Web Application  
 นักศึกษำท่ีมีควำมถนัดทำงด้ำนกำรออกแบบกำรสร้ำงมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ก็ควรจะ
จัดท ำโครงงำนในรูปแบบของ Interactive Multimedia 
 โดยนักศึกษำสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ภำยในหลักสูตรได้ โดยกำรก ำหนดหัวเรื่องที่ดี
นั้น ควรค ำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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 1.2.1 ก ำหนดหัวเรื่องให้มีควำมเหมำะสมตรงกับควำมหมำยของเนื้อหำ ประเด็น และ                     
วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.2 หัวเรื่องไม่ควรสั้นหรือยำวจนเกินไป 
 1.2.3 กำรเรียงล ำดับค ำหรือวลีหำกไม่ถูกต้องชัดเจน อำจจะท ำให้เข้ำใจควำมหมำยผิดไป 
 1.2.4 หัวข้อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควรสื่อควำมหมำยที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 
โดยที่ หัวข้อที่เป็นภำษำไทยทุกค ำต้องเขียนเป็นภำษำไทย กรณีที่ค ำนั้นไม่มีค ำแปลหรือศัพท์บัญญัติก็
ให้ใช้ทับศัพท์ โดยยึดหลักเกณฑ์ของรำชบัณฑิตยสถำน กำรเขียนชื่อภำษำอังกฤษ ของต ำบล อ ำเภอ 
จังหวัด ให้ใช้หลักเกณฑ์ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เช่น Amphoe Muang, Changwat 
Chiang Mai หรือ District Chiang Mai Province เป็นต้น 
 1.2.5 ไม่ควรตั้งหัวข้อโดยแยกเป็นหัวข้อหลักและตำมด้วยหัวข้อรอง เช่น พำณิชยกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ : กำรซื้อ-ขำย ร้ำนค้ำหัตถกรรม ควรเป็น ระบบพำณิชยกรรมของร้ำนค้ำหัตถกรรม 
 1.2.6 หัวข้อภำษำไทยและหัวข้อภำษำอังกฤษ ควรสื่อควำมหมำยชัดเจนและสอดคล้องกัน
ทั้งสองภำษำ 
 

1.3 การเสนอหัวข้อโครงงาน 
 ในกำรน ำเสนอหัวข้อเพ่ือจัดท ำโครงงำน หัวข้อโครงงำนที่น ำเสนอนั้นจะต้องไม่เป็นหัวข้อ
โครงงำนที่มีกำรเสนอในปีกำรศึกษำก่อนหน้ำหรือปีกำรศึกษำเดียวกันกับที่ยื่นขอเสนอหัวข้อโครงงำน 
(ยกเว้นกรณีที่มีกำรใช้โปรแกรมที่แตกต่ำงจำกระบบงำนเดิมอย่ำงชัดเจน ) และกรณีที่มีกำรยื่นหัวข้อ
โครงงำนที่คล้ำยคลึงกันในภำคกำรศึกษำเดียวกัน หัวข้อโครงงำนที่ยื่นควำมประสงค์ขอสอบหัวข้อ
โครงกำรก่อนจะได้สิทธิ์ในกำรจัดท ำหัวข้อดังกล่ำวก่อน  
 และเมื่อนักศึกษำได้หัวข้อโครงงำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เขียนแบบฟอร์ม BC-01 ซึ่งเป็น
แบบเสนอหัวข้อโครงงำนคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 1 ซึ่งในแบบฟอร์มจะมีหัวข้อต่ำง ๆ ที่นักศึกษำ
จะต้องเขียนและส่งอำจำรย์ที่นักศึกษำต้องกำรขอเป็นที่ปรึกษำโครงงำน เพ่ือให้อำจำรย์ได้พิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสมในกำรจัดท ำโครงงำนของนักศึกษำ เมื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำได้พิจำรณำเรียบร้อยและเซ็น
รับทรำบอนุมัติแล้ว นักศึกษำต้องน ำไปให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำโครงงำนคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 
1 ท ำกำรเก็บรวบรวมเพ่ือจัดตำรำงสอบต่อไป หลังจำกนั้นนักศึกษำสำมำรถจัดท ำโครงงำนดังกล่ำวได้
ทันที   
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1.4 การเตรียมตัวสอบ 
 ควำมผิดพลำดที่นักศึกษำควรเตรียมกำรป้องกัน ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกำรสอบโครงงำน 
เช่น กำรเตรียมอุปกรณ์หรือโปรแกรมน ำเสนอไม่พร้อม ไม่เตรียมข้อมูลในกำรน ำเสนอมำให้เรียบร้อย 
ขำดทักษะในกำรน ำเสนอ ไม่ได้ซักซ้อมในกำรน ำเสนอมำก่อน หรือขำดกำรติดต่อกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
 สิ่งที่นักศึกษำจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสอบในวัน เวลำ ตำมตำรำงสอบที่ ได้
ประกำศไว้ ซึ่งในกำรน ำเสนอแต่ละครั้งมีเวลำเท่ำที่ได้ก ำหนดให้ นักศึกษำจึงควรจะซักซ้อมกำร
น ำเสนอมำก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดและเกิดอำกำรประหม่ำในกำรน ำเสนอเมื่อถึงเวลำสอบจริง  
และควรเลือกน ำเสนอเฉพำะประเด็นหลัก หรือสำระส ำคัญ กรรมกำรจะท ำกำรซักถำมในระหว่ำงกำร
น ำเสนอ หรือหลังจำกนักศึกษำได้น ำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 และสิ่งที่ขำดไม่ได้ในกำรน ำเสนอก็คือนักศึกษำจะต้องเตรียมโปรแกรมน ำเสนอและอุปกรณ์ที่
จะต้องใช้ในกำรสอบโครงงำนของตนเอง ซึ่งจะต้องมำท ำกำรเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้ำ ก่อนเวลำสอบ
จริงประมำณ 1 ชั่วโมง  
  

