การจัดสงเลมโครงงานปริญญานิพนธ
หลังจากที่ นักศึ กษาได สอบปองกันโครงงานปริญ ญานิพ นธแ ลว ไดรับผลการพิจารณาวา ผา นแบบมี
เงื่อนไข ใหนักศึกษาแกไขเอกสารโครงงานปริญญานิพนธและโปรแกรมหรือฮารดแวรตามที่กรรมการสอบให
แกไขจนถูกตองทุกประการ โดยหลักการจัดทําเลมจะยึดตามบัณฑิตวิทยาลัย (เพียงเปลี่ยนคําวาวิทยานิพนธเปน
ปริญญานิพนธ) โดยในที่นี้เปนประกาศเพิ่มเติมของภาควิชา ฯ เพื่อชวยใหนักศึกษาจัดทําเลมไดถูกตองมากที่สุด
จํานวนเลมที่ตองสง
นั กศึ ก ษาจะต องส ง เลม ที่เ ขา ปกเขีย วแลว จํา นวน 1 เลม ที่ภ าควิ ชา ส ว นการสง เอกสารไปที่ หอ งสมุด ของ
สถาบันฯ จะสงในแบบอิเล็กทรอนิกสหรือ PDF ไฟล ดังนั้นหากนักศึกษามีความประสงคมีเลมไวเอง นักศึกษา
สามารถทําไดตามความประสงค โดยใหนักศึกษานําเลมมาใหกรรมการและหัวหนาภาควิชาลงลายเซ็นต
พรอม ๆ กัน และเขาเลมพรอม ๆ กัน

