
 
 

ชื่อโครงงานภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ**นามสกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 25XX 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ระยะขอบซ้าย 
3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ระยะขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

ระยะขอบบน 
3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ระยะขอบล่าง 
3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ปีพุทธศักราช 
ที่ท ำกำรสอบโครงงำน 



 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เร่ือง  ชื่อโครงงานภาษาไทยตัวหนา 

 
 

นำมผู้จัดท ำโครงกำร**ชื่อ**นำมสกุล (ไม่ต้องมีค ำน ำหน้ำชื่อ) 
ได้พิจำรณำเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำโครงงำนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ตำมหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 

ลงชื่อ.............................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
       (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร 
       (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล) 
 
ลงชื่อ..................................................... ........กรรมกำร 
       (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล) 
 
ลงชื่อ.............................................................กรรมกำร 
       (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล) 
 
ลงชื่อ..................................................... ........กรรมกำร 
       (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล) 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
       (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล) 
หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วันที่............ เดือน................................. พ.ศ................... 

เว้น 2 บรรทัดตัวอักษร
ขนำด 16 พอยน์ 

ระยะขอบบน 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

ชื่อรำยวิชำโครงงำน 
ชื่อสำขำวิชำ 

ชื่อสำขำวิชำ 



ก 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

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

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

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

 ชื่อ**นำมสกุล (ไม่ต้องใส่ค ำน ำหน้ำชื่อ) 
 
  

เว้น 1 บรรทัดตัวอักษร
ขนำด 16 พอยน์ 

ระยะขอบบน 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

เว้น 2 บรรทัดตัวอักษร
ขนำด 16 พอยน์ 

กำรล ำดับหน้ำในส่วนค ำน ำเรื่อง ให้ใช้
ตัวอักษรเรียงตำมพยัญชนะไทย ก,ข,ค,… 



ข 

 

 
หัวข้อโครงงาน  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ผู้จัดท าโครงงาน  1. ค ำน ำหน้ำชื่อ+ชื่อ**นำมสกุล   รหัสนักศึกษา  XXXXXXXXXX 
   2. ค ำน ำหน้ำชื่อ+ชื่อ**นำมสกุล   รหัสนักศึกษา  XXXXXXXXXX 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 1. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล 
   2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร+ชื่อ**นำมสกุล 
หลักสูตร  วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
ปีพุทธศักราช  25XX 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 

บทคัดย่อ 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 

………….. สรุป วัตถุประสงค์  จุดมุ่งหมำย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือที่ส ำคัญใน 
กำรท ำโครงงำน / และวิธีกำรประเมินผลโครงงำน (ถ้ำมี) ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำง  เครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประเมินโครงงำน และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

………….. สรุป ประโยชน์ที่ได้รับ / และผลกำรประเมินโครงงำน ที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติ และ
กำรแปลควำมหมำย (ถ้ำมี) …………………............................................................................... ………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

ระยะขอบบน 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) กำรล ำดับหน้ำในส่วนค ำน ำเรื่อง ให้ใช้

ตัวอักษรเรียงตำมพยัญชนะไทย ก,ข,ค,… 

ถ้ำมีผู้จัดท ำโครงงำนคนเดียว หรือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำเพียงท่ำนเดียว 
ไม่ต้องใส่ล ำดับเลข 



ค 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
กิตติกรรมประกำศ ก 
บทคัดย่อ ข 
สำรบัญ ค 
สำรบัญตำรำง X 
สำรบัญภำพ X 
บทที่ 1  บทน ำ 1 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ X 
วัตถุประสงค์ของโครงงำน X 
ขอบเขตของโครงงำน X 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน X 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ X 
ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ X 

บทที่ 2  ทฤษฎี เอกสำร และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง X 
XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง X 

บทที่ 3  วิธีกำรออกแบบและด ำเนินโครงงำน X 
เรื่องย่อ X 
โครงเรื่องขยำย X 
ออกแบบตัวละคร X 
ออกแบบฉำกและอุปกรณ์ X 
ออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ X 
บทภำพยนตร์ X 
บทภำพ X 

