คู่มือการทางานโครงการวิศวกรรม

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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คานา 2
คู่มือการทาวิชางานโครงการนี้ ได้ ดัดแปลงมาจากเอกสารของ งานบริการการศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการท ารายงานวิช างานโครงการของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ภาควิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ทั้งนี้ต้ องขอขอบคุ ณท่ า นอาจารย์ อนุส รณ์ ชิน สุว รรณ ภาควิช า
วิศวกรรมเครื่องกลเป็ นอย่า งสูงที่ได้ จัด ทาต้ นฉบับให้ แ ก่ทางคณะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมขออภัย
มา ณ ทีน่ ้ ดี ้ วย
ประมินทร์ อาจฤทธิ์
สิงหาคม 54

คานา
คู่มือการทาวิชางานโครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการทารายงานวิชางานโครงการของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื้อหาภายในกล่าวถึงรายละเอียดของวิชา
โครงงานวิศวกรรม รายละเอียดการเขียนรายงานในหั วข้อต่างๆ ตลอดจนรูปแบบของรายงานโครงการทีใ่ ช้ เป็ น
มาตรฐานของแต่ละภาควิชาฯ
งานบริการการศึกษา

(คู่มือโครงการนี ้ได้ นาตัวอย่างมาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย อาจารย์อนุสรณ์ ชินสุวรรณ)
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บทที่1
บทนำ

วิช างานโครงการวิศวกรรมไฟฟ้ า เป็ นวิช าบังคับ ในหลั กสูต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น แบ่งออกเป็ นสองวิชาย่ อยทีต่ ่อเนื่องกัน กล่าวคือ 182 498 การเตรียม
โครงการวิศวกรรมไฟฟ้ า และ 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้ า ซึ่งนักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนในเทอมแรก
และเทอมปลายของปี การศึกษาตามลาดับ
โครงการหนึ่งๆจะประกอบด้ วยนักศึกษาที่ร่วมโครงการประมาณไม่ เกิน 3 คน แต่ ละโครงการจะมี
อาจารย์ทปี่ รึกษาหนึ่งท่านหรืออาจจะมีอาจารย์ทปี่ รึกษาร่ วมอีกหนึ่งท่านก็ได้ นอกจากนั้นแล้ วยังประกอบด้ วย
อาจารย์ผ้ รู ่ วมประเมินผลอีกประมาณ 3 ท่าน นักศึกษาในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกทาโครงการทีภ่ าควิชาได้ ปิ ด
ประกาศไว้ ต ามที่ต นสนใจได้ แ ละอาจทาโครงการในหั วข้ ออื่นที่นอกเหนือจากที่ภ าควิช าประกาศไว้ ได้ หาก
อาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดในภาควิชารับเป็ นอาจารย์ทปี่ รึกษา

1.

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของวิชางานโครงการคือ
1.
เพื่อให้ นักศึกษาได้ ร้ จู ักการนาความรู้ หลักการ และเหตุผลทางด้ านวิศวกรรมสาขา
อื่นและศาสตร์สาขาอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ในการทาโครงการให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ตามเวลาที่
กาหนด
2.
เพื่อให้ สามารถทาข้อเสนอโครงการและสามารถทารายงานทางวิชาการทีถ่ ูกต้ อง
3.
เพื่อให้ สามารถนาเสนอทีถ่ ูกต้ อง
4.
เพื่อให้ เข้าใจถึงระบบการวิจัยและพัฒนา
1.1

กำรเตรียมโครงกำรวิศวกรรม (สาหรับวิชา Pre-Project )
ในส่วนของวิชา 182 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟ้ า นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียน
เรียนในภาคแรกของปี การศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นงานพื้นฐานสาหรับวิขา 182 499 การเตรียมโครงการวิศวกรรม ในภาค
การศึกษาปลาย โดยเป้ าหมายของงานทีไ่ ด้ทาเสร็จควรจะอยู่ระดับทีจ่ ะใช้เป็ นข้อมูลทีจ่ ะนาไปสร้าง หรือทดสอบ
เพือ่ หาผลโดยสรุปของโครงการได้ ขอบข่ายของงานทีจ่ ะต้ องทาดังนี้
1.1.1