การเขาเลม
การเขาเลมปกแข็งสีเขียวเขม โดยในรายละเอียดนักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้
• กอนสงเขาเลม นักศึกษาควรเปนผูดาํ เนินการสําเนาเอกสารใหไดจํานวนเอกสารตามที่ตองการดวย
ตนเอง
• ตรวจสอบหนาเอกสารใหครบถวนกอนและหลังสงถายเอกสารหรือเขาเลม
• ควรพิมพใบรองปกหนาและสันปก เพื่อเปนการอธิบายใหรานรับเขาเลมทราบวาตองพิมพขอความบนปก
และสันปกตามที่กําหนดอยางไร
• การสงสําเนาถายเอกสาร อยางลืมกําชับรานถายเอกสารวา เปนการถายเอกสารปริญญานิพนธ เนื่องจาก
รานจะเลือกกระดาษ 80 แกรมให และเลือกเครื่องถายที่มีความชัดและมีผงหมึกรบกวนนอยถายให
ดังนั้นหากรานใดใชเครื่องเกาเกินไปและคุณภาพไมดี ไมควรเลือกรานนั้น
• โดยปกติการสงเขาเลมจะใชเวลาประมาณ 4-5 วัน โดยมีราคาปกติทั่วไป โดยเลมตอไปจะไดรับลดราคา
แตหากมีการเรงใหเสร็จไว จะตองเสียคาใชจายเพิ่ม ดังนั้นนักศึกษาควรคํานวณเวลาในการจัดสงเขาเลม
ใหดี
* โดยกอนนําไปเขาเลมนักศึกษาจะตองดําเนินการนําใบรับรองโครงงานปริญญานิพนธและบทคัดยอ ไปให
ประธานกรรมการและกรรมการที่มีชื่อระบุในเลมลงลายเซ็นต ดวยปากกาสีดําชนิดเจลหรือหมึกซึม ให
เรี ย บร อ ยก อ นไปเข า เล ม (เพื่ อ เป น การป อ งกั น การผิ ด พลาด เนื่ อ งจากที่ ผ า นมามี นั ก ศึ ก ษาบางท า น
ดํ า เนิ น การเข า เล ม ก อ นแล ว มาใช ก รรมการลงชื่ อ ที่ ห ลั ง ทํ า ให พ บว า มี รู ป แบบและเนื้ อ หาผิ ด อยู ม าก
กรรมการจึงสั่งใหไปรื้อเลมใหถูกตองกอนจึงจะลงลายเซ็นตให ทําใหเปนการเสียเวลาและเสียเงินทอง
จํานวนมาก)
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การพิมพสี
ในเลมบทที่จําเปนตองพิมพสี คือบทที่ 4 เทานั้น สวนบทอื่นและภาคผนวกสามารถพิมพเปนขาวดําได แต
หากจะพิมพสีก็สามารถทําไดเชนกัน โดยความละเอียดในการพิมพสีควรเลือกเครื่องพิมพที่มีความละเอียดไม
นอยกวา 2400 dpi ขึ้นไป เนื่องจากสามารถพิมพลงบนกระดาษ A4 ไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองใชกระดาษ
พิเศษแตอยางใด อีกประการหนึ่งคือ การพิมพดวยกระดาษธรรมดาสามารถพิมพไดทั้งสองหนา หากใช
กระดาษพิเศษมักจะใชไดเพียงหนาเดียว ซึ่งจะไมสามารถพิมพเลมแบบสองหนาตอแผนได
กระดาษที่ใชพิมพเลม
ควรเปนกระดาษอยางนอย 80 แกรม และเนื้อกระดาษขาวเปนสีเดียวกันตลอดทั้งเลม
การพิมพทั้ง 2 หนาตอแผน
หากเลมใดมีจํานวนหนามากกวา 130 หนาขึ้นไป (รวมภาคผนวกแลว) ใหดําเนินการจัดพิมพแบบสองหนา
ตอแผนได เพื่อเปนการลดขนาดเลมและพื้นที่ในการจัดเก็บ (หากมีจํานวนหนานอยกวานี้ไมควรจัดพิมพเปน
สองหนา เนื่องจากจะทําใหเลมมีความบางเกินไปที่จะพิมพตัวอักษรบนสันปกได) ดังนั้นในการจัดพิมพแบบ
สองหนาตอแผนจะตองมีหลักปฏิบัติดังนี้
• สวนอื่นที่ไมใชเนื้อความในบทและไมใชเนื้อความในภาคผนวกใหพิมพเปนแบบหนึง่ หนาตอแผน ดังนั้น
สวนที่สามารถพิมพแบบสองหนาได โดยตองเปนหนาที่เปนเนื้อหาในบทและภาคผนวกเทานัน้
• หนาแรกของบทและภาคผนวก เมื่อเปดเลมแลวจะตองอยูที่สวนขวาของเลมเสมอ (หรือเปนหนาคี่
เสมอ) ดังนั้นในกรณีที่มีการเวนหนาคูกอนเริ่มบทใหมดวยหนาคี่ใหนับเลขหนาที่เวนดวย
• กําหนดใหมีการจัดพิมพแบบหนาคี่และหนาคู และนักศึกษาควรตรวจสอบเลขหนาใหถูกตอง
• ในการพิมพสองหนา ควรเลือกกระดาษที่มีความหนาและทึบพอสมควร เนื่องจากหากเปนกระดาษที่บาง
เกินไปจะทําใหเห็นลายของตัวอักษรจากอีกดานหนึ่งมาปรากฏอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะการพิมพภาพสี
ดวย Inkjet ทั้งสองดาน
การสงเลมทีภ่ าควิชา
หลั ง จากที่ เขา เลมเรี ย บร อยแล ว นํา เลม มาให หัวหนา ภาควิชาลงลายเซ็ น ตเป น อั น ดั บ สุด ท า ย หลั ง จากที่
นักศึกษาไดการลงนามครบหมดแลว ภาควิชาจะเก็บเลมจริงไวเพียง 1 เลมเทานั้น สวนเลมอื่น ๆ ที่นักศึกษา
มีความประสงคจะเก็บไวเองใหนํากลับไปได
การขอรหัสซีดีรอม
เนื่องจากการเก็บขอมูลซีดรี อมและโปรแกรมตาง ๆ มีการเก็บในแบบอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นเพื่อใหมี
การคนหาที่งายและเปนหมวดหมู ภาควิชาจึงกําหนดใหมีการกําหนดรหัสซีดขี องโครงงานปริญญานิพนธ
โดยใหนักศึกษาที่สอบปองกันเรียบรอยแลว เมื่อพรอมที่จะสงงานซีดีรอมใหทําการขอหมายเลขรหัสซีดีรอม
ไดที่ธุระการภาควิชา โดยนักศึกษาจะตองกรอกขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับโครงงานเพื่อใหไดรหัสซีดีที่ตรง
และถูกตองตามลําดับของโครงงานที่ทํา หลังจากนั้นจึงนํารหัสซีดีไปพิมพบนปกและสวนตาง ๆ ของ
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ซีดีรอมที่จะใชสงได โดยรหัสที่ไดรับจะเปนรหัสชุดเดียว เชน GMC5001 เปนตน ดังนั้นในการสงแผน
จํานวน 2 แผน ใหนักศึกษาแทรกรหัสเพิ่มเปน GMC5001/1 และ GMC5001/2 เปนตน
การสงซีดีรอม
การสงซีดีรอมเปนการสงเลมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่จะใชสงไปยังหองสมุดกลางและไฟลอื่นๆ ที่จําเปน
โดยจะตองสงจํานวน 2 ชุด นักศึกษาจะตองเอาซีดีรอมที่จัดทําเรียบรอยแลวไปใหประธานกรรมการตรวจ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนภายในแผน โดยประธานจะบันทึกลงในใบขอสอบปองกันวาได
สงซีดีรอมครบถวนแลว โดยในซีดีรอมจะตองประกอบไปดวย Directory ตอไปนี้
Presentation เปน Directory ที่เก็บขอมูลที่ใช Present ในวันสอบปองกันโครงงานปริญญานิพนธ ที่ได
แกไขใหถูกตองแลว
Document เปน Directory ที่เก็บเอกสาร Microsoft Word ที่ใชสรางเปนเอกสารตอไปนี้
• เลมโครงงานปริญญานิพนธ
• ภาคผนวก(ในกรณีที่แยกเลม)
• อื่นๆ เชน ไฟลจากโปรแกรม เชน Visio รูปภาพ Clipart ภาพตอนไปเก็บขอมูล excel เปนตน
รวมทั้งไฟลที่ใชรวมจากโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช link เขาสูเอกสารนี้