1.5 ข้อแนะน าในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เมื่อนักศึกษำเลือกอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนแล้ว นักศึกษำควรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของ
กำรจัดท ำโครงงำนให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นระยะ ๆ โดยกำรเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำควรปฏิบัติ
ดังนี้ 
 1.5.1 ควรมีกำรนัดอำจำรย์ที่ปรึกษำล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์  
 1.5.2 ควรเตรียมควำมพร้อม โดยมีกำรก ำหนดเรื่อง หรือรำยกำร ข้อหำรือต่ำง ๆ ที่
ต้องกำรปรึกษำ ซึ่งอำจจะท ำกำรแนบเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือขอเข้ำพบก็ได้ 
 1.5.3 กำรเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ควรเข้ำพบอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบปัญหำหรือต้องกำร
ควำมช่วยเหลือให้รีบปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำทันที 
 1.5.4 ขอรับค ำชี้แนะ ข้อแนะน ำ หรือควำมคิดเห็นจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำเสมอ  
 1.5.5 ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 1.5.6 หำกเกิดควำมไม่เข้ำใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบต่ำงๆ ในกำรท ำโครงงำน สำมำรถ
สอบถำม อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ตั้งแต่เริ่มต้นท ำโครงงำน 
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1.6 เกณฑ์การวัดผลและประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 1  
 
ตารางท่ี 1-1 แสดงเกณฑ์กำรวัดผลและประเมินโครงงำนคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 1 
 
ล าดับ เกณฑ์การประเมิน คะแนน (%) 

1. ระบบ/แอนิเมชั่น 30 % 
2. สอบน ำเสนอบท 1-4   20 % 
3. เอกสำรรำยงำนรูปเล่มบทท่ี 1-4 (ก่อนสอบ) 10 % 
4. เอกสำรรำยงำนรูปเล่มบทท่ี 1-4 (ฉบับสมบูรณ์) 20 % 
5. อำจำรย์ที่ปรึกษำ  20 % 

