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ค ำน ำ 
รายงานเล่มน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของวชิา การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ (4122506) 

 ชั้นปีท่ี 2 เพื่อใหไ้ดศึ้กษาหาความรู้ในเร่ือง บริหารจดัการระบบ และไดศึ้กษาอยา่งเขา้ใจเพื่อเป็นประโยชน์กบั

การศึกษาหาความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงาน 

ผูจ้ดัท าหวงัวา่ รายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูอ่้าน หรือนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีก าลงัหาขอ้มูลเร่ืองน้ี
อยู ่หากมีขอ้แนะน าหรือขอ้ผิดพลาดประการใด ผูจ้ดัท าขอนอ้มรับไวแ้ละขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 
คณะผูจ้ดัท า 
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บทที ่1 

หลกักำรและเหตุผล /ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

       ในช่วงเวลาท่ีการคมนาคมขนส่งมีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนเช่นในปัจจุบนั รถยนตถื์อวา่มี

ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยโ์ดยเฉพาะในเมืองท่ีมีขนาดใหญ่และมีการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยลดระยะเวลาในการคมนาคมขนส่ง และช่วยอ านวย

ความสะดวกสบายในการเดินทาง รถยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีอยูห่ลายประเภท ไดแ้ก่รถยนตน์ัง่ รถยนต์

เอนกประสงค ์รถกระบะ รถแต่ละประเภทจะมีรูปลกัษณ์ โครงสร้าง และรูปแบบการใชง้านท่ีแตกต่างกนั 

ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของแต่ละบุคคล 

แต่ดว้ยการท่ีมนุษยต์อ้งเดินทางเพื่อน าแรงงานและความรู้ท่ีมีเพื่อไปแลกเปล่ียนกบัเงิน เม่ือมีการ

เดินทางรถยนตจึ์งกลายเป็นพาหนะท่ีส าคญัท่ีจะน ามนุษยไ์ปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการอยา่งสะดวก และปลอดภยั 

ดงัน้นัรถยนตจึ์งเขามามีบทบาทท่ีส าคญักบัมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นรถโดยสารประจ าทาง รถแทก็ซ่ี และรถยนต์

ส่วนบุคคล แต่ดว้ยรถโดยสารประจ าทางในปัจจุบนั ระบบขนส่งมวลชน ท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ

เดินทางของมนุษยแ์ละไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้บริการ และอีกทั้งไม่มีความปลอดภยัท่ี

ดีพอต่อทั้งร่างกายและทรัพยสิ์นเงินทอง ท าใหม้นุษยผ์ูท่ี้มีรายไดสู้ง มีอ านาจซ้ือจึงซ้ือหารถยนตม์าเป็น

เจา้ของเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัตนเอง  และครอบครัว รถยนตท์ าใหม้นุษยผ์ูเ้ป็นเจา้ของ ไดใ้ช ้เพื่อ

อ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง เหล่าน้ีจึงท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ท่ีพอจะมีอ านาจซ้ือ ซ้ือรถยนต์

ส่วนตวัมาเป็นเจา้ของเพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทางใหก้บัตนเอง            

การเติบโตการตลาดรถยนตข์นาดเคร่ืองยนต์ ท่ีพฒันาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผู ้บริโภคมาก

ข้ึน ทั้งในทางดา้นเทคโนโลยี ยานยนต ์ ความสะดวกสบายในการขบัข่ี การประหยดัพลงังานและระบบ

ความปลอดภยั เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้ตอ้งเผชิญปัญหากบัค่าครองชีพท่ีพุง่สูงข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว จากราคาสินคา้ค่าบริการ สินคา้ต่างๆ ทั้งสินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภค ท่ีมีราคาแพงข้ึนเร่ือยๆ 

และขณะน้ีน ้ามนัยงัมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหร้ถยนต ์ค่ายต่างๆ พากนั 
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 วตัถุประสงค์ 

เพื่อท่ีจะมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบการท างาน อยา่งมีประสิทธิโดยเป้าหมายหลกัคือไดน้ า
ระบบ TSPS มาใชเ้พื่อใชใ้นการค านึกถึงความปลอดภยัและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า เพื่อท่ีจะสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ทั้งต่อตวั ลูกคา้และพนกังาน 

 

 ขอบเขต 

เร่ิมท ารายงานเล่มน้ีจดัท าข้ึนเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2565 มีวตัถุประสงคเ์พื่อท ารายงานเก่ียวกบับริษทั 

Thai Summit  และ จะเสร็จส้ินในการท ารายงานวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 