ข้อเสนอโครงการ
นักศึกษาจะต้ องจัดทาข้อเสนอโครงการ ประกอบหัวข้อทีส่ าคัญดังต่อไปนี้ ชื่อผู้
เสนอโครงการ ชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ ชื่ออาจารย์ผ้ รู ่วมประเมินผล ชื่อหัวข้อโครงการ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของงาน แนวทางการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ และ
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งบประมาณทีจ่ ะต้ องใช้ รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการให้ เป็ นไปตาม ภาคผนวก ก แนวทางการบรรยายใน
แต่ละหัวข้อ เป็ นดังต่อไปนี้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกจะมีการอธิบายไว้ อีกครั้งในภาคผนวกดังกล่าว
1.1.1.1 หลักการและเหตุผล
เป็ นส่วนทีช่ ้ ีให้ เห็นถึงสาเหตุและทีม่ าของปั ญหาว่าทาไมถึงต้ องมีการทา
โครงนี้ ส่วนนี้จึงเป็ นส่วนทีส่ าคัญมากของข้อเสนอโครงการ ดังนั้นเพื่อที่จะทาให้ สามารถเข้ าใจถึงสาเหตุแ ละ
ปัญหาได้ น้นั หากเป็ นกรณีทมี่ ีโครงการอื่นทีล่ ักษณะใกล้ เคียงกันหรือเป็ นโครงการทีเ่ คยทาอยู่ก่อนแล้ ว ก็จะต้ อง
มีกล่าวนาถึงลักษณะของงานดังกล่าวทั้งหมดแล้ วชี้ให้ เห็นว่าปัญหา อุปสรรค หรือ ข้อพกพร่องของงานเดิมเป็ น
อย่างไร ทาไมจึงต้ องทา และทาแล้ วได้ ประโยชน์อย่างไร หากโครงการทีจ่ ะทาเป็ นโครงการใหม่ทไี่ ม่เคยมีการทา
มาก่อนก็ให้ ทาเช่นเดียวกัน โดยให้ กล่าวถึงงานทีม่ ีผ้ เู คยทามาในอดีตทีม่ ีลักษณะใกล้ เคียงกัน
บทน าข้ า งต้ น นามาเขียนเป็ นบทสรุป เพื่อเน้ นให้ เห็ นความสาคัญ ของ
โครงการที่จะทา ควรระลึกอยู่เ สมอว่า หากไม่ สามารถชี้หลักการและเหตุผ ลได้ ดีแ ล้ วจะมีผ ลทาให้ เกิด ความ
ลาบากในการตั้งวัตถุประสงค์และการชี้ให้ เห็นผลทีค่ าดว่าจะได้ รับของโครงการ ส่งผลทาให้ ได้ ข้อเสนอโครงการ
ทีด่ ้ อยจนกระทั่งว่าผู้พิจารณาโครงการอาจไม่อนุมัติให้ ทาโครงการได้
1.1.1.2 วัตถุประสงค์
เป็ นส่วนทีก่ ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการทาโครงการว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ
แล้ วสิ่งทีจ่ ะได้ คืออะไร วัต ถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ ต้องสอดคล้ องกับส่วนของหลักการและเหตุผล กล่า วคือ ต้ องเกิด
ประโยชน์ ต้ องสามารถแก้ ข้อพกพร่อง หรือปัญหาดังทีก่ ล่าวไว้ ได้ วัตถุประสงค์ควรกล่าวให้ ชัดเจนเป็ นข้อๆ
1.1.1.3 ขอบข่ายของงาน
เป็ นส่วนที่บอกให้ ทราบถึงเนื้องานทั้งหมดที่ทา ช่ วงของการวิเ คราะห์
สมมุติฐานต่างๆทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
1.1.1.4 แนวทางการดาเนินงาน
ให้ อธิบายถึงขั้นตอนในการทางานทั้งหมดโดยละเอียดตั้งแต่ ต้ นจนจบ
โครงการว่า จะมีการดาเนินการอย่างไร
1.1.1.5 แผนการดาเนินงาน
ให้ แสดงแผนงานด้ วยแผนภูมิ แ ท่ ง โดยความยาวของแท่ งแสดงถึ ง
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม โดยมีรูปแบบดังแสดงในภาคผนวก ก
1.1.1.6 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
เป็ นการชี้ให้ เห็นประโยชน์ของโครงการ โดยประโยชน์ดังกล่ า วจะต้ อง
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทตี่ ้งั ไว้
1.1.1.7 งบประมาณทีจ่ ะต้ องใช้
ให้ ทารายละเอียดงบประมาณที่จะต้ องใช้ โดยประกอบด้ วยหมวดใหญ่ ๆ
คือ ค่ าวัสดุ ค่ าอุป กรณ์ และค่ าจ้ า งเหมาในกรณีทไี่ ม่สามารถทาชิ้นงานภายในภาควิชาได้ หรือ ในกรณีที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
ข้อเสนอโครงการดังกล่า วจะต้ องมีการจัดพิมพ์แ ละเข้ าเล่ มให้ เป็ นไปตามมาตรฐานตามที่
ภาควิชากาหนด
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1.1.2