รวม 100 % 
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บทที่ 2  

การเขียนเอกสารประกอบโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1  

 
 โครงงำนเป็นผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรที่ต้องมีควำมถูกต้องทั้งด้ำนเนื้อหำและรูปแบบ ทั้งนี้
ควำมถูกต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรจัดพิมพ์ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้นนักศึกษำควรจะท ำควำม
เข้ำใจ และศึกษำหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพิมพ์โครงงำน ตลอดจนท ำกำรตรวจทำนแก้ไข
ต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์ ทำงหลักสูตรจึงได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบกำรพิมพ์โครงงำนไว้
ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ค าแนะน าในการพิมพ์  
 เอกสำรประกอบโครงงำนที่จะท ำกำรเขียนนั้นจะต้องพิมพ์เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตำมรูปแบบที่ก ำหนดให้ โดยในกำรเขียนเอกสำรนั้นต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 2.1.1 กำรพิมพ์ให้ก ำหนดขนำดกระดำษที่จะใช้ในกำรพิมพ์เป็นกระดำษ A4 80 แกรม 
 2.1.2 กำรพิมพ์ให้พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด เว้นแต่เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด และ
ต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่ โดยจัดชิดขอบทำงขวำและทำงซ้ำยให้ตรงกนั 
 2.1.3 กำรพิมพ์ให้พิมพ์ข้อควำมต่อเนื่องกันไปเป็นวรรคตอน กำรเว้นวรรคตอนให้ใช้แป้น 
Space Bar ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น (เคำะเพียง 1 ครั้ง) 
 2.1.4 พิมพ์หน้ำเดียวด้วยตัวพิมพ์สีด ำขนำดมำตรฐำนชนิดเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 
 2.1.5 โครงงำนฉบับสมบูรณ์จะต้องมีควำมประณีต ทั้งเรื่องของวัสดุ กำรพิมพ์ ไม่ควรมี
รอยขีดฆ่ำ ขีดเส้นใต้ ไม่มีกำรเพ่ิมลวดลำย สีสันใดๆ 
 2.1.6 จัดพิมพ์เอกสำรด้วยคอมพิวเตอร์ และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์เพ่ือควำม
คมชัด 
 2.1.7 ควรแทนค ำศัพท์เทคนิคภำษำอังกฤษด้วยค ำแปลภำษำไทยตำมที่นิยมใช้ (โดยกำร
วงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ถ้ำจ ำเป็น) หรือเขียนทับศัพท์ไทยตำมควำมเหมำะสม 
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2.2 การจัดหน้ากระดาษ  
 กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษถือเป็นส่วนที่ส ำคัญที่สุดในกำรท ำเอกสำรโครงงำน  เมื่อนักศึกษำ
เริ่มต้นท ำเอกสำรของโครงงำนจ ำเป็นต้องตั้งค่ำหน้ำกระดำษตำมตัวอย่ำงต่อไปนี้ ส ำหรับค่ำที่ก ำหนด
นี้เป็นค่ำที่เหมำะสมและเป็นข้อก ำหนดของสำขำวิชำและใช้กับโปรแกรม Microsoft Word เท่ำนั้น 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 2.2.1 ปกนอกและปกใน 
  ขอบบน 1.5 นิ้ว  
  ขอบล่ำง 1 นิ้ว    
  ขอบซ้ำย 1.5 นิ้ว   
  ขอบขวำ 1 นิ้ว  
  ข้อควำมบนปกให้จัดกึ่งกลำง ตำมภำพท่ี 2-1  
  

 
 

ภาพที่ 2-1 กำรจัดหน้ำกระดำษของปกนอกและปกใน 
 
 
 
 

 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

 
 
 

xxxxxxxxxx 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

 

1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 นิว้ 
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 2.2.2 หน้ำแรกของแต่ละบท (ไม่ต้องแสดงเลขหน้ำ) 
  ขอบบน 1.5 นิ้ว  
  ขอบล่ำง 1 นิ้ว    
  ขอบซ้ำย 1.5 นิ้ว   
  ขอบขวำ 1 นิ้ว  
  

 
 

ภาพที่ 2-2 กำรจัดหน้ำกระดำษหน้ำแรกของแต่ละบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

ไม่แสดงเลขหนำ้ 
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 2.2.3 หน้ำอื่น ๆ ของเอกสำร (แสดงเลขหน้ำ) 
  ขอบบน 1.5 นิ้ว  
  ขอบล่ำง 1 นิ้ว    
  ขอบซ้ำย 1.5 นิ้ว   
  ขอบขวำ 1 นิ้ว  
    

 
 

ภาพที่ 2-3 กำรจัดหน้ำกระดำษหน้ำอื่นๆ ของเอกสำร 
 
  หมำยเหตุ : แสดงเลขหน้ำ ให้ตั้งค่ำหัวกระดำษจำกด้ำนบนและด้ำนล่ำง 1 นิ้ว 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 กำรตั้งค่ำหัวกระดำษจำกด้ำนบนและด้ำนล่ำง 1 นิ้ว 

 
 

1.5  นิ้ว 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

แสดงเลขหน้ำ 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

วิธีตั้งค่ำ 
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2.3 ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ 
 ตัวอักษรที่ใช้ในกำรพิมพ์ ให้ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้งเล่ม โดยมีรูป
ดังนี้  
 2.3.1 ส่วนของบทที่และหัวเรื่องแต่ละบท บทคัดย่อภำษำไทย บทคัดย่อภำษำอังกฤษ 
กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ สำรบัญตำรำง สำรบัญภำพ บรรณำนุกรม ภำคผนวก และประวัติผู้จัดท ำ 
ให้ใช้ตัวหนำ (Bold) ขนำด 20 point สีด ำ 
 2.3.2 ส่วนของหัวข้อหลัก รองจำกชื่อบท ให้ใช้ตัวหนำ (Bold) ขนำด 18 point สีด ำ 
 2.3.3 ส่วนของหัวข้อย่อย รองจำกหัวข้อหลัก ให้ใช้ตัวธรรมดำ (Regular) ขนำด 16 point 
สีด ำ 
 2.3.4 ส่วนของเนื้อหำรำยงำน ให้ใช้ตัวธรรมดำ (Regular) ขนำด 16 point สีด ำ 
 

 
 