บทที่ 4  ผลกำรด ำเนินโครงงำน X 
ตัวละคร X 
ฉำกและอุปกรณ์ X 
ภำพยนตร์แอนิเมชัน X 

 

  

ระยะขอบบน 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) กำรล ำดับหน้ำในส่วนค ำน ำเรื่อง ให้ใช้

ตัวอักษรเรียงตำมพยัญชนะไทย ก,ข,ค,… 



ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
บทที่ 5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ X 

สรุปผลกำรด ำเนินโครงงำน  X 
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข X 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำต่อไป X 

บรรณำนุกรม X 
ภำคผนวก ก  XXXXXXXXXXXXXX (ถ้ำมี) X 

XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 

ภำคผนวก ข  XXXXXXXXXXXXXX (ถ้ำมี) X 
XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXX X 

ประวัติผู้เขียน X 
 
  



จ 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี หน้า 

1.1  XXXXXXXXXX X 
1.2  XXXXXXXXXX X 
2.1  XXXXXXXXXX X 
2.2  XXXXXXXXXX X 
2.3  XXXXXXXXXX X 
3.1  XXXXXXXXXX X 
3.2  XXXXXXXXXX X 
3.3  XXXXXXXXXX X 
3.4  XXXXXXXXXX X 
ก.1  XXXXXXXXXX X 

 
หมายเหตุ  ถ้ำไมจบใน 1 หนำ หนำถัดไปให้พิมพ์ค ำว่ำ “สารบัญตาราง (ตอ)” 
  

ระยะขอบบน 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) กำรล ำดับหน้ำในส่วนค ำน ำเรื่อง ให้ใช้

ตัวอักษรเรียงตำมพยัญชนะไทย ก,ข,ค,… 



ฉ 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
2.1  XXXXXXXXXX X 
2.2  XXXXXXXXXX X 
2.3  XXXXXXXXXX X 
2.4  XXXXXXXXXX X 
2.5  XXXXXXXXXX X 
3.1  XXXXXXXXXX X 
3.2  XXXXXXXXXX X 
3.3  XXXXXXXXXX X 
3.4  XXXXXXXXXX X 
3.5  XXXXXXXXXX X 
3.6  XXXXXXXXXX X 
3.7  XXXXXXXXXX X 
3.8  XXXXXXXXXX X 
3.9  XXXXXXXXXX X 
4.1  XXXXXXXXXX X 
4.2  XXXXXXXXXX X 
4.3  XXXXXXXXXX X 
4.4  XXXXXXXXXX X 
4.5  XXXXXXXXXX X 
ก.1  XXXXXXXXXX X 
ก.2  XXXXXXXXXX X 

 
หมายเหตุ  ถ้ำไมจบใน 1 หนำ หนำถัดไปให้พิมพ์ค ำว่ำ “สารบัญภาพ (ตอ)” 
 

ระยะขอบบน 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) กำรล ำดับหน้ำในส่วนค ำน ำเรื่อง ให้ใช้

ตัวอักษรเรียงตำมพยัญชนะไทย ก,ข,ค,… 



 
 
 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประวัติย่อ……………………………………………………………………………..……………..……………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………….. 

ปัญหำ……………………………………………………………………………..………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………….. 

วิธีกำรแก้ปัญหำ………………………………………………………………..………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………….. 
 
  

ระยะขอบบน 
5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 

ขนำดตัวอักษร 20 พอยน์ ตัวหนำ 

ระยะขอบล่าง 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

ขนำดตัวอกัษร 16 พอยน์ ตัวหนำ 



2 

 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เพ่ือสร้ำง................................................................................................................... ....... 

.......................................................................... 
2.  เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของ........................................ที่มีต่อ <ชื่อโครงงำน> ............. 