นาเสนอข้อเสนอโครงการ
เป็ นขั้นตอนทีน่ ักศึกษาในแต่ละกลุ่มต้ องนาเสนอรายละเอียดหั วข้ อโครงการของ
ตนเองต่ ออาจารย์ที่ป รึกษา อาจารย์ผ้ ู ร่ วมประเมินผล และคณาจารย์ที่เ ข้ า ร่ วมฟั ง ข้ อ คิด เห็ นที่ได้ รับจาก
คณาจารย์นักศึกษาจะต้ องรับไปประมวลและปรึกษาต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาเพื่อประโยชน์ในการทาโครงการต่อไป
1.1.3 รายงานความก้าวหน้ าชั้นกลาง
นักศึกษาจะต้ องจัดทารายงานรายงานชั้นกลางเพื่อเสนอความก้ าวหน้ าของงานทีไ่ ด้
ทาไปแล้ ว โดยใช้ ข้อ เสนอโครงการที่ได้ เ สนอไปเป็ นแนวทาง ทั้งนี้วัต ถุป ระสงค์ ห รือบางส่วนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ บ้างหากอาจารย์ทปี่ รึกษาเห็นสมควร รายงานความก้ าวหน้ าชั้นกลางประกอบด้ วยหั วข้อหลัก
เรียงลาดับดังนี้ บทนา ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง อุป กรณ์และเครื่องมือที่ใช้ /การออกแบบ ขั้นตอนในการทดลอง สรุป
งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้ จริง และสรุปความก้ าวหน้ าของงาน รายละเอียดของหัวข้อหลักเป็ นดังนี้
1.1.3.1 บทนา
บทนา เป็ นส่วนทีเ่ กริ่นนาอันจะนาไปสู่ส่วนเนื้อหา ประกอบไปด้ วย การ
บรรยายถึงเรื่องโดยทั่วไปทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของงาน ประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.1.3.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
ให้ กล่าวถึงทฤษฎี กฎ และหลักการทีเ่ กี่ยวข้องกับการทาโครงการทั้งหมด
โดยละเอียด
1.1.3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
ในหั วข้ อนี้ ให้ กล่ า วถึ งอุป กรณ์แ ละเครื่องมือที่ใช้ /การออกแบบ หรื อ
รายละเอียดในส่วนที่สาคัญ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กับลักษณะของโครงการ ควรจะมี
กล่าวถึงรายละเอียดของอุป กรณ์และเครื่องมือที่ใช้ เช่น ชื่อของบริษัท รุ่น ประเภท ขนาด ความละเอียด และ
ช่วงการทางาน เป็ นต้ น นอกจากนี้ควรจะมีภาพถ่าย หรือแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแสดงด้ วย
1.1.3.4 ขั้นตอนในการทดลอง
ให้ กล่าวถึงขั้นตอนการทดลองทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกจนถึง
ชั้นตอนสุดท้ ายโดยละเอียด นอกจากนี้ควรระบุส่งิ ทีค่ วรระวังในการทดลองอันจะส่งผลให้ ได้ รับผลการทดลองบ
ทีผ่ ิดพลาดไป หรืออาจส่งผลให้ เกิดการเสียต่ออุปกรณ์ หรือทาให้ ผ้ ทู ดลองได้ รับอุบตั ิเหตุ
1.1.3.5 สรุปงบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้ จริง
งบประมาณทีไ่ ด้ นาเสนอในข้อเสนอโครงอาจมีการปรับให้ เหมาะยิ่งขึ้นได้
ในขั้นตอนนี้ แล้ วถือว่าเป็ นงบประมาณทีต่ ้ องการจริงสาหรับงานโครงการ
1.1.3.6 สรุปความก้ าวหน้ าของงาน
ให้ สรุป ความก้ าวหน้ าของงานเมื่ อเทียบกั บแผนการด าเนิ น งานที่ไ ด้
นาเสนอไปในส่วนของข้อเสนอโครงการ
รายงานความก้ าวหน้ าชั้นกลางดังกล่าวจะต้ องมีการจัดพิมพ์และเข้าเล่ มให้ เ ป็ นไป
ตามมาตรฐานตามทีภ่ าควิชากาหนด
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1.1.4

นาเสนอรายงานชั้นกลาง
นักศึกษาจะต้ องนาเสนอผลงานในส่วนทีไ่ ด้ เสนอไว้ ในรายงานชั้นกลางเสนอต่อ
อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ผ้ รู ่วมประเมินผล และคณาจารย์ทเี่ ข้าร่วมฟัง นักศึกษาจะต้ องมีความชัดเจนโดย
ละเอียดของงานในแต่ละส่วนทีไ่ ด้ ทาไป และสามารถตอบคาถามต่อคณาจารย์ได้ อย่างชัดเจน
1.2