ภาพที่ 2-5 กำรตั้งค่ำหัวกระดำษจำกด้ำนบนและด้ำนล่ำง 1 นิ้ว 
 

2.4 การล าดับหัวข้อในเนื้อเร่ือง  
 2.4.1 กำรล ำดับหัวข้อในเนื้อเรื่องให้ใช้หมำยเลขก ำกับ โดยให้ระบุหมำยเลขของบท
น ำหน้ำหมำยเลขก ำกับหัวเรื่องด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ซึ่งเป็น
หัวข้อหลักท่ีอยู่ในบทที่ 1 ให้ใช้หมำยเลขก ำกับเป็น 1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 2.4.2 หำกมีกำรแบ่งหัวข้อย่อย ให้ใช้ระบบเลขทศนิยม ก ำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1, 1.2, 
1.3 เป็นต้น ให้มีกำรแบ่งหัวข้อย่อยได้เพียงตัวเลข 3 ตัวเท่ำนั้น เช่น 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 เท่ำนั้น  

ตัวหนา 20 

ตัวหนา 18 

ตัวธรรมดา 16 
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 2.4.3 หำกต้องกำรแบ่งหัวข้อย่อยอีกให้ใช้ตัวเลขตำมด้วยวงเล็บปิด เช่น 1), 2), 3) และ
หำกมีหัวข้อย่อยต่อไปอีกให้ใช้เครื่องหมำย – น ำหน้ำ  
 2.4.4 กำรเว้นระยะในกำรพิมพ์ของหัวข้อ ให้กด Tab ได้ 1 ครั้ง หรือเคำะ 7 ตัวอักษร 
(///////) หรือตั้งค่ำ Tab ไว้ที ่1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว 
 

2.5 การใส่เลขหน้า 
 2.5.1 ให้ใส่เลขเรียงล ำดับหน้ำไว้ที่มุมบนขวำของกระดำษทุกแผ่น  
 2.5.2 ขนำดของเลขหน้ำ ให้ใช้ตัวธรรมดำ (Regular) ขนำด 14 point  
 

2.6 การจัดท าตาราง 
 2.6.1 ตำรำงต้องมีขนำดควำมกว้ำงไม่เกินหน้ำกระดำษที่ก ำหนด ตัวอักษรในตำรำงต้องมี
ขนำดใหญ่เพียงพอที่จะสำมำรถอ่ำนได้สะดวก และไม่ควรมีขนำดเล็กกว่ำตัวอักษรในเนื้อเรื่องและ
ต้องตีกรอบด้วยหมึกสีด ำให้ชัดเจน 
 2.6.2 ตำรำงทุกตำรำงจะต้องมีหมำยเลขก ำกับและค ำบรรยำยก ำกับบนตำรำงโดย
หมำยเลขก ำกับล ำดับของตำรำงให้เรียงตำมล ำดับของตำรำงในแต่ละบท เช่น ตำรำงที่ 1-4 หมำยถึง 
เป็นตำรำงที่ 4 ของบทท่ี 1 และค ำว่ำตำรำงที่ 1-4 ให้ใช้ตัวหนำ (Bold) ขนำด 16 point 
 2.6.3 เพ่ือควำมสวยงำมให้เว้นบรรทัดเหนือตำรำง 1 บรรทัด และต้องเว้นบรรทัดให้ค ำ
บรรยำยตำรำง 1 บรรทัดด้วย 
 2.6.4 ขนำดของข้อควำมในตำรำง ให้ใช้ตัวธรรมดำ (Regular) ขนำด 14 หรือ 16 point  
 

 
 

ภาพที่ 2-6 ตัวอย่ำงกำรจัดท ำตำรำง 
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2.7 การจัดท ารูปภาพ 
 2.7.1 รูปภำพต้องมีขนำดควำมกว้ำงไม่เกินหน้ำกระดำษที่ก ำหนด ตัวอักษรในรูปภำพต้อง
มีขนำดใหญ่เพียงพอที่จะสำมำรถอ่ำนได้สะดวกและไม่ควรมีขนำดเล็กกว่ำตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 
 2.7.2 รูปภำพทุกรูปภำพจะต้องมีหมำยเลขก ำกับและค ำบรรยำยก ำกับใต้รูปภำพโดย
หมำยเลขก ำกับล ำดับของรูปภำพให้เรียงตำมล ำดับของรูปภำพในแต่ละบท เช่น ภำพที่ 2-1 หมำยถึง 
เป็นรูปภำพที่ 1 ของบทท่ี 2 และค ำว่ำภำพที ่2-1 ให้ใช้ตัวหนำ (Bold) ขนำด 16 point 
 2.7.3   เพ่ือควำมสวยงำมให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภำพ 1 บรรทัด และต้องเว้นบรรทัดให้ค ำ
บรรยำยรูปภำพ 1 บรรทัดด้วย 
 2.7.4 ชื่อภำพประกอบควรเป็นข้อควำมที่กะทัดรัดและสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน 
 

 
 