...............................................จ ำนวน.........คน (ถ้ำมี) 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ขอบเขตของโครงงาน 

1.  สร้ำงแอนิเมชัน ........ มิติ ที่มีเนือ้หำเกี่ยวกับ.......................................................  
2.  แอนิเมชัน ......... มิติ ที่มีควำมยำว ......... นำที ......... วนิำที  
3.  แอนิเมชัน ส ำหรับ …............…. (เช่น เด็ก)  อำยุ ........ ปีขึ้นไป  
4.  ควำมละเอียดของวิดีโอ ............................... (เช่น 1920 x 1080 พิกเซล) 
5.  ตัวละครหลัก จ ำนวน ......... ตวั ดังนี้ 

5.1  .................................... 
5.2  ................................... 

6.  ฉำกละคร จ ำนวน ...... ฉำก ดังนี้ 
6.1  .............................................................. 
6.2  .............................................................. 
6.3  .............................................................. 

7.  เนื้อเรื่อง 
.................................................................................... ..............................................................

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................. ............................. 
8.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรสร้ำงงำนแอนิเมชัน 

8.1  กำรวำดตัวละคร ฉำกและอุปกรณ์ ใช้โปรแกรม ..........................   ..........................  
และ ................................. 

8.2  ......................... 
9.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
10.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

ระยะขอบบน 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

สิ่งที่ต้องกำรประเมิน อำจเป็น ควำมพึงพอใจ 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หรือ กำรน ำไปใช้ 
 

1. รำยละเอียดของสิ่งที่จะท ำ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงงำน กำรพิจำรณำควำมสมบูรณ์ของงำนจะอยู่ที่หัวข้อนี้ 

2. รำยละเอียดของสิ่งที่ต้องใช้ เครื่องมือ หรือทฤษฎีต่ำง ๆ 
เทคโนโลยีที่ใช้  ซอฟต์แวร์เฉพำะทำง หรือฮำร์ดแวร์เฉพำะทำง 

 
โดยปรับหัวข้อให้เหมำะสมกับประเภทของโครงงำนที่จัดท ำ 
 



 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอกัษร 16 พอยน์> 
ตารางท่ี  1.1 ตำรำงกำรด ำเนินงำน (Gantt  Chart) 

ขั้นตอนการท างาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. ศึกษำเบื้องต้นและขออนุมัตโิครงงำน 
 

               

2. …............................ 
 

               

3. …............................ 
 

               

4. …............................ 
 

               

5. …............................ 
 

               

6. …............................ 
 

               

7. .…............................ 
 

               

8. จัดท ำเอกสำรประกอบโครงงำน 
 

               

หมายเหตุ   แทนระยะเวลำตำมที่วำงแผน   แทนระยะเวลาที่ท างานจริง 
 

2 

ขั้นตอนกำรท ำโครงงำนแต่ละประเภท จะไม่เหมือนกัน 
ทั้งจ ำนวนข้อ และขั้นตอนของแต่ละข้อ 

ระยะขอบบน (ด้านนี้เป็นด้านที่เข้าสันเล่ม) 
3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 



4 

 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ำมี) 

1.  ............................................................................................................................. .... 
2.  ............................................................................................................................. .... 
3.  ................................................................................................................... .............. 

 
 เป็นกำรกล่ำวถึงควำมหมำยของค ำหรือข้อควำมที่ผู้

ศึกษำ 
ต้องกำรท ำควำมเข้ำใจกับผู้อ่ำนเพื่อให้เข้ำใจตรงกับผู้ศึกษำ 

เป็นค ำที่เฉพำะของโครงงำนนี้ หรือค ำที่ต้องกำรให้มี
ควำมหมำยเฉพำะเจำะจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงงำนซึ่งต่ำงจำกควำมหมำยเดิม 

สิ่งที่ได้นั้นน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร ทั้งในกำรสร้ำงควำมรู้
ใหม่และกำรน ำไปใช้ในกำรแก้ไข และป้องกันปัญหำในสังคม 
ควรเขียนประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับเป็นข้อ ๆ 