งำนโครงกำรวิศวกรรม………(สำหรับวิชำ Project )
นักศึก ษาที่สามารถลงทะเบียนในวิช า 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้ าได้ น้นั จะต้ องเป็ น
นักศึกษาทีส่ อบผ่านวิชา 182 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟ้ า ในภาคการศึกษาต้ น
เป้ าหมายของงานคือ
จะต้องทางานโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ทีไ่ ด้เสนอไว้
ขอบข่ายของงานทีจ่ ะต้ องทาดังนี้
1.2.1 ทารายงานชั้นสุดท้ายฉบับร่าง
นักศึก ษาจะต้ องทารายงานชั้นสุดท้ ายฉบับร่างเพื่อเสนองานโครงการทีไ่ ด้ ทาแล้ ว
เสร็จ โดยรายงานชั้นกลางสุดท้ายฉบับร่างประกอบด้ วยหัวข้อหลักเรียงลาดับและมีรายละเอียดเหมือนกับหัวข้ อ
1.1.3.1 ถึง 1.1.3.4 แล้ วเพิ่มเติมในส่วนของ ผลการทดลองและอภิป ราย สรุป และข้ อเสนอแนะ โดยส่วนทีเ่ พิ่ม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1.1 ผลการทดลองและอภิปราย
ผลการทดลอง เป็ นสิ่งที่แ ถลงไว้ ใ นวั ต ถุป ระสงค์ กราฟจะใช้ ในการ
แสดงผลการทดลองได้ ดีทสี่ ุด เนื่องจาก มันสามารถนามาใช้ ในการอ่านค่า และตีความได้ อย่า งรวดเร็ว นอกจากนี้
แล้ วมันยังแสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ ม ความต่อเนื่อง อัต ราการเปลี่ยนแปลง ความเป็ นเชิงเส้น ค่ าสูงสุด ค่ าต่ าสุด
ฯลฯ ของผลการทดลองได้ เ ป็ นอย่า งดี หากแสดงผลการทดลองในรูป ของกราฟไม่ได้ กใ็ ห้ แ สดงผลการทดลองให้
อยู่ในรูปของตาราง
อภิป ราย เป็ นการยืนยันว่า ผลการทดลองใช้ การได้ และมีค วามแม่นยา
เพียงพอ หรือมีแนวโน้ มอย่างไรเมื่อนาผลที่ได้ ไปเทียบกับผลที่ได้ ทางทฤษฎี หรือ ผลการทดลองในโครงการที่ มี
ความคล้ ายกันของผู้อื่นทีไ่ ด้ เคยศึกษามาแล้ ว ทั้งนี้เป็ นการเกริ่นนาไปสู่การสรุป
อนึ่งควรระลึกไว้ อยู่เสมอว่า ส่วนใหญ่ แล้ วข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองนั้น
ไม่ใช้ ผลการทดลอง เนื่องจากข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลองนั้นมักจะเป็ นข้ อมูลพื้นฐานทีว่ ัด ได้ เช่น อุณหภูมิ ความ
ดัน เวลา ฯลฯ ส่วนผลการทดลองนั้นมักจะเป็ นค่าทีเ่ กิดจากการนาข้อมูลการทดลองทีไ่ ด้ ไปวิเคราะห์ให้ อยู่ในรูปที่
ต้ องการที่สอดคล้ องกั บวัต ถุป ระสงค์ ในการจัด ลาดับ เนื้ อหานั้น นิยมน าข้ อ มูลที่ได้ จากการทดลอง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลองแสดงไว้ ในส่วนของภาคผนวก
1.2.1.2 สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป คือ การสรุป ผลการทดลองทีไ่ ด้ เสนอและอภิปรายไว้ แล้ วอย่างสั้นๆ
ทั้งนี้จะต้ องกล่าวถึงข้อจากัด สมมุติฐาน และความผิดพลาด กากับไว้ ด้วย
ข้อเสนอแนะ เป็ นการกล่ าวถึงการแนวทางการแก้ ใขข้ อผิด พลาดทีเ่ กิด
ขึ้นกับหากได้ มีการศึก ษาโครงการนี้ต่ อเนื่องไปอีก หรือ ยกประเด็นที่น่า สนใจที่จะเป็ นประเด็นของการศึกษา
โครงการต่อเนื่องจากโครงการนี้
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1.2.2