ภาพที่ 2-7 ตัวอย่ำงกำรจัดท ำรูปภำพ 
 

2.8 การพิมพ์ค าภาษาอังกฤษและการตั้งชื่อย่อ 
 ปกติกำรอ้ำงถึงค ำภำษำอังกฤษจะใส่ในวงเล็บ เช่น เขตข้อมูล  (Field) ในครั้งแรกที่ค ำนี้
ปรำกฏขึ้นในแต่ละบทเท่ำนั้น และเมื่อมีกำรกล่ำวถึงค ำว่ำ เขตข้อมูล ในบทนั้นอีกก็ไม่จ ำเป็นที่จะต้อง
วงเล็บภำษำอังกฤษ  
 กำรพิมพ์ค ำภำษำอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวต่อไปให้เป็นตัวพิมพ์
เล็ก ส ำหรับค ำเชื่อม เช่น in, of, the ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น  
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 Computer on a Job ....     
 Harddisk 
 Dataflow Diagram ........     
 Faculty of Informatics 
 ยกเว้นกำรระบุถึงชื่อย่อหรือค ำเฉพำะ ให้ระบุตำมจริง เช่น MIS, DOS, FoxPro, FoxBASE, 
dBASEIII+ เป็นต้น 
 กำรตั้งชื่อย่อภำษำอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวแรก ยกเว้นค ำเชื่อม โดยปกติชื่อย่อระบบจะ
ยำว 3-4 ตัวอักษรเท่ำนั้น แต่ถ้ำชื่อระบบยำวมำกให้เลือกเฉพำะค ำส ำคัญ เช่น 
 English for Children System ควรใช้ชื่อย่อว่ำ ECS 
 Development of Computerized Animal Farm Information System ควรใช้ชื่อย่อ
เป็น AFIS เป็นต้น 
 

2.9 การเขียนบรรณานุกรม 
 บรรณำนุกรม คือ รำยชื่อวัสดุที่ใช้อ้ำงอิงทั้งหมดในกำรท ำโครงงำน ทั้งที่อ้ำงอิงอยู่อย่ำง
ชัดเจนในตัวเล่มโครงงำน และท่ีน ำควำมรู้มำเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้ำงอิงในเล่ม 
 2.9.1 กำรพิมพ์บรรณำนุกรม  
  1) ในหน้ำแรกของบรรณำนุกรมให้พิมพ์ว่ำ “บรรณำนุกรม” โดยพิมพ์ไว้กลำง
หน้ำกระดำษตอนบน ห่ำงจำกริมขอบกระดำษด้ำนบน 1.5 นิ้ว 
  2) ให้เรียงบรรณำนุกรมตำมล ำดับตัวอักษรตัวแรกแบบพจนำนุกรมไทย ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน ถ้ำมีวัสดุอ้ำงอิงภำษำอังกฤษด้วย ให้เขียนเรียงล ำดับอักษรเช่นเดียวกันและให้เรียง
ต่อจำกภำษำไทย 
  3) กำรพิมพ์บรรณำนุกรมในวัสดุอ้ำงอิงแต่ละรำยกำรไม่ต้องมีหมำยเลขก ำกับ 
  4) เริ่มพิมพ์รำยกำรบรรณำนุกรมชิดขอบด้ำนซ้ำยของหน้ำกระดำษที่เว้นไว้
ประมำณ 1.5 นิ้ว ถ้ำบรรณำนุกรมรำยกำรเดียวไม่จบให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยย่อหน้ำเข้ำไป 0.75 นิ้ว 
ถ้ำรำยกำรบรรณำนุกรมไม่จบใน 2 บรรทัด ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรำยกำร 
เมื่อขึ้นรำยกำรบรรณำนุกรมของวัสดุอ้ำงอิงรำยกำรใหม่ ให้เริ่มพิมพ์ชิดขอบซ้ำยของหน้ำกระดำษ
เช่นเดิม 
  5) บรรณำนุกรมมีผู้แต่งซ้ ำ ให้พิมพ์เรียงตำมล ำดับปีที่พิมพ์จำกเก่ำสุดไปปีล่ำสุด 
  6) กำรพิมพ์ชื่อวัสดุอ้ำงอิง ให้พิมพ์ตัวเอนตั้งแต่รำยกำรแรกถึงรำยกำรสุดท้ำย 
ให้บรรทัดสุดท้ำยของหน้ำอยู่ห่ำงจำกริมขอบกระดำษด้ำนล่ำงหนึ่งนิ้ว 
  7) ให้พิมพ์บรรณำนุกรม ภำษำไทยก่อนภำษำต่ำงประเทศ 
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บทท่ี 3 

ส่วนประกอบของเอกสารประกอบโครงงาน 
 
 ในกำรเขียนเอกสำรประกอบโครงงำนนั้น ผู้เขียนแต่ละคนจะต้องก ำหนดรูปแบบในกำรเขียน
โครงงำน โดยรูปแบบของโครงงำนที่จะเขียนนั้นจะต้องประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 1 ฉบับสมบูรณ์ 
 เอกสำรในรำยวิชำโครงงำนคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 1 จะประกอบไปด้วยเนื้อหำบทที่ 1-4 ซึ่ง
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 ส่วนต้น ประกอบด้วย 

