รูปแบบการเขียนรายงานวิชาโครงงาน สําหรับนักศึกษา ป.โทแผน ข.
รายงานวิชาโครงงาน รายงานประกอบดวยสามสวนตามลําดับดังนี้
1. สวนนํา
2. สวนเนื้อความ
3. สวนอางอิง
ทั้งนี้รายงานควรมีความยาวประมาณ 20 หนาขึ้นไป
• รายงานภาษาไทย ใหใชตวั พิมพแบบ Browallia UPC (NEW) เปน
ตัวพิมพตลอดทั้งเลมขนาดตามระบุ
• รายงานภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพแบบ Times New Roman เปนตัวพิมพ
ตลอดทั้งเลมขนาดตามระบุ
1.1 สวนนํา
สวนนําเปนสวนแรกของรายงาน ซึ่งจะประกอบไปดวยหนาหลักดังนี้
1.1.1 ปกนอกเปนปกออนมีขอความและรูปแบบดังตัวอยางที่ 1 รูปแบบตัวอักษรใหใช
ตัวพิมพธรรมดาขนาด 20 pts. โดยใหขอความทุกบรรทัดอยูกึ่งกลางบรรทัด ให
ขอความในบรรทัดแรกอยูหางจากขอบบนสองนิ้ว ชื่อนักศึกษาใหอยูกึ่งกลางปก และ
ขอความในบรรทัดสุดทายอยูหางจากขอบลางสองนิ้ว
1.1.2 บทคัดยอ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงถึง หนาที่การทํางาน และจุดเดน
ของโครงงาน ดังตัวอยางที่ 2
1.1.3 กิตติกรรมประกาศ ตัวอยางที่ 3
1.1.4 หนาสารบัญ จะประกอบดวย สารบัญ สารบัญรูป สารบัญตาราง (ถามี)
สารบัญเปนสวนที่ใชบอกตําแหนงของหัวขอในวิทยานิพนธโดยเรียงลําดับตามหนาที่ปรากฏ
ตรงกลางบรรทัดของหนาแรกของสารบัญใหพิมพคําวา ”สารบัญ” ดวยตัวพิมพเขมขนาด
18 pts. บรรทัดถัดมาใหพิมพคําวา ”หนา” ดวยตัวพิมพธรรมดาขนาด 16 pts. ไวชิด
ทางขวา
เวนหนึ่งบรรทัดแลวพิมพขอความของสารบัญโดยพิมพหัวขอและชื่อเรื่องชิด
ทางซายของบรรทัดและหมายเลขหนาชิดทางขวาของบรรทัด ถามีหัวขอยอยใหพิมพใน
ตําแหนงถัดเขามา ½ นิ้ว
ถาจําเปนตองขึ้นหนาใหมใหขึ้นตนเหมือนเดิม แตคําวา
“สารบัญ” ใหเปลี่ยนเปน ”สารบัญ (ตอ)” ดังตัวอยางที่ 4
* ในสวนนํานี้จะใชเลขหนาเปน เลขโรมัน เชน I II III IV V เปนตน
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1.2 สวนเนื้อความ
สวนเนื้อความแบงออกเปนสองตอนคือ บทนํา เนื้อเรื่อง ขอบเขตและแนวทางการวิจัยใน
อนาคต ในสวนของเลขทีบ่ ทและชื่อของบทพิมพดวยตัวพิมพเขมขนาด 18 pts. ไวกึ่งกลาง
บรรทัด เวนหนึ่งบรรทัดและพิมพขอความดวยตัวพิมพธรรมดาขนาด 16 pts. โดยบรรทัดแรกให
ยอหนาเขามา ½ นิ้วและทุก ๆ ครั้งที่ขึ้นยอหนาใหม
1.2.1 บทนํา
บทนํา (introduction) เปนบทแรกของรายงานโครงงาน 1 จะครอบคลุมถึงมูลเหตุจงู
ใจของการศึกษาและจัดทําโครงงาน ความสําคัญและที่มา วัตถุประสงคของการศึกษาของปญหา
ตลอดจนประโยชนที่จะไดรบั
1.2.2 เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องของโครงงาน จะแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความเหมาะสมโดยจะตองครอบคลุมถึง
• ทฤษฎีที่เกีย่ วของ คือการอธิบาย เนือ้ หา หรือ องคความรูที่จําเปนในการที่
จัดทําโครงงาน อยางชัดเจน ในกรณีที่มีเนื้อหาจํานวนมาก ใหทําการอธิบาย
เฉพาะเนื้อหาที่สําคัญ สวนเนื้อหาประกอบสามารถอางอิงได