นาเสนอรายงานชั้นสุดท้าย
นักศึ กษาจะต้ อ งนาเสนอผลงานในส่ วนที่ได้ เสนอไว้ ในรายงานชั้น สุด เสนอต่ อ
อาจารย์ที่ป รึกษา อาจารย์ผ้ ูร่วมประเมินผล และคณาจารย์ที่เข้ า ร่วมฟั ง นักศึกษาจะต้ องมีค วามชัด เจนโดย
ละเอียดของงานในแต่ละส่วนทีไ่ ด้ ทาไป และสามารถตอบคาถามต่อคณาจารย์ได้ อย่างชัดเจน
1.2.3 ทารายงานโครงการฉบับสมบูรณ์
จากข้ อคิด เห็นของคณาจารย์ในการนาเสนอรายงานขั้นสุด ท้า ย นักศึก ษาจะต้ อง
นามาประมวลแล้ วชี้แจงให้ เกิดความกระจ่ า งในรายงานฉบับสมบูรณ์ ซี่ง ประกอบไปด้ วยส่วนประกอบหลักๆ
ดังต่อไปนี้
1.
ปกในภาษาไทย(ปกนอกทางคณะจะเป็ นผู้จัดทา)
2.
ปกในภาษาอังกฤษ
3.
ใบรับรองการประเมินผลโครงการ
4.
กิตติกรรมประกาศ
5.
บทคัดย่อ(ภาษาไทย)
6.
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ)
7.
สารบัญ
8.
สารบัญภาพ
9.
สารบัญตาราง
10. คาอธิบายสัญญาลักษณ์และคาย่อ
11. ส่วนของรายงาน จะแบ่งออกเป็ นกี่บทก็ได้แล้ วแต่ความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการซึ่งอาจแบ่งได้ โดยสังเขปตามรายงานชั้นสุดท้ายฉบับร่างดังทีก่ ล่าง
ไว้ ข้างต้ น
12. เอกสารอ้างอิง
13. ภาคผนวก เป็ นส่วนทีป่ ระกอบไปด้ วยส่วนอื่นๆทีไ่ ม่ได้ กล่าวมาแล้ วข้างต้ น
หากประกอบด้ วยหลายส่วนให้ แยกออกเป็ นส่วนๆ อาทิเช่น ข้อมูลทีไ่ ด้ จาก
การทดลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดของการเขียนในแต่ละหัวข้อให้ เป็ นไปตามทีไ่ ด้ เคยกล่าวมาแล้ วข้างต้ น
ส่วนรายละเอียดของบทคัดย่อให้ เป็ นไปดังนี้
1.2.3.1 บทคัดย่อ
เป็ นส่วนทาให้ ผ้ อู ่านสามารถทราบถึง ข้อสรุปของรายงานโครงการอย่าง
สั้นๆแต่ให้ เกิดภาพรวมทั้งโครงการ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้ ย่อหน้าแรกให้ กล่าวถึงงานทีไ่ ด้ทาสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และวิธกี ารศึกษา ส่วนย่อหน้ าทีส่ องให้ กล่าวถึงผลทีไ่ ด้
บทคัดย่อทีด่ ีควรมีการเขียนด้ วยข้อความทีก่ ระชับ ไม่เยิ่นเย้ อ ไม่อธิบาย
รายละเอียดมากเกินไป ไม่ควรมีภาพหรือตาราง ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกินหนึ่งหน้ ากระดาษ
อย่างไรก็ตามบทคัดย่อนั้นมิใช่บทนาซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ บทนา
จะเป็ นการกล่าวนาไปสู่เนื้อหาไม่มีส่วนทีเ่ ป็ นผลทีไ่ ด้ จากผลสรุปของโครงการอยู่ด้วย และเป็ นการกล่าอธิบาย
อย่างละเอียด ส่วนบทคัดย่อ จะเป็ นการสรุปสิ่งสาคัญทั้งหมดของรายงานโครงการไม่ใช้การกล่าวนา ต้อง
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ประกอบด้ วยผลทีไ่ ด้ ของโครงการ และข้อความในบทคัดย่อจะไม่อธิบายเยิ่นเย้อ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้ นจะเห็นได้
ว่า บทคัดย่อจะต้องเป็ นส่วนทีเ่ ขียนขึ้นมาหลังสุดของการเขียนรายงานโครงการ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษมีรปู แบบเช่นเดียวกับการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาไทย และบทคัดย่อทั้งสองต้ องมีความหมายตรงกัน นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์และวิธกี ารศึกษา
ควรเขียนในรูปประโยคอดีตกาล(Past Tense) และ ส่วนของผลการวิจัยควรเขียนในรูปประโยคปัจจุบนั กาล
(Present Tense)
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บทที่ 2
กำรจัดพิมพ์รำยงำน

การจัดพิมพ์รายงานทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้จะรวมถึงการพิมพ์ข้อเสนอโครงการ
การจัดพิมพ์รายงาน
ความก้ าวหน้าชั้นกลาง การจัดพิมพ์รายงานความก้าวหน้ าฉบับร่าง และการจัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาจะต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นทางภาควิชาฯจะไม่รับการพิจารณารายงานนั้น

2.1

กระดำษ
การพิมพ์ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ไม่มีเส้น คุณภาพไม่ต่ากว่า 80 แกรม พิมพ์หน้ าเดียว