1) ปกนอก 
2) ปกใน 
3) หน้ำอนุมัตโิครงงำน  
4) บทคัดย่อ 
5) กิตติกรรมประกำศ     
6) สำรบัญ 
7) สำรบัญตำรำง 
8) สำรบัญภำพ 

 3.1.2 ส่วนกลำง ประกอบด้วย 
1) บทที่ 1 บทน ำ 
2) บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
3) บทที่ 3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
4) บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน 

 3.1.3 ส่วนท้ำย ประกอบด้วย 
1) บรรณำนุกรม (ให้ใช้รูปแบบกำรเขียนบรรณำนุกรมแบบ APA เท่ำนั้น) 
2) ภำคผนวก ก แบบฟอร์มสรุปรำยละเอียดควำมต้องกำรของผู้ใช้  พร้อม

ภำพถ่ำย (ส ำหรับรำยงำนเล่มก่อนสอบให้แนบตัวส ำเนำก่อน ส่วนฉบับจริงนั้นไว้แนบวันส่งรำยงำน
เล่มฉบับสมบูรณ์) 
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3) ภำคผนวก ข แบบตอบรับกำรใช้ประโยชน์งำนบริกำรวิชำกำร พร้อมภำพถ่ำย 

(ส ำหรับรำยงำนเล่มก่อนสอบให้แนบแบบฟอร์มก่อน โดยยังไม่ต้องใส่ข้อมูล เนื่องจำกยังไม่ได้ส่งมอบ
ระบบ เมื่อสอบผ่ำนและส่งมอบระบบเสร็จแล้ว ค่อยแนบฉบับจริงในวันส่งรำยงำนเล่มฉบับสมบูรณ์ 

4) ภำคผนวก ค คู่มือกำรใช้งำน (ในกรณีที่พัฒนำระบบ ให้จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน
อย่ำงละเอียด ประกอบด้วยเนื้อหำ ดังนี้ คู่มือกำรใช้งำนในส่วนของผู้ดูแลระบบ คู่มือกำรใช้งำนใน
ส่วนของสมำชิก (ถ้ำมี) และคู่มือกำรใช้งำนในส่วนของผู้ใช้งำน (ถ้ำมี) และในกรณีที่พัฒนำเป็น
แอนิเมชัน ไม่ต้องจัดท ำในส่วนนี้ เพรำะอยู่ในบทที่ 4 คือ ผลกำรด ำเนินงำนแล้ว) 

5) ประวัติผู้จัดท ำ (ใส่รูปนักศึกษำให้เรียบร้อย) 
  หมำยเหตุ : ในส่วนของภำคผนวก ต้องใส่เลขหน้ำให้ครบถ้วน 
 

3.2 อธิบายการเขียนเอกสารประกอบโครงงาน 
 3.2.1 บทที่ 1 บทน ำ  
  ภำยในบทที่ 1 บทน ำ ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   เป็นกำรเขียนหลักกำรและเหตุผล เป็นกำรกล่ำวถึงควำมเป็นมำของระบบ
ลักษณะที่เป็นอยู่เดิมว่ำเป็นอย่ำงไร หรือสิ่งที่จะท ำนั้นมีควำมเป็นมำอย่ำงไร ควำมสนใจหรือเหตุผลว่ำ
ท ำไมถึงสนใจในกำรท ำโครงงำนนี้ในหัวข้อนี้ควรเขียนแบ่งเป็นย่อหน้ำ โดยแต่ละย่อหน้ำอำจกล่ำวถึง 
ย่อหน้ำแรก ภูมิหลังของโครงงำนนั้นๆ เช่น กิจกำรของบริษัท, ต้นเหตุหรือทฤษฎีของเรื่องที่จะท ำ
โครงงำนกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือเรื่องที่จะศึกษำว่ำมีกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร 
ปัญหำที่เกิดขึ้น หรือต้องกำรที่จะพัฒนำในส่วนไหน โดยยังไม่ต้องกล่ำวถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่จะ
น ำมำแก้ปัญหำ 
   ย่อหน้ำที่สอง เทคโนโลยีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์อำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
ฐำนข้อมูล ระบบเครือข่ำยในปัจจุบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ
สิ่งที่ต้องกำรจะพัฒนำ   
   ย่อหน้ำสุดท้ำยควรสรุปว่ำ จะพัฒนำระบบ . . . ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือ  

2) วัตถุประสงค์ 
   เขียนเป็นข้อย่อย ควรจะเขียนประมำณ  4-5 ข้อ และแต่ละข้อควรสั้น 
กะทัดรัด ได้ใจควำม 
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3) ขอบเขตของโครงงำน 