PDF

เปน Directory ที่เก็บเอกสาร ที่มีนามสกุล PDF โดยนักศึกษาจะตองทําการแปลงไฟล
โครงงานปริญญานิพนธทั้งหมดจาก Microsoft Word ที่แยกบทตาง ๆ ใหเปน PDF ไฟล
เดียว และใหตั้งชื่อไฟลเปนรหัสประจําตัวนักศึกษาหัวหนาโครงงาน (อานเรื่องวิธีการแปลง
เอกสารใหเปน PDF)
CD-Cover เปน Directory ที่เก็บภาพที่ใชพิมพปกซีดี ทั้งปกหนา ปกหนาดานใน ปกหลัง และบนแผน
ซีดี โดยใหสงในรูปแบบ JPG ไฟล หรือ PSD ไฟล ที่พรอมจะนําไปพิมพตอดวยโปรแกรม
อะไรก็ได
Project
เปน Directory ที่เก็บสวนที่เปนเนื้องาน ของ Project ที่พรอมใชงาน หรือนําไปติดตั้งได
โดยจะตองไมมีสวนที่เปน Source Code ของโปรแกรมที่ใชสรางอยูในสวนนี้ เนื่องจาก
โปรแกรมในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเผยแพรตอไป พรอมการเขียนคูมือในการติดตั้ง
Source
เปน Directory ที่เก็บตนฉบับของโปรแกรม (Source Code สวนที่ยังไม Compile หรือ
Package) สวนที่เปนโปรเจ็คเกี่ยวกับ Software หรือ Hardware ตนฉบับทุกชนิด เพื่อให
สามารถนําขอมูลไปศึกษาตอไดเพื่อใชพัฒนาตอไป
Other
เปน Directory ที่ใชเก็บขอมูลสวนอื่น ๆ ที่นักศึกษาคาดวานาจะเปนประโยชนในการใชงาน
และการพัฒนาตอไป ยกตัวอยางเชน Library Runtime Plug-in หรือโปรแกรมที่ใชติดตั้ง
รวม เปนตน
* ชื่อแผนซีดี ใหตั้งชื่อเปนรหัสซีดีที่ไดรับ เชน GMC5001 เปนตน โดยมีตัวอยางดังนี้
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* ในกรณีที่มีขอมูลจํานวนมากจนไมสามารถบรรจุลงในแผนเดียวกันได อนุญาตใหใชแผนดีวีดี หรือใช
แผนซีดีรอมจํานวน 2 แผนตอ 1 ชุด โดยใหใสทั้ง 2 แผนลงในตลับเดียวตอ 1 ชุด
* กลองซีดีรอมที่ใชตองเปนชนิดหนา 6 มม. (Full size) เนื่องจากตองมีการพิมพขอความที่สันปกของ
กลอง ดังนั้นกลองแบบบางที่ใสไดแผนเดียวและไมสามารถใสขอความลงในสันปกจะไมอนุญาตใหใช
* เนื้อหาที่อยูภายในซีดีรอมไมควรมีไวรัสทุกชนิด
การพิมพปกซีดีรอมและการพิมพซีดีรอม
การพิมพสวนของปกซีดีและซีดี นักศึกษาเปนผูออกแบบลวดลายและกราฟกสของการพิมพเอง โดยใหอาน
ออกไดงายและมีความชัดเจน มีความเปนเอกภาพในการออกแบบ เมื่อออกแบบแลวใหบันทึกไฟลที่ใชใน
การพิมพปกและตลับเปน JPG แลวบันทึกลงในแฟม CD-Cover ในแผนซีดีดวย สวนที่จะตองพิมพควร
ประกอบไปดวยขอมูลในสวนตาง ๆ ดังนี้
- ขอบสันซีดีรอม ใหพิมพ [รหัสซีดี] [ชื่อโครงงานปริญญานิพนธ] [ปการศึกษา] ทั้งสองขอบดานขาง
โดยใช Font Aungsana new ขนาด 12 เปนอยางนอย หากเนื้อที่ไมพอใหยอชื่อ
โครงงานปริญญานิพนธแลวใสเครื่องหมาย ... ตามหลังชื่อที่ยอแลว หรือยอคํา จาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ยอเปน CAI หรือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
อินเทอรเน็ต ยอเปน WBI เปนตน ตัวอยางเชน
GMC5001/1 การวิจัยในชั้นเรียนแบบฉลาดโดยไมมีการสัมผัส….
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- ปกหนาดานนอก ควรมีขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ชื่อโครงงานปริญญานิพนธ ชื่อผูพัฒนาพรอมรหัสประจําตัว อาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา
ชื่อภาควิชา ชื่อคณะ ชื่อสถาบัน โดยมีรูปแบบ Layout ดังนี้