 
 
 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ส่วนเกริ่นน ำ………………………………………………………………………….................……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….......... 
1.  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
2.  ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 
3.  คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค 

: 
X.  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

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

1.  หัวข้อส ำคัญ 
1.1  หัวข้อย่อย 

1.1.1  หัวข้อย่อย 
1.1.2  หัวข้อย่อย 

ก)  หัวข้อย่อย 
ข)  หัวข้อย่อย 

……สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงงำน……………………………........…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 

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

……สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงงำน……………………………........…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะขอบบน 
5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 

ขนำดตัวอักษร 20 พอยน์ ตัวหนำ 

กรณีท่ีแบ่งเนื้อหำเป็นข้อ ๆ 
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คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงงำน……………………………........…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชื่อ**นำมสกุล (XXXX)  งำนวิจัยเรื่อง ..……………………….…………………………………..............… 
……………………………………………………………… ผลกำรวิจัยพบว่ำ ........................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ**นำมสกุล (XXXX)  งำนวิจัยเรื่อง ……………………….………..........………………………………… 
…............………………………………………..................................................................................……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับโครงงำน……………………………........…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………… 

 ปี พ.ศ. ที่ท ำวิจัย 

ต้องสรุปให้ชัดเจนว่ำได้น ำวิธีกำรหรือผลของงำนวิจัยนั้น ๆ 
มำเป็นแนวทำงในกำรท ำโครงงำนของเรำอย่ำงไร  

ผลงำนวิจัย (หรือท่ีเรียกอย่ำงอ่ืน เช่น โครงงำนศึกษำ
เอกเทศ  ปริญญำนิพนธ์  สำรนิพนธ์  หรือวิทยำนิพนธ์) 
ที่มีผู้ท ำมำก่อน ทั้งงำนวิจัยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรท ำโครงงำนของเรำ 



 
 
 
 

บทท่ี 3 
วิธกีารออกแบบและด าเนินโครงงาน 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
เรื่องย่อ (Synopsis) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

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

ระยะขอบบน 
5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 

ขนำดตัวอักษร 20 พอยน์ ตัวหนำ 
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ออกแบบตัวละคร (Character Design) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
1.  ตัวละคร XXXXXXXXXX  อธิบายถึง ชื่อตัวละคร (ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่น) การแต่ง

กาย รูปร่าง สีผิว ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว อุปนิสัย แรงจูงใจของพฤติกรรมต่าง ๆ ปมชีวิตในอดีต 
แนวคิดในการสร้างตัวละคร ............................................................... ......................... 

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

................................................................................................ ดังภำพท่ี 3.1 
 

 
ภำพที่ออกแบบตัวละคร 

ตัวที่ 1 
ให้ใช้วิธีกำรถ่ำยภำพ หรือสแกนภำพ ที่แสดงรำยละเอียดได้ชัดเจน 

 

 
ภาพที่ 3.1  ออกแบบตัวละคร XXXXXXXXXX 

 
: 
: 

 
X.  ตัวละคร XXXXXXXXXX  อธิบายถึง ชื่อตัวละคร (ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่น) การแต่ง

กาย รูปร่าง สีผิว ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว อุปนิสัย แรงจูงใจของพฤติกรรมต่าง ๆ ปมชีวิตในอดีต 
แนวคิดในการสร้างตัวละคร .................................................................................................... 

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

............................................................................ .................. ดังภำพที่ 3.X 
 

 
 

ภำพที่ออกแบบตัวละคร 
ตัวที่ X 

 
 

 
ภาพที่ 3.X  ออกแบบตัวละคร XXXXXXXXXX 
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ออกแบบฉากและอุปกรณ์ (Environment Design) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………… 
1.  ฉำก XXXXXXXXXX  อธิบายถึง ชื่อสถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ยุคสมัย ฤดูกาล 

เวลากลางวันหรือกลางคืน ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อชะตาชีวิตหรือวิถีชีวิตของตัวละคร 
แนวคิดในการออกแบบฉาก ................................................................................................  