   เป็นกำรกล่ำวถึงขอบเขตของกำรท ำโครงงำนนี้ ว่ำจะจัดท ำในส่วนใด 
ครอบคลุมเนื้อหำและสิ่งที่ต้องกำรท ำแค่ไหน ซึ่งในบำงครั้งชื่อโครงงำนอำจจะเป็นหัวข้อที่กว้ำงเกินไป 
ไม่สำมำรถปรำกฏในโครงงำนได้ทุกกรณี กำรบอกขอบเขตกำรศึกษำจะท ำให้โครงงำนถูกจ ำกัดแคบลง  
ขอบเขตของโครงงำน อำจเขียนแยกเป็นกลุ่มผู้ใช้หรือฟังก์ชั่นกำรท ำงำนก็ได้ 

4) ขัน้ตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
   ให้แบ่งกำรด ำเนินงำนในกำร ท ำโครงงำนเป็นเฟส (Phase) ต่ำง ๆ ตำม
วิธีกำรของกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนคอมพิวเตอร์ นักศึกษำสำมำรถเขียนรำยละเอียดให้
ละเอียดมำกกว่ำที่กล่ำวมำได้โดยให้แสดงด้วย Gantt Chart เป็นระยะเวลำ 4 เดือน (1 เทอม) 

5) เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
   ให้เขียนเครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ โดยต้องประกอบไปด้วยฮำร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ว่ำมีอะไรบ้ำง ใช้เวอร์ชันอะไร เป็นต้น 

6) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ให้กล่ำวถึงผลที่จะได้รับของโครงงำนเมื่อท ำส ำเร็จว่ำมีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง 
ซึ่งผลที่คำดว่ำจะได้รับจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงำนโดยผลที่คำดว่ำจะได้รับข้อแรกก็
คือ กำรได้ระบบ . . . ที่พัฒนำด้วยคอมพิวเตอร์หรือกำรบรรลุถึงชื่อของโครงงำนนั้นๆ และต้องเป็น
ข้อควำมที่วัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
   ผลที่คำดว่ำจะได้รับและวัตถุประสงค์แต่ละข้อเป็นตัวชี้วัดที่ส ำคัญในกำร
พิจำรณำในห้องสอบโครงงำนเพ่ือบอกถึงกำรด ำเนินโครงกำรบรรลุผลตำมที่ก ำหนด กำรปรับปรุง
แก้ไขในกำรสอบอนุมัติโครงงำนถือเป็นข้อตกลงร่วมกันในกำรด ำเนินโครงงำนต่อ ดังนั้นก่อนตกลงใด 
ๆ นักศึกษำต้องตระหนักว่ำสิ่งใดสำมำรถเป็นไปได้/เป็นไปไม่ได้ ในศักยภำพส่วนตัวและภำยใต้
ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ 
 3.2.2 บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
  กำรเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบนับว่ำมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ ซึ่งแสดงถึงกำรส ำรวจตรวจสอบหรือทบทวนทฤษฎีรำยงำน 
และเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในอดีตอย่ำงละเอียดครบถ้วนของผู้ศึกษำ และเพ่ือให้ผู้อ่ำนเห็นประเด็น
ปัญหำกำรศึกษำและแนวควำมคิดในกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน 
  ผู้ที่ศึกษำควรเอำทฤษฎีและข้อค้นพบจำกเอกสำรและรำยงำนทำงกำรวิจัยที่
เกี่ยวข้อง มำวิเครำะห์วิจำรณ์ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับปัญหำ เช่น ถ้ำเป็นกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ ก็น่ำจะเน้นกำรยกตัวอย่ำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (SDLC : 
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Software Development Life Cycle) โดยมีขั้นตอนกระบวนกำรศึกษำ กำรท ำงำนอย่ำงไร เพ่ือให้
ได้เป้ำหมำยหรือเพ่ือแก้ไขปัญหำที่เรำก ำลังท ำกำรศึกษำนั้นให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  ภำยในบทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่ำงๆ
ดังนี้ 

1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3 บทที่ 3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  ภำยในบทนี้จะเป็นกำรน ำเสนอกำรออกแบบระบบใหม่ ให้นักศึกษำท ำกำรศึกษำ
อย่ำงละเอียดถึงขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำงำน โดยให้เน้นว่ำได้ท ำกำรศึกษำอะไรบ้ำง ผลที่
ได้เป็นอย่ำงไร บทนี้จะเป็นกำรอธิบำยค ำตอบของประเด็นปัญหำนั้น มีแผนกำรใช้เทคนิคอย่ำงไร มี
เหตุผลและให้ได้ค ำตอบอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ในกำรเขียนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนนี้จะ
เน้นกำรศึกษำกำรวิเครำะห์และออกแบบงำนที่ท ำ ให้นักศึกษำเขียนตำมแนวทำงหัวข้อโครงงำนที่ท ำ  
  หำกเลือกท ำเป็น Window Application และ Web Application ภำยในบทที่ 3 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 
2) เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูล (Fact-Gathering Techniques)  
3) ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ (Cause and Effect Diagram)  
4) แผนภำพบริบท (Context Diagram) 
5) แผนภำพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level-0) 
6) แผนภำพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level-1) (ถ้ำมี) 
7) แบบจ ำลองข้อมูล (ER-Diagram) 
8) พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
9) กำรออกแบบระบบ (System Design) 