บริเวณใสชื่อหัวขอโครงงาน

ปกหนา
ชื่อผูพัฒนา
รหัสประจําตัวนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รหัสซดี/ปการศึกษา

- ปกหนาดานใน ควรมี
• วิธีติดตั้งโปรแกรมเบื้องตน

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจพ.
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• ในกรณีที่โปรแกรมมีการกําหนดชื่อผูใชงาน (Username) รหัสผาน (Password) ใหระบุรหัสผานที่จําเปน
ตอใชดวย เชน รหัสผานในการชื่อตอฐานขอมูล รหัสผานสําหรับผูดูแลระบบ เปนตน
• ความจําเปนพื้นฐานดานซอฟทแวรและฮารดแวรที่จําเปนตองใชสําหรับติดตั้งโปรแกรม

- ปกหลัง
• รูปเกี่ยวกับโปรแกรม คําอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของโครงงานและผลการวิจัย
• รูปที่ดูดีที่สุดของผูพัฒนาโครงงาน อีเมล และเบอรโทรศัพทที่ติดตอได โดยมีรูปแบบการจัดวาง Layout
ดังนี้

ปกหลัง

ดูการเขียน
สันปก

รูปผูพัฒนา
ดูการเขียน
สันปก

ชื่อผูพัฒนา
อีเมล เว็บเพ็จ เบอรโทรศัพท

- แผนซีดี จะตองมีการเขียนขอมูลของแผนใหตรงกับปกโดยใหมีขอมูลที่บอกไดดังนี้
• ชื่อโครงงานปริญญานิพนธ ชื่อผูพัฒนาพรอมรหัสประจําตัว ปการศึกษา ชื่อภาควิชา ชื่อคณะ ชื่อสถาบัน
โดยมีรูปแบบการจัดวาง Layout ดังนี้