......................................................................................................... ดังภำพท่ี 3.X 
 

 
 

ภำพออกแบบออกแบบฉากและอุปกรณ์ 
ฉำกที่ 1 

ให้ใช้วิธีกำรถ่ำยภำพ หรือสแกนภำพ ที่แสดงรำยละเอียดได้ชัดเจน 
 

 
ภาพที่ 3.X  ออกแบบฉำก XXXXXXXXXXXXX 

 
: 
: 

 
X.  ฉำก XXXXXXXXXX  อธิบายถึง ชื่อสถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ยุคสมัย ฤดูกาล 

เวลากลางวันหรือกลางคืน ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อชะตาชีวิตหรือวิถีชีวิตของตัวละคร 
แนวคิดในการออกแบบฉาก ................................................................................................ 

......................................................................................................... ดังภำพท่ี 3.X 
 

 
 

ภำพออกแบบออกแบบฉากและอุปกรณ์ 
ฉำกที่ 2 

 

 
ภาพที่ 3.X  ออกแบบฉำก XXXXXXXXXXXXXX 
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ออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ (Music and  Sound Effect Design) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ตารางท่ี 3.1  ดนตรีและเสียงประกอบ 

Seq. Scene Music/Sound Concept 
1 
 

1 ชื่อดนตรี/ชื่อเพลง แนวคิดในกำรเลือกใช้ดนตรี/เพลงนี้ น ำไปใช้เพ่ืออะไร 
ชื่อดนตรี/ชื่อเพลง แนวคิดในกำรเลือกใช้ดนตรี/เพลงนี้ น ำไปใช้เพ่ืออะไร 

:  
ชื่อเสียงประกอบ แนวคิดในกำรเลือกใช้ หรือวิธีกำรสร้ำงเสียงประกอบ 
ชื่อเสียงประกอบ แนวคิดในกำรเลือกใช้ หรือวิธีกำรสร้ำงเสียงประกอบ 

2 
 
 

... 
 

... 

3 
 
 

… 
 

… 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
บทภาพยนตร์ (Screen Play) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ตารางท่ี 3.X  บทภำพยนตร์ 

Seq. Scene Location Time Script 
1 
 

1 
 
 

อวกำศ กลำงวัน ดำวเครำะห์สีฟ้ำในจักรวำลอันนักว้ำงใหญ่ 
 

2 บนสวรรค์ เช้ำ พระเจ้ำผู้สร้ำงโลกก ำลังประชุมกันว่ำจะท ำลำย
โลกที่มีแต่มนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนี้ดีหรือไม่  
  

3 … 
 
 

… …. 

4 … 
 
 

… …. 

  

Sequence 
ถ้ามีมากกว่า 1 ตอน 

Sequence 
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ตารางท่ี 3.X  บทภำพยนตร์ (ต่อ) 
Seq. Scene Location Time Script 

1 5 
 

.... 
 
 

.... .... 

6 .... 
 
 

... .... 

… … 
 
 

…. …. …. 

… … 
 
 

…. …. …. 

… … 
 
 

…. …. …. 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
บทภาพ (Storyboard) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ตารางท่ี 3.X  บทภำพ 

Storyboard Descriptions Scene 
 

 
 

 

แสดงชื่อเรื่อง 
Scene: 1  Shot: 1 
Time:  hh:mm:ss – hh:mm:ss   
Camera: … 
Sound: …  
 

 

แสดงฉำกดำวเครำะห์สี
ฟ้ำ 

Scene: …  Shot: … 
Time:  hh:mm:ss – hh:mm:ss   
Camera: … 
Sound: …  
 
 

 

  

กรณีตารางเดิมข้ึนหน้าใหม่ 
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ตารางท่ี 3.X  บทภำพ (ต่อ) 
Storyboard Descriptions Scene 

 

 

พระเจ้ำก ำลังประชุม
กัน 

Scene: …  Shot: … 
Time:  hh:mm:ss – hh:mm:ss   
Camera: … 
Sound: …  
 
 

 

พระเจ้ำก ำลังแปลงกำย
เป็น ชำยหนุ่ม 

Scene: …  Shot: … 
Time:  hh:mm:ss – hh:mm:ss   
Camera: … 
Sound: …  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.... .... 