  หำกเลือกท ำเป็น Multimedia Interactive ภายในบทที่ 3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่ำงๆดังนี้ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง โดยเขียนอธิบำยว่ำกลุ่มประชำกรที่ใช้คือกลุ่มใด 
และกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้น ำไปใช้คือกลุ่มใด 

2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้คือ สื่อคอมพิวเตอร์, 
เกมส์ และแบบประเมินควำมพึงพอใจ โดยเขียนอธิบำยดังนี้ 

- สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้อธิบำยถึงรูปแบบของสื่อ 
- เกมส์ ให้อธิบำยลักษณะของเกมส์ว่ำเป็นแบบใด มีก่ีระดับ  
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- แบบประเมินควำมพึงพอใจ ให้อธิบำยว่ำเกณฑ์อะไรในกำรประเมิน 

และมีรูปแบบกำรประเมินอย่ำงไร 
3) กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้คือ กำร

สร้ำงสื่อคอมพิวเตอร์, กำรสร้ำงเกมส์ และกำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ โดยเขียนอธิบำยดังนี้ 
- กำรสร้ำงสื่อคอมพิวเตอร์ เขียนอธิบำยว่ำมีขั้นตอนกำรสร้ำงหรือกำร

ออกแบบอย่ำงไรบ้ำง เช่น ศึกษำเนื้อหำ วิเครำะห์เนื้อหำ รวบรวมเนื้อหำ ก ำหนดจุดประสงค์กำร
เรียนรู้ ก ำหนดเนื้อหำในบทเรียน ล ำดับเนื้อหำ มีลักษณะหรือรูปแบบกำรด ำเนินเรื่องรำวอย่ำงไร ใช้
เทคนิคอะไร เป็นต้น และให้เขียนล ำดับกำรน ำเสนอเนื้อหำในแต่ละส่วน ออกมำเป็น Flowchart 
ควบคู่ไปด้วยก็ได้ 

- กำรสร้ำงเกมส์ เขียนอธิบำยว่ำมีข้ันตอนกำรสร้ำงอย่ำงไร  
- กำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ เขียนอธิบำยว่ำมีข้ันตอนกำรสร้ำง

อย่ำงไร 
4) กำรออกแบบโครงเรื่อง 

  โครงเรื่องหรือ Storyboard เป็นกำรออกแบบเพ่ือให้เห็นล ำดับขั้นตอนตำม
เนื้อเรื่องที่ต้องกำรน ำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีกำรแสดงรำยละเอียดที่ปรำกฏในแต่ละฉำกหรือแต่
ละหน้ำ เช่น ข้อควำม ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี หรือเสียงพูด และแต่ละอย่ำงมีล ำดับของ
กำรปรำกฏว่ำอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง อะไรจะปรำกฏพร้อมกัน เป็นกำรออกแบบอย่ำงละเอียดใน
แต่ละหน้ำจอก่อนที่จะลงมือสร้ำงข้ึนมำจริงๆ  
  โดยกำรเขียนโครงเรื่องนั้น จะต้องวำดภำพให้ได้  อย่ำงน้อย 80% ของ
ระบบงำนทั้งหมด 

3.2.4 บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน 
  ภำยในบทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
2) ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของสมำชิก (ถ้ำม)ี 
3) ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของผู้ใช้งำน (ถ้ำม)ี 
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Storyboard Form 
เรื่อง  :  เมนูคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1) 
ซีน  :  1-1 
 

 
 

ภาพที่ 3-1 แสดงหน้ำเมนูคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 
พ้ืนหลัง      :  สีฟ้ำ ตกแต่งด้วยลวดลำยสีเขียว เหลือง ส้ม 
ภำพเคลื่อนไหว     :  ภำพกำร์ตูนผู้หญิงผู้ชำยทั้ง 10 ประเทศ  
ข้อควำม     :  ชื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เสียงบรรยำย/บทสนทนำ   :  มีเสียงบอกชื่อเมนูเมื่อน ำเม้ำส์ไปคลิกเลือกเมนูนั้น 
เสียงประกอบ/เสียงดนตรี  :  เป็นเพลงบรรเลง 
เวลำ      :  2 นำที  
รำยละเอียด    :  เป็นหน้ำที่ใช้แสดงเมนู ว่ำมีก่ีเมนู อะไรบ้ำง 
หมำยเหตุ     :  ไม่มี 

ตัวอย่ำงกำรเขียน Storyboard 