บริเวณใสชื่อหัวขอโครงงาน

รหัสซดี
ชื่อผูพัฒนา
รหัสประจําตัวนักศึกษา

ปการศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจพ.
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หมายเหตุ ที่ภาควิชาฯ มีบริการเครื่องพิมพภาพลงบนแผนซีดีรอมโดยตรง ดังนั้นหากนักศึกษามีความประสงค
ตองการใชเครื่องพิมพดังกลาว ใหเตรียมแผนซีดีที่สามารถพิมพไดดวยเครื่องพิมพแบบ Inkjet และ
ไฟลที่จะใหพิมพโดยเปนภาพขนาด 12 * 12 เซนติเมตร ที่ตกแตงมาเรียบรอยแลว มีความละเอียด
ไมนอยกวา 250 dpi ที่พิมพขอความลงในพื้นที่ที่สามารถพิมพเปนวงกลมลงในซีดีรอมได โดย
บันทึกภาพมาเปน JPG ไฟล (เครื่องที่จัดไวสําหรับพิมพภาพลงบนซีดีไมมีโปรแกรมตกแตงภาพ
ใด ๆ ดังนั้นภาพที่เตรียมมาพิมพตองเปนภาพที่แกไขเรียบรอยแลว)

การพิมพภาพลงในบทที่ 4
โดยปกติแลวในบทที่ 4 จะเปนการแสดงถึงผลงานของโครงงานปริญญานิพนธ โดยการแสดงดวยรูปภาพ
ผลงาน ดังนั้นวัตถุประสงคของการมีภาพในโครงงานปริญญานิพนธเพื่อใหผูที่มาคนควาหาขอมูล สามารถเห็น
ภาพหรือผลงานของโครงงานปริญญานิพนธในภายหลังได แมเวลาจะผานไปนานเทาไรก็ตาม ดังนั้นคุณภาพของ
ภาพจะตองคงทนอยูไดนาน สีไมผิดเพี้ยนไปเพื่อถูกอากาศและความชื้น ดังนั้นจึงมีวิธีการนําภาพผลงานสูเอกสาร
โครงงานปริญญานิพนธในบทที่ 4 อยูสองวิธี คือ
1. การถายภาพดวยฟลม โดยใชกลองถายภาพ 35 มิลลิเมตร ถายภาพจากผลงาน แลวนําไปลางอัด
เปนกระดาษ แลวจึงนํามาปะติดในโครงงานปริญญานิพนธ โดยทั่วไปมักจะใชถายภาพ Hardware เนื่องจากถาย
งายและสามารถนําไปใชงานไดเลย แนวทางปฏิบตั ิในการถายรูปแลวนํามาปะติดในโครงงานปริญญานิพนธ
จํานวนมากคือ
1.1 จะตองปะติดรูปใหเรียบรอยกอน แลวจึงนําไปเย็บเลม เนื่องจากทางรานจะทําการจัดรูปเลมให
สวยงามได ถาหากนํามาปะติดหลังจากเย็บเลมแลวจะทําใหโครงงานปริญญานิพนธเสียรูปเลม และบวมได
1.2 ควรใชทิชชูเทป (กระดาษกาวสองหนาแบบบาง) ติดรูป เนื่องจากไมทาํ ใหกระดาษบวม และมี
ความคงทน เมื่อผานไปหลาย ๆ ป ไมควรใชกาวแทง เนื่องจากจะแหงกรอบ และหลุดในเวลาไมนาน
2. การพิมพภาพสีดวยเครื่องพิมพ โดยทั่วไปมักใชในการพิมพภาพจากหนาจอคอมพิวเตอร เนื่องจาก
ไมมีปญหาในเรื่องความโคงของภาพเหมือนการใชการถายภาพดวยฟลม และเปนการประหยัดเวลาในการทํา
เอกสารบทที่ 4 ดวย ดังนั้นจึงมีการพิจารณาในการพิมพภาพดังนี้
2.1 หลักในการพิจารณาภาพทีไ่ ดจากการพิมพหนาจอ
2.1.1 ภาพที่พิมพลงบนกระดาษจะตองกันน้าํ
2.1.2 สีของภาพไมซดี จางเมื่อระยะเวลาผานไป 1-2 ป
2.1.3 ขนาดและอัตราสวนของภาพควรมีขนาดคงที่ตลอดทั้งบท
2.1.4 เม็ดสีของภาพจะตองเปนเม็ดสีที่ตอเนื่องไมควรมีชองวางระหวางจุดสี
2.1.5 ขอความที่อยูในภาพจะตองอานออกตามวัตถุประสงคการแสดงผลของโปรแกรม
2.1.6 สีสันของภาพจะตองไมผิดเพี้ยนจากจอภาพมากจนเกินไป