 Glossary ค ำศัพท์ 

-Class   ระดบั กลุ่มของออบเจก็ตท่ี์มีแอททริบิวทแ์ละเมทธอดเหมือนกนั 

-Object   วตัถุ ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละไม่สามารถจบัตอ้งได ้

-Polymorphism Class  วตัถุท่ีต่างกนัมีปฎิกิริยาตอบสนองต่อฟังกช์นั 

-information hiding  จ ากดัการมองเห็นขอ้มูลภายใน Object 

-encapsulation  จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลบา้งอยา่งท่ีไม่ตอ้งการใหส่้วนอ่ืนรับรู้แต่ใหเ้ขา้ถึงผา่น   

ส่วนประสาน  

-Real world  วตัถุรวมทั้งความสัมพนัธ์ และ ปฏิสัมพนัธ์ 

-Computer world  ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ 

-Interaction  ปฎิสัมพนัธ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง Object 2 ตวัข้ึนไป 

-Relationship  ความเก่ียวขอ้งกนัหรือความสัมพนัธ์ระหวา่ง Object 2 ตวัข้ึนไป 

-Concept  ความคิดรวบยอดท่ีเรามีใหก้บัวตัถุนั้นๆ 
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 แผนกำรด ำเนินงำน Gantt Chart 
 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลำ(สัปดำห์) 

  1 2 3 4 5 
1 แบ่งหนา้ท่ี      
2 หาขอ้มูล      
3 รวมขอ้มูล      
4 ตรวจเช็คขอ้มูล      
5 ท ารูปเล่มโครงงาน      

 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์ 

 

 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.    การบริการเพื่อตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้        

ทั้งทางดา้น คุณภาพและราคา 

2.    ความปลอดภยัในการ ท างาน การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3.    แรงจูงใจในการท างานใหพ้นกังานเกิด การปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 
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บทที ่2 Unified Process 

 ต ำแหน่ง ควำมรับผดิชอบ 
 

1. CEO (ก้องภพ) 

          เป็นผูบ้ริหารระดบัท่ีสูงท่ีสุดในองคก์ร ท าหนา้ท่ีในการตดัสินใจในตวัเลือกต่าง ๆ ท่ีดีท่ีสุด
จากนโยบายท่ีทางดา้นผูจ้ดัการเสนอมา ซ่ึงอ านาจตดัสินใจของประธานเป็นอ านาจท่ีเด็ดขาดท่ีสุด 
 

2. ฝ่ำยบัญชี (สุจิตรำ) 

          เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการทางบญัชี รวมถึงการบนัทึก จดัเก็บ รวบรวม และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทางบญัชี  บนัทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจดัท ารายงาน
ทางการเงินงานบญัชีท่ีใหบ้ริการกนั ไดแ้ก่ การรับท าบญัชี การตรวจสอบบญัชี การวางระบบบญัชี 
การบญัชีตน้ทุน การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนภาษีอากร การบญัชีเพื่อการบริหาร เป็นตน้ 
 

3. ฝ่ำยบุคคล (มนัสวนิ) 

           เป็นงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการสรรหา คดัเลือกบุคลากร การ
วา่จา้ง ดูแลเร่ืองค่าจา้ง เงินเดือน และสวสัดิการบุคลากร ผูท่ี้จะท างาน HR ไดน้ั้น ตอ้งเป็นบุคคลท่ี
สามารถเขา้ถึงคนไดทุ้กกลุ่ม เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ถึงปัญหา อีกทั้งตอ้งมีแนวคิด ในทางการพฒันา
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึนไป 
 

4. ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (พรีวัส) 

          จะท าการกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคา้ รักษามาตรฐานการประกนั
คุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ ดว้ยการวเิคราะห์หาสาเหตุขอ้บกพร่องและความ
ผดิพลาดของผลิตภณัฑ์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานท่ีก าหนด ใหไ้ดเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
คุณภาพคอยมาตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินคา้ กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพของสินคา้และผลิตภณัฑต์ามมาตรฐาน 
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5. ฝ่ำยผลติ (ศุภชัย) 

         จะท าการวางแผนการผลิต ควบคุมปริมาณการผลิตใหไ้ดต้ามแผนและส่งมอบสินคา้ตามเวลา
ท่ีก าหนด  และควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินกิจกรรมดา้นการรับวตัถุดิบ การเตรียมวตัถุดิบ 
กระบวนการแปรรูปอาหาร ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑส์ าเร็จรูปใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุง
สายการผลิตและแกไ้ขกระบวนการผลิตเพื่อลดตน้ทุน ลดการใชพ้ลงังานและของเสีย 
 

6. ฝ่ำยพฒันำ (เจษฎำ) 

         คอยดูแลสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ และใหข้อ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดและแนวโนม้ต่างๆ 
ดูแล รับผดิชอบในการติดตามขอ้มูลดา้นการตลาดในอุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งดา้นอสังหาริมทรัพย ์
หรือมีแนวโนม้ทางแข่งขนัในธุรกิจต่างๆ ฯลฯ น าเสนอและปรึกษากบัผูบ้ริหารระดบักลางและ
ระดบัสูงเก่ียวกบัแนวโนม้ทางธุรกิจเพื่อพฒันาบริการใหม่หรือการริเร่ิมทางการตลาดตามความ
จ าเป็น มองหาโอกาสส าหรับแคมเปญในการบริการและช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีจะน าไปสู่การ
เพิ่มยอดขาย 
 

7. ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ (ปฏิมำกร) 

        มีหนา้ท่ีวางแผน และด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายใน และภายนอก องคก์ร เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือต่างๆ และจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ บทความ ภาพถ่าย วดีิโอ และสไลด ์รวมถึงบทความ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หรือบุคคลพิเศษในโอกาสพิเศษ ซ่ึงรวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม
ต่างๆ 
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8. กำรตลำด (สุนัดชำ) 

          ท  าหนา้ท่ีใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการไดเ้กิดการเคล่ือนยา้ยไปตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชใ้นทางธุรกิจโดยเกิดการเปล่ียนแปลงความเป็นเจา้ของการ
เคล่ือนยา้ยสินรวมคา้ตลอดจนอ านวยความสะดวกและสนบัสนุนกิจกรรมในการสั่งสินคา้จาก
ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค รวมถึงการท่ีธุรกิจจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกบัผูบ้ริโภคเพื่อน าไปใชใ้นการ
ปรับปรุงการด าเนินงานและการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
 

9. ฝ่ำยขำย (พงศกร) 

             ท  าหนา้ท่ีแนะน า ขายสินคา้และบริการของบริษทัใหก้บัทั้งลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ 
จดัเตรียมขอ้มูลลูกคา้ท่ีจะไปเสนอขายสินคา้และบริการของบริษทั จดัเตรียมส่ือส าหรับน าเสนอ
ขายสินคา้และบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซ้ือขาย  
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บทที ่3 กำรวเิครำะห์ระบบ 

 Business Rule   

 

 กำรวเิครำะห์ควำมต้องกำร SRS   

ควำมต้องกำรของระบบ  (Software Requirement Specification:SRS) 

ในการพฒันาระบบบริหารทรัพยากร จ าเป็นตอ้งท าการระบุความตอ้งการ  

เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาระบบต่อไป ในส่วนน้ีขอน าเสนอเฉพาะขอ้ก าหนดความตอ้งการ

ของระบบ ท่ีส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) ควำมต้องกำรด้ำนฟังก์ชัน (Functional Requirements)  

หนา้ท่ีหลกัของระบบท่ีตอ้งท า สามารถแบ่งออกเป็นหวัขอ้ยอยไดด้งัน้ี 

1. สามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐาน (เพิ่ม /ลบ /แกไข ้) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิต               

ช้ินส่วนรถยนตไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

- จดัการขอ้มูลไดแ้ก่การเพิ่ม ซ้ือ ขาย ผลิตช้ินส่วน และแสดงขอ้มูลซอฟตแ์วร์ได ้

2. ระบบการวางแผน ตอ้งสามารถด าเนินการต่อไปน้ี 

- บนัทึกขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ได ้

- เรียกดูรายละเอียดของความตอ้งการได้ 

3. ระบบลงทะเบียนทรัพยากร ตอ้งสามารถด าเนินการต่อไปน้ี 

- แสดงขอ้มูลลกัษณะส่วนประกอบ ช้ินส่วนต่างๆ ของแต่ละแผนกได ้

- บนัทึกขอ้มูลช่ือช้ินส่วนได ้

- บนัทึกระยะเวลาในการผลิต 

- บนัทึกขอ้มูลราคาสินคา้ตามราคาตลาดท่ีก าหนดไวไ้ด ้

4. ระบบสนบัสนุนการใชท้รัพยากรตอ้งสามารถด าเนินการต่อไปน้ี 

- แสดงรายการทั้งหมดได ้

- บนัทึกขอ้มูลรายละเอียดปัญหาการใชง้านได้ 

- คน้หาหวัขอ้ปัญหาการใชง้านอุปกรณ์การผลิตช้ินส่วได ้

- แสดงขอ้มูลปัญหาการใชง้านอุปกรณ์การผลิตช้ินส่วนได ้

 

 