2.2

ตัวพิมพ์

ตัวอักษรทีใ่ ช้ พิมพ์ท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ใช้ แบบ CordiaUPC ตลอดทั้งรายงานโดยมี
รายละเอียดของแบบตัวพิมพ์ดังต่อไปนี้
2.2.1 ส่วนเนื้ อเรื่อง
ให้ ใช้ ขนาด 14 พอยต์ ตัวธรรมดา
2.2.2 หัวข้อใหญ่ส่วนเนื้ อเรื่อง
ให้ ใช้ ขนาด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์หนา
2.2.3 ชื่อบท
ชื่อบทและชื่อส่วนประกอบต่างๆ เช่น กิตติมากรรมประกาศ สารบัญ เป็ นต้ น ให้
ใช้ ขนาด 18 พอยต์ ตัวพิมพ์หนา

2.3

กำรตั้งหน้ำกระดำษ
ให้ เว้ นจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว และขอบซ้ าย 1.5 นิ้ว ดังแสดงในหน้ า

ถัดไป

ห่ างจากขอบกระดาษบน 1.5 นิ้ว
10

กรอบการพิมพ์

ห่ างจากขอบกระดาษด้านขวา 1.5 นิ้ว

ห่ างจากขอบกระดาษด้านขวา 1.0 นิ้ว

ระยะกำรตั้งหน้ำกระดำษ

2.4

กำรจัดตำแหน่งหัวข้อและเนื้
อเรือ่ ง
ห่ างจากขอบกระดาษล่
าง 1.0นิ้ว
ให้ เป็ นไปตามภาคผนวก ก
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2.5

ตำรำงและรูป
2.5.1

คำอธิบำยตำรำงและรูป
ทุกตารางและทุกภาพทีป่ รากฏอยู่ในรายงานจะต้ องมีเลขลาดับของตารางหรือลาดับของภาพ
ปรากฏอยู่เสมอ โดยการมีรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลอง
รูปที่ 5.8 การกระจายอุณหภูมิทบี่ ริเวณฐานครีบ
จากตัวอย่า งทีแ่ สดงตัวเลข 3 และ 5 หมายถึง เลขบท และ 2 และ 8 หมายถึง ลาดับที่ของ
ตารางหรือรูปทีอ่ ยู่ในบทนั้น ส่วน*และ**หมายถึง เว้ นวรรค 1 และ 2 ตัวอักษรตามลาดับ
อนึ่งการให้ คาอธิบายในส่วนของรูปทีก่ ราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรนั้น นิยม
ให้ คาอธิบายโดยกล่ าวถึงตัวแปรตามที่อยู่ทางแกนตั้งก่อนแล้ วจึง ตามด้ วยตัวแปรทางแกนนอน ตัวอย่ างเช่ น
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลา ในทีน่ ้ คี ่ าทางแกนตั้งและแกนนอนจะเป็ นอุณหภูมิแ ละเวลา
ตามลาดับ
2.5.2

กำรจัดตำแหน่งคำอธิบำยตำรำงและรูป
2.5.2.1 คาอธิบายตาราง
คาอธิบายตารางให้ จัดวางอยู่ชิดขอบตารางด้ านบน และวางให้ ชิดขอบทางด้านซ้ าย
ของตาราง ข้อความทีพ่ ิมพ์ต่อจากตารางให้ เว้ น 2 บรรทัดจากขอบล่างของตาราง
2.5.2.2 คาอธิบายรูป
คาอธิบายรูปให้ จัดวางอยู่กึ่งกลางใต้ รปู และให้ เว้ นห่ างจากรูป 1 บรรทัด ข้อความที่
พิมพ์ต่อให้ เว้ นจากคาอธิบาย 2 บรรทัด

2.6

กำรลำดับหน้ำ
2.6.1

ตำแหน่งของเลขหน้ำ
เลขหน้ าให้ พิมพ์ไว้ ทมี่ ุมบนด้ านขวาของกระดาษโดยห่ างจากขอบกระดาษบนและขวาเป็ น
ระยะ 1.0 นิ้วเท่ากัน
2.6.2 กำรลับดับเลขหน้ำ
2.6.2.1 ส่วนหน้ าของรายงาน
ให้ จัดลาดับดังนี้ ปกนอก ปกใน ใบรับรองใบรับรองการประเมินผลโครงการ กิตติ
มากรรมประกาศ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง และ
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คาอธิบายสัญญาลักษณ์และคาย่อ และให้ ใช้การลาดับด้ วยพยัญชนะ ก ข ค . . . โดยการลาดับเริ่มจากบทคัดย่อ
ภาษาไทยเป็ นหน้าแรก อนึ่งหน้าแรกของบทคัดย่อ กิตติมากรรมประกาศ และสารบัญทุกประเภท ให้ นับลาดับ
หน้ าแต่ไม่ต้องใส่เลขหน้ า
2.6.2.2 ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอ้ างอิง
ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอ้ างอิงให้ เริ่มลาดับหน้ าโดยเริ่มจากบทที่ 1 โดยหน้ าแรกของ
แต่ละบทและหน้ าแรกของส่วนอ้ างอิงให้ นับลาดับหน้ าแต่ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ า เลขหน้ าให้ ลาดับด้ วยตัวเลขอา
รบิก 1 2 3 . . .
2.6.2.3 ส่วนภาคผนวก
ให้ ลาดับโดยใช้ พยัญชนะตามด้ วยขีดขั้นแล้ วตามด้ วยตัวเลขอารบิก เช่น ก-1 ก-2
ก-3 . . . โดยตัวพยัญชนะ ก หมายถึง ภาคผนวก ก การนับลาดับให้ เริ่มตั้งแต่หน้าแรกของภาคผนวกนั้นโดย
หน้ าแรกของแต่ละภาคผนวกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ าแต่ให้ นับลาดับหน้ า