2.2 การเลือกเครื่องพิมพในการพิมพภาพสี สามารถเลือกเครื่องพิมพสําหรับพิมพภาพสีไดสอง
ชนิดคือ
2.2.1 เครื่องพิมพชนิด Laser color หากนักศึกษาเลือกเครื่องพิมพชนิดนี้ ภาพที่ไดของ
เครื่องพิมพชนิดจะไดโทนสีที่มืดกวาหนาจอปกติมาก ดังนั้นนักศึกษาจะตองทําการปรับภาพใหเหมาะสมกอน
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจพ.
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พิมพ สวนขอดีของเครื่องพิมพชนิดนี้คือ กันน้ํา ไดโทนสีตอเนื่อง และมีความคมชัดสูง สวนขอเสียคือราคา
คอนขางแพง
2.2.2 เครื่องพิมพชนิดพนหมึก หากนักศึกษาเลือกเครื่องพิมพชนิดนี้ มีหลักในการพิจารณา
คือ
2.2.2.1 ใชกระดาษสําหรับเครื่องพิมพแบบพนหมึกโดยเฉพาะหากเครื่องพิมพมีความ
ละเอียดในการพิมพไดไมสูงนัก ซึ่งมีใหเลือกหลายแบบ ควรเลือกแบบที่สามารถพิมพ ได 360x360 จุดตอ
ตารางนิ้วขึ้นไป
2.2.2.2 เครื่องพิมพที่ใชควรมีความสามารถในการพิมพที่ความละเอียด 2400 จุดตอ
ตารางนิ้วได เนื่องจากจะใหความตอเนื่องของจุดดีกวาและใหสีที่คมชัดมากกวาแมจะนํามาพิมพที่ความละเอียด
ต่ํากวา เชนนํามาพิมพที่ความละเอียด 360 จุด ตามกระดาษที่ใช (หากเครื่องพิมพสามารถพิมพไดที่ความ
ละเอียดสูง สามารถใชกระดาษธรรมดาไดโดยไมจําเปนตองใชกระดาษโดยเฉพาะ เนื่องจากเม็ดสีไมกระจาย)
2.2.2.3 หากนักศึกษาเลือกใชกระดาษและหมึกแบบไมกันน้ําในการพิมพภาพ นักศึกษา
สามารถทําใหภาพที่พิมพออกมากันน้ําได โดยนําสติ๊กเกอรใสมาเคลือบเฉพาะสวนที่รูปที่พิมพ จะทําใหภาพที่
เคลือบสติ๊กเกอรมีความคงทนมากขึ้น และมีความมันวาวของผิว โทนสีของภาพจะเข็มขึ้นดวย
2.3 หากหนาใดมีรูปสีประกอบกับขอความ นักศึกษาควรพิมพหนานั้นดวยเครื่องพิมพสีพรอมกัน
กับขอความครั้งเดียวเลย ไมควรใชวิธีพิมพภาพแลวนําภาพมาปะติดบนกระดาษที่พิมพเฉพาะขอความอีกหนหนึง่
เพราะจะทําใหกระดาษยนเนื่องจากกาวที่ใช และตอนเย็บเลมจะไมไดรูปเลมที่สวยงาม

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจพ.
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วิธีการแปลงไฟล Microsoft Word ที่แยกเปนไฟลตาง ๆ ใหเปน PDF ไฟลเดียว
(สําหรับ Acrobat Version 5 หรือสูงกวา)
1. ติดตั้งโปรแกรม Acrobat 5 หรือสูงกวา ติดตั้งจนเสร็จ
2. เปดไฟล Microsoft Word และเปดเอกสารที่พรอมที่จะทําการแปลงเปน PDF ใหสังเกต ใน
โปรแกรม Microsoft Word ที่อยูในเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Acrobat 5แลวนั้นจะมีไอคอนและเมนู
ของ Acrobat อยูใน Toolbar ของ Microsoft Word
3. กําหนดคุณสมบัติของการแปลงเปน PDF โดยการเลือกที่ เมนู AcrobatÆChange Conversions
Settings… ดังรูป โดยตองกําหนด Conversions Settings อยางต่าํ เปน Standard นอกจากนีใ้ หเปน
คาเดิม แลวกดปุม OK