 
 

 
 
 

กรณีตารางเดิมข้ึนหน้าใหม่ 



 
 
 
 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ตัวละคร (Character) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ดังภำพที่ 4.X 

 
 
 

รูปภำพตัวละครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนหลัง 

ของตัวละคร ตัวที่ 1 
 

 
ภาพที่ 4.1  ตัวละคร XXXXXXXXXXXX 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ฉากและอุปกรณ์ (Environment) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ดังภำพที่ 4.X 

 
 
 

ฉำกและอุปกรณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ของฉำกที่ 1 

 
 

 
ภาพที่ 4.X  ฉำก XXXXXXXXXXXXXX 

ขนำดตัวอักษร 20 พอยน์ ตัวหนำ 

ระยะขอบบน 
5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 

ต้องน ามาแสดงทุกตัวละคร 

ต้องน ามาแสดงทุกฉากและอุปกรณ์ 
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ดังภำพที่ 4.X 
 

 
 
 
 

ซีน (Scene) ในภำพยนตร์แอนิเมชัน 
ทีเ่สร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

 
ภาพที่ 4.X  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ดังภำพที่ 4.X 

 
 
 
 
 

ซีน (Scene) ในภำพยนตร์แอนิเมชัน 
ทีเ่สร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

 
ภาพที่ 4.X  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

น ามาแสดงเฉพาะ 
ซีน (Scene) ที่ส าคัญๆ 
หรือน ามาทุกซีนกรณีที่ 
เล่มมีจ านวนหน้าไม่มาก 



 
 
 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..… 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

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

 

ขนำดตัวอักษร 20 พอยน์ ตัวหนำ 

ระยะขอบบน 
5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 

อาจจะเขียนเป็นข้อๆ ก็ได้ 

อาจจะเขียนเป็นข้อ ๆ ก็ได้ 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำโครงงำนครั้งต่อไป เพื่อให้มี
ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำ
เพ่ิมเติมหรือศึกษำในแง่มุมใด เทคโนโลยีอะไร
ใหม่ๆ และที่เหมำะสมเพื่อให้เกิดกำรต่อยอดของ
ระบบหรือโครงงำนต่อไป 



 
 
 
 

บรรณานุกรม 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

ขนำดตัวอักษร 18 พอยน์ ตัวหนำ 

ระยะขอบบน 
5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก (ถ้าม)ี 
<หัวข้อตามที่แนะน า หรอืตามแต่ที่ปรึกษาแนะน า> 

 
  

ขนำดตัวอักษร 18 พอยน์ ตัวหนำ 
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ภาพที่ ก.1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
ภาพที่ ก.2  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ตารางท่ี ก.1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง หัวตาราง 
    
    
    
    
    

รูปภำพ 

รูปภำพ 
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ประวัติผู้เขียน 

 
 

รหัสนักศึกษา XXXXXXXXXXX  
ชื่อ-นามสกุล XXXXXXXX   XXXXXXXXX 
สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
อีเมล  xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxx 
เวบ็ไซต์  http://......................................................................... 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ประวัติการศึกษา 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………… 

<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
รางวัลที่ได้รับ 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 

2.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
ผลงาน 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 

2.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 

3.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 
<เว้น 1 บรรทัด ขนำดตัวอักษร 16 พอยน์> 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 

2.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 

3.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 

4.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………….. 

รูปถ่าย 

ขนำดตัวอักษร 18 พอยน ์ตัวหนำ 

วุฒิกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  ปี พ.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
โดยเรียงตำมล ำดับจำกวุฒิกำรศึกษำสูงสุดถึงต่ ำสุด 
ไม่รวมวุฒิการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 


