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ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

แบบเสนอโครงการหมายเลข EEXX-XX(Cordia New16 พอยต์ หนา) 
 

ช่ือโครงการ(ใช้ Cordia New 22 ตัวหนา) 
Project Tittle: (ใช้ Cordia New 22 ตัวหนา) 

 
 

                                     โดย (Cordia New16 พอยต์ หนา) 
 

นาย (Cordia New 18 พอยต์ หนา) เลขประจ าตัว XXXXXX-X 
นาย. . . . . . . . .   . . . . . .  . . .  เลขประจ าตัว XXXXXX-X 
นางสาว. . . . . . . . .   . . . . . .  . เลขประจ าตัว XXXXXX-X 

 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  (Cordia New16 พอยต์ หนา) 
อาจารย์ ……………………………………………………… 

 

               อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ(Cordia New 16 พอยต์ หนา) 
     อาจารย์ …(Cordia New 16 พอยต์ หนา) 

อาจารย์ ……………………… ……………………………… 
อาจารย์ ……………………… ……………………………… 

 

(หมายเหตุ ตวัอกัษรบรรยายให้ใช้ Cordia New 14 point เป็นหลกั) 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia UPC ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 

เว้น1 บรรทดัของตวัอกัษร Cordia UPC ขนาด16 พอยต์ ตวัหนา 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia UPC ขนาด22 พอยต์ ตัวหนา 

เว้น1บรรทดัของตวัอกัษร Cordia New ขนาด16 พอยต์ ตวัหนา 

เว้น2 บรรทดัของตัวอักษร Cordia UPC ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 

Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตวัหนา 
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ข้อเสนอโครงการ 
 
ผู้เสนอโครงการ   1. นาย………………………  …………………………….. 

2. นาย………………………  …………………………….. 
3. นาย………………………  …………………………….. 

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ ………………………..  ……………………….. 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารย์ ………………………..  ……………………….. 

อาจารย์ ………………………..  ……………………….. 
อาจารย์ ………………………..  ……………………….. 

 

 
 

หัวข้อโครงการภาษาไทย 
หัวข้อโครงการภาษาอังกฤษ 

(ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 พอยต์ตัวหนา) 
 
 

หลักการและเหตุผล(ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 พอยต์ตัวหนา) 
********เป็นส่วนที่ชีใ้ห้เหน็ถึงสาเหตแุละที่มาของปัญหาว่าท าไมถึงต้องมีการท าโครงนี ้ สว่นนีจ้ึงเป็นส่วนที่ส าคญัมากของ
ข้อเสนอโครงการ ดงันัน้เพื่อที่จะท าให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตแุละปัญหาได้นัน้ หากเป็นกรณีทีม่ีโครงการอ่ืนที่ลกัษณะ
ใกล้เคียงกันหรือเป็นโครงการที่เคยท าอยู่ก่อนแล้ว ก็จะต้องมีกล่าวน าถึงลกัษณะของงานดงักล่าวทัง้หมดแล้วชีใ้ห้เห็นวา่
ปัญหา อปุสรรค หรือ ข้อบกพร่องของงานเดิมเป็นอยา่งไร ท าไมจึงต้องท า และท าแล้วได้ประโยชนอ์ย่างไร หากโครงการที่
จะท าเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมกีารท ามาก่อนก็ให้ท าเช่นเดียวกนั โดยให้กลา่วถึงงานที่มีผู้ เคยท ามาในอดีตที่มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกัน  
********บทน าข้างต้นน ามาเขยีนเป็นบทสรุปเพื่อเน้นให้เห็นความส าคญัของโครงการที่จะท า ควรระลึกอยู่เสมอว่าหากไม่
สามารถชีห้ลกัการและเหตผุลได้ดีแล้วจะมีผลท าให้เกิดความล าบากในการตัง้วตัถปุระสงค์ และการชีใ้ห้เหน็ผลที่คาดวา่
จะได้รับของโครงการ ส่งผลท าให้ได้ข้อเสนอโครงการที่ด้อยจนกระทัง่ว่าผู้พิจารณาโครงการอาจไม่อนมุติัให้ท าโครงการ
ได้…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………(หมายเหตุ ตวัอกัษรบรรยายให้ใช้ Cordia New 14 point เป็นหลกั)………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 

เว้น1บรรทดัของตวัอกัษร Cordia New  ขนาด 18 พอยต์ ตวัหนา 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 
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วัตถุประสงค์ 
********เป็นส่วนทีก่ล่าวถึงจดุมุ่งหมายของการท าโครงการว่า เมื่อสิน้สดุโครงการแล้วสิ่งที่จะได้คืออะไร วตัถปุระสงค์ที่ตัง้
ไว้ต้องสอดคล้องกับส่วนของหลกัการและเหตผุล กลา่วคือ ต้องเกิดประโยชน์ ต้องสามารถแก้ข้อบกพร่อง หรือปัญหาดงัที่
กล่าวไว้ได้  วตัถปุระสงค์ควรกล่าวให้ชดัเจนเป็นข้อๆ 
********1.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
********2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ขอบข่ายของงาน 
********เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงเนือ้งานทัง้หมดที่ท า ช่วงของการวิเคราะห์ สมมติุฐานต่างๆที่ใช้ในการ
วิเคราะห…์……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
********ให้อธิบายถึงขัน้ตอนในการท างานทัง้หมดโดยละเอียดตัง้แต่ต้นจนจบโครงการว่า จะมกีารด าเนินการ
อย่างไร…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Eucosia UPC ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 
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แผนการด าเนินงาน 
********ให้แสดงแผนงานด้วยแผนภมูิแท่ง โดยความยาวของแท่งแสดงถึงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม 
 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
เดือน 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค 

 ภาคการศึกษาต้น         

1. ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีเพิ่มเติม         

2. .  .  .  .          

3. .  .  .  .          

4. . . . . .         

 ภาคการศึกษาปลาย         

5. . . .         

6. . .         

7. . . . . .         

8. . .         

9. สรุปรายงานขัน้สดุท้าย         

 
 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
********เป็นการชี ใ้ห้ เห็นประโยชน์ของโครงการ โดยประโยชน์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ง้
ไว้……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 

เว้น2บรรทดัของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา 
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งบประมาณท่ีใช้  
********ให้ชีแ้จงค่าใช้จา่ยในการซือ้วสัด ุ หรือค่าจ้างท า ที่ต้องการเบิกจากทางภาควิชา ในแบบน าเสนอโครงการนี ้
นกัศึกษาควรให้ข้อมลูค่าใช้จ่ายอย่างคร่าวๆก่อน ส าหรับตวัรายงานฉบบัสมบรูณ์ จึงต้องให้รายละเอียดของค่าใช้จ่ายใน
การซือ้วสัด ุหรือค่าจ้างท า ทัง้หมดที่ต้องการเบิกจากทางภาควิชา และการเบิกจ่ายดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบของ
ภาควิชาโดยเคร่งครัด…………………………………………………………………………………………..………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
รวม (บาท) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

    

 
 
   ลงชื่อผู้ เสนอโครงการ --------------------------------------------------------- 
              (นาย…………….. …………………) 

 
---------------------------------------------------------- 
        (นาย…………….. …………………) 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา ---------------------------------------------------------- 

         (อาจารย์ ………………………) 
 
 

(อ้างอิงจาก  คู่มือการท างานโครงการวิศวกรรม  งานบริการการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

หมายเหตุ  
ตัวอักษรบรรยาย   ให้ใช้ Cordia New 14 point เป็นหลกั) 
ตัวอักษรหัวข้อหลัก  ให้ใช้ Cordia New 18 point หนา) 