2.7

ปกและกำรเข้ำเล่ม

หมายถึงเอกสารทีจ่ ะส่งให้ แก่ภาควิชาประกอบในรายวิชา 182 498 การเตรี ยมโครงการวิศวกรรมไฟฟ้า และ/
หรื อรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะต้ องส่งให้ กับทางภาควิชา ตามวันเวลาที่ภาควิชาได้ แจ้ งไว้
โดยจะมีลาดับการส่งเอกสารดังนี ้
ก) เอกสารฉบับร่าง
ข) เอกสารประกอบการนาเสนอ
ค) รายงานฉบับแก้ ไข
ง) รายงานฉบับสมบูรณ์
2.7.1 เอกสำรฉบับร่ำง
เป็ นเอกสารชุดแรกทีใ่ ห้ อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบก่อน วันนาเสนอในรายวิชา 182 498 การเตรี ยมโครงการ
วิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรื อรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า เอกสารฉบับร่างนี้อาจจะเย็บสันข้างหรือไม่
เย็บก็ได้ แต่ขอแนะนาว่าควรใช้ คลิปหนีบจะสะดวก ในการตรวจแก้ สาหรับอาจารย์และนักศึกษา
2.7.2 เอกสำรประกอบกำรนำเสนอ
หมายถึงเอกสารทีจ่ ะส่งให้ แก่ภาควิชาเพื่อประกอบการนาเสนอในวันสอบ รายวิชา 182 498 การเตรี ยมโครงการ
วิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรื อรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะต้ องส่งให้ กับทางภาควิชา ตามวันและ
เวลาทีภ่ าควิชากาหนด
2.7.2.1 ปกหน้ าและปกหลัง
ปกหน้ าและปกหลังเป็ นกระดาษทีม่ ีคุณภาพเดียวกันกับทีใ่ ช้ พิมพ์ส่วนเนื้อเรื่อง โดย
ปกหน้ าให้ ใช้ แบบตามมาตรฐานของภาควิชาเท่านั้น ส่วนปกหลังเป็ นกระดาษเปล่าทีไ่ ม่การพิมพ์ข้อความใดๆ
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2.7.2.2 การเข้าเล่ม
ให้ เข้าเล่มด้ วยการเย็บขอบด้ านซ้ ายของกระดาษเข้าด้ วยกัน แล้ วใช้ กระดาษกาวผ้า
ปิ ดทับทีส่ นั ขอบด้ านซ้ ายให้ คุมทับลวดทีใ่ ช้ เย็บทั้งด้ านหน้ าและด้านหลัง สีของกระดาษกาวผ้ าให้ เป็ นไปดังนี้
ภาคปกติ
ใช้ สเี ขียว
ภาคพิเศษ
ใช้ สดี า
2.7.2

รำยงำนฉบับแก้ไข
ให้ ปฏิบตั ิตามหัวข้อ 2.7.2.1 ข้างต้ น แต่เพิ่มแผ่นใสชนิดถ่ายเอกสารได้ เป็ นแผ่นคลุมปกหน้า

และปกหลัง
2.7.3

รำยงำนฉบับสมบู รณ์
ให้ จัดเรียงลาดับเอกสารให้ ถูกต้ องแล้ วใชัคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้
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บทที่ 3
กำรอ้ำงอิงเอกสำร
การอ้ างอิงเอกสารในรายงาน โครงการ ทั้งการอ้างอิงเอกสารภายในเนื้อหา และการอ้ างอิงเอกสารท้าย
เล่ม ให้ เป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี้