4. กลับมาที่เอกสารที่พรอมที่จะทําการแปลง โดยเลือกเมนู AcrobatÆConvert to Acrobat PDF จะ
ปรากฏหนาตางเพื่อถามการยืนยันการแปลง ใหตอบ Yes
5. หลังจากนั้นโปรแกรม PDF Maker จะทําถามถึงการบันทึกไฟล วาตองการใหบันทึกไฟลที่แปลงแลว
เปนชื่ออะไร หลังจากนั้นใหรอจนกวาจะแปลงไฟลเสร็จ หากมี Error ใหดูจากไฟลที่ตั้งชื่อที่มี
นามสกุล .log ซึ่งเปนไฟลที่บันทึกขอมูลของการแปลงไฟล
6. ทําขั้นตอนที่ 4-5 จนครบทุกไฟล เพื่อทําการแปลงไฟลที่มีนามสกุล Doc ใหเปน PDF ทั้งหมด
7. ขั้นตอนตอไปเปนการรวมไฟล PDF ที่แยกกัน ใหรวมเปนไฟล PDF ไฟลเดียวกัน โดยการเปด
โปรแกรม Adobe Acrobat 5
8. เปดไฟลทใี่ ชเปนไฟลเริ่มตนที่เปน PDF แลว เชน ไฟลปก หรือไฟลแผนรองปกโครงงานปริญญา
นิพนธ,….
9. เลือกเมนู Document > Insert Pages...
10. ใหเลือกไฟลทตี่ อไปทีต่ อจากปก เชน ใบรับรองโครงงานปริญญานิพนธ ซึ่งเปนหนาเอกสารที่จะตอง
เรียงตามหลังปก ที่ไดรับการแปลงใหเปน PDF แลว
11. ใน Diaglog Insert ใหเลือก Location เปน After และใน Option Page ใหเลือก Last Page แลวให
กดปุม OK (หมายความวาในนําไฟลที่เลือกไปตอทายไฟลปจจุบันที่เปดอยู)
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจพ.
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12. ใหตรวจสอบวาเอกสารที่นํามาเรียงตอกันนั้นเรียงถูกตองตองหรือไม ถาถูกตองใหทําการ Insert
Document อื่นตอไปตามลับดับของการเรียงหนาโครงงานปริญญานิพนธจนกระทัง่ ถึงภาคผนวก โดย
ทําตามขอ 9 - 11
13. ใหบันทึกเปน PDF ไฟลใหม โดยตั้งชื่อเปนรหัสประจําตัวนักศึกษาหัวหนาโครงงาน
หมายเหตุ

สําหรับโปรแกรม Acrobat Version 6 หรือ Version 7 มีวิธีการคลายกัน
ในกรณีที่นักศึกษาตองการกําหนดความปลอดภัยในเอกสาร ใหกําหนดเพียงหามแกไข
และอนุญาตใหพิมพไดที่ความละเอียดต่ํา สวนรหัสผานใหตั้งเปน computereducation

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจพ.
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เวนดานบน
ประมาณ 2 นิ้ว

นายคนดี น้ําใจงาม / นางสาวยิ้มแยม ฟนสวย
ปการศึกษา 2550
เวนจากดานลาง 2 นิ้ว

สันปก

บรรทัดแรกเริ่มที่
2 นิ้วจากดานบน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต เรื่องคณิตศาสตร 1
Web Based Instruction for Mathematics 1

ชื่อผูจัดทําใหเวนระยะประมาณกึ่งกลาง
จากดานบนและดานลาง

นายคนดี น้ําใจงาม
นางสาวยิ้มแยม ฟนสวย

ปริญญานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปการศึกษา 2550
บรรทัดสุดทายเวนจาก
ดานลาง 3 ซม.

ปกหนา
ตัวอยางปกหนาและสันปกสําหรับการเขาเลมเขียว