• การออกแบบระบบ โดยอธิบายถึงโครงสรางของโครงงานระบบที่ศึกษาหรือ
พัฒนา ซึ่งรวมถึงโครงสรางทางดานฮารดแวรและซอฟแวร โดยอธิบายใน
รูปแบบของ ไดอะแกรม โฟลวชารต พรอมคําอธิบายการทํางาน อยางละเอียด
• การทดลองและผลการทดลอง*
ในกรณีที่ไดมีการจัดทําผลการทดลอง
เบื้องตนไวเพือ่ ทดสอบ ความเปนไปไดของโครงงาน หรือ ทดสอบการทํางาน
ทางดานฮารดแวร เบื้องตนแลว จะตองระบุขอกําหนด หรือสมมติฐานที่ใชใน
การทดลองอยางละเอียด ผลการทดลองจะแสดงโดยใช กราฟ หนาจอแสดงผล
จากคอมพิวเตอร ตาราง และอื่นๆ โดยจะตองมีการอธิบายการสรุปผลของการ
ทดลองดังกลาววาเปนเพราะอะไร
• สรุปผลการทําโครงงาน
เปนการสรุปวาในการดําเนินการมีปญหา หรือ
ขอสังเกตเชิงเทคนิค ที่นาสนใจอยางไร มีขอเสนอแนะในปญหาที่ไดพบระหวาง
การทําโครงงานอยางไร
* กรณีที่เปนการทําโครงงานที่ 1 อาจไมมีสวนการทดลอง ผลการทดลอง
1.3 สวนอางอิง
เปนสวนแสดงเอกสารอางอิง (References) ที่ใชในการศึกษาวิจัยทั้งหมด โดยในหนา
แรกของสวนอางอิงใหพิมพคําวา “เอกสารอางอิง” ดวยตัวพิมพเขมขนาด 18 pts. ไวกลางบรรทัด
เวนหนึ่งบรรทัด แลงจึงแสดงเอกสารอางอิง วิธีการพิมพเอกสารอางอิง ดังตัวอยางที่ 5
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บทคัดยอ
โครงงานนี้เปนการจัดทําระบบตรวจสอบบุคคลชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเปนการจัดเก็บ
และตรวจสอบฐานขอมูลบุคคล ที่เดินทางผานเขา ออก บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ของดานบาน
คลองลึก อําเภออรัญประเทศ
ระบบตรวจสอบบุคคลที่จัดทําขึ้นนี้ สามารถตรวจสอบขอมูล ใบหนา ลายนิ้วมือ และ
รายละเอียดบุคคล ของผูทจี่ ะเดินทางผานเขาออก และสามารถที่จะพิมพใบผานแดน รวมถึงคํานวน
คาปรับทีเ่ กิดขึ้นได ระบบนีจ้ ะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบบุคคลมากขึ้น เพราะสามารถ
ยืนยันไดทั้งใบหนาและลายนิ้วมือทําใหการปลอมแปลงใบผานแดนไมสามารถที่จะทําได
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ABSTRACT
This project is an implement of personal checking system of Thailand-Cambodia
border. The system provides method of data storing and information checking for the people
who travel between Thailand and Cambodia at Bann Klong Luek Amphur Aranyaprathet.
Face, fingerprint and other personal details can be checked. An entry card will be
printed out when people pass the checking. Furthermore, the system provides the total of
fine if it occurs. This system can significantly improve the efficiency of the existing personal
checking system. It can both check on face and fingerprint that protect the counterfeit of the
entry card.
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