5. ระบบประเมินผลการใชง้านทรัพยากรซอฟตแ์วร์ ตอ้งสามารถด าเนินการต่อไปน้ี 

- แสดงรายการซอฟตแ์วร์ทั้งหมดได ้

- กรอกแบบประเมินดา้นความพึงพอใจดา้นการใชง้านได ้

2) ควำมต้องกำรด้ำนอ่ืนๆ (Non- Functional Requirements)  

ความตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หนา้ท่ีหลกัท่ีระบบควรมี สามารถแบ่งออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยไดด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการดา้นประสิทธิภาพของระบบ 

2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของระบบ 
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 กำรเขียน Use case Diagram  
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 Sequence Diagram / Collaboration Diagram 
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 Activity Diagram 
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บทที ่4 กำรออกแบบระบบ 

 กำรออกแบบหน้ำจอโปรแกรม Layout / Wire Frame , Mockup 

 



13 
 

 System Architecture 

 

 

 Component Diagram 

      Component Diagram เป็น Static Diagram ท่ีใชส้ าหรับจ าลองลกัษณะทางกายภาพของ Object-

Oriented System โดยจะแสดงใหเ้ห็นถึง “ส่วนประกอบของ Software” (Software Component – 

เรียกสั้นๆ วา่ Components) ต่างๆ ของระบบ รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง Components ต่างๆ ดว้ย 

Component Diagram จะมีความสัมพนัธ์กบั Class Diagram เพราะในแต่ละ Component นั้น จะ

ประกอบไปดว้ย Class ท่ีมีอยูใ่นระบบตั้งแต่ 1 Class ข้ึนไป 

ประโยชน์ทีส่ ำคัญของ Component Diagram 

คือสามารถแบ่งระบบงาน (System) ขนาดใหญ่ออกเป็นระบบยอ่ย ๆ (Subsystem) ซ่ึงแต่

ละ Subsystem ก็จะมี Component ต่างๆ ประกอบอยู ่การแบ่งระบบออกเป็น Subsystem เป็นท่ี

ยอมรับโดยทัว่ไปแลว้วา่ สามารถท าใหก้ารพฒันาระบบมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนหลกัการ

พฒันาระบบงานแบบเป็นทีมงานท่ีสามารถแบ่งส่วนยอ่ยต่างๆ ใหแ้ต่ละส่วนงานยอ่ยไป

รับผดิชอบได ้
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การเขียนและออกแบบ Component Diagram มีรายละเอียดดงัน้ี 

Component Diagram จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั Class Diagram และ Use Case Diagram โดยสัญลกัษณ์ท่ีใช้

ส าหรับ Diagram ประเภทน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.    สัญลกัษณ์แทน Component 

2.    สัญลกัษณ์แทน Link หรือ Relationship ระหวา่ง Component สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน Component ต่างๆ มีดงัน้ี 

1.    โปรแกรมท่ีสามารถน าไปประมวลผลได ้(Executable Program) 

2.    ไฟล ์หรือ Source Code 

3.    ฐานขอ้มูล (Database) 

4.    ชุดขอ้มูลในฐานขอ้มูล (เช่น Table ใน Relational Database) 

 

 

 Deployment Diagram 
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บทที ่5 สรุป 
สรุป และอภิปรายผล 

 

 สรุป และอภิปรายผล 

สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานทั้งดา้นประสิทธิผล

และประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีวางแผนไวด้ าเนินไปไดด้ว้ยดี ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของบริษทัเป็น

การจ าลองแผนงานของ Thai Summit Group โดยการวเิคราะห์น้ีเร่ิมจากแผนงานและฝ่ายงานต่างๆ 

วเิคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานของภายในองคก์รรวมถึงการบริการการขายใหแ้ก่ลูกคา้

และยงัสามารถพฒันาทางดา้นการผลิตไดเ้ติมโตยิง่ข้ึน 
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อ้ำงองิ 

● Thai Summit Group - กลุ่มบริษทัไทยซมัมิท ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตช์ั้นน าของเอเชีย 
● Thai Summit Group - The leading automotive parts manufacturer in Asia. 
● https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A

1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9
%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%
B8%B4%E0%B8%97 

● https://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/tn231a_p074-76.pdf 
● https://www.thaisummit.co.th/th/ 
● https://sites.google.com/site/componentdiagram/ 
● https://www.glurgeek.com/education/component-diagram/ 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.thaisummit.co.th/th/About-TSG/Global-reach.html
https://www.thaisummit.co.th/th/About-TSG/Global-reach.html
https://www.thaisummit.co.th/en/Capabilities/Ogihara-Corporation.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/tn231a_p074-76.pdf
https://www.thaisummit.co.th/th/
https://sites.google.com/site/componentdiagram/
https://www.glurgeek.com/education/component-diagram/