3.1

กำรอ้ำงอิงเอกสำรภำยในเนื้ อหำ

การอ้ างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ ใช้ ระบบ ชื่อ-ปี ซึ่งเป็ นการอ้ างโดยระบุชื่อผู้แต่งและปี พิมพ์ของเอกสาร
ทีอ่ ้ าง แทรกปนไปกับเนื้อหา สาหรับชื่อผู้แต่งคนไทยและเขียนเป็ นภาษาไทย ให้ ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่ง ส่วนชื่อผู้
แต่งเป็ นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งชื่อผู้แต่งคนไทยทีเ่ ขียนเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ระบุชื่อสกุล โดยมีรูปแบบ
ดังนี้
ข้อความทีอ่ ้ าง… .(ชื่อผู้แต่ง, ปี พิมพ์)

3.2

กำรอ้ำงอิงเอกสำรท้ำยเล่ม

เอกสารทุกรายการทีอ่ ้างไว้ ในเนื้อหา จะนามารวมไว้ ตอนท้ายของบทความ จัดเรียงตามลาดับอักษร
ของชื่อผู้แต่งภาษาไทยก่อน ตามด้ วยภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบดังนี้
3.2.1 เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง, ปี พิมพ์, ชื่อหนังสือ. ครั้งทีพ่ ิมพ์. เมืองทีพ่ ิมพ์: สานักพิมพ์.
3.2.2

เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นบทควำมในวำรสำร หรือ หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ. ปี พิมพ์ของวารสาร. ชื่อบทความ. ชื่อวำรสำร. ปี ที(่ ฉบับที่): หน้ า.

3.2.3

เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นบทควำมในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ. ปี พิมพ์. ชื่อบทความ. ใน ชื่อหนังสือ, เลขหน้ า. ชื่อบรรณาธิการ หรือ ผู้
รวบรวม. ครั้งทีพ่ ิมพ์. สถานทีพ่ ิมพ์: สานักพิมพ์.

3.2.4

เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นวิทยำนิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง, ปี พิมพ์. ชื่อวิทยำนิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา. . . สาขา . . . คณะ. . .
มหาวิทยาลัย . . .

3.2.5

กำรอ้ำงอิงข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ ชื่อแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต]. วัน เดือน ปี ทีค่ ้ นข้อมูล.
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บทที่ 4
ขั้นตอนกำรส่งรำยงำน
ก่อนทีน่ ักศึกษาจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์น้นั นักศึกษาจะต้ องส่งเอกสารทีจ่ ะส่งให้ แก่ภาควิชา มีลาดับการส่ง
เอกสารตามวันเวลาที่ภาควิชากาหนดไว้ ดังนี ้
1) เอกสารฉบับร่าง
2) เอกสารประกอบการนาเสนอ
3) รายงานฉบับแก้ ไข
4) รายงานฉบับสมบูรณ์
4.1 เอกสำรฉบับร่ำง
เป็ นเอกสำรชุดแรกที่ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบก่อนวันนำเสนอในรายวิชา 182 498 การเตรี ยมโครงการ
วิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรื อรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า เอกสารฉบับร่างนี้อาจจะเย็บสันข้างหรือไม่
เย็บก็ได้ แต่ขอแนะนาว่าควรใช้ คลิปหนีบจะสะดวก ในการตรวจแก้ สาหรับอาจารย์และนักศึกษา
4.2
เอกสำรประกอบกำรนำเสนอ
หมายถึงเอกสารทีจ่ ะส่งให้ แก่ภาควิชาเพื่อประกอบกำรนำเสนอในวันสอบ รายวิชา 182 498 การเตรียม
โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรื อรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะต้ องส่งให้ กับทางภาควิชา
ตามวันและเวลาทีภ่ าควิชากาหนด

4.3
รำยงำนฉบับแก้ไข
เป็ นเอกสำรชุดแก้ไขตำมข้อแนะนำของกรรมกำรสอบและอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยนักศึกษาจะต้องให้ อาจารย์
ทีป่ รึกษาตรวจสอบและเซ็นชื่อก่อน จะส่งเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยใชัคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้ ไม่ต้องเข้า
เล่ม
4.4 รำยงำนฉบับสมบู รณ์
เป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่จะส่งให้ แก่ ห้ องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์เ ก็บไว้ เป็ นข้ อมูลต่ อไป ดังนั้นขอให้
นัก ศึก ษาตรวจสอบและให้ อาจารย์ ที่ป รึก ษาเซ็นชื่ อรับ รองก่ อ นจะส่งให้ กั บภาควิ ช าโดยตั วรายงานให้ จั ด
เรียงลาดับเอกสารให้ ถูกต้ องแล้ วใชัคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้
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ภำคผนวก

17

ภำคผนวก ก
รูปแบบกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรพร้อมคำอธิบำย
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Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

แบบเสนอโครงการหมายเลข EEXX-XX(Cordia New16 พอยต์ หนา)
เว้ น1 บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

ชื่อโครงการ(ใช้ Cordia New 22 ตัวหนา)
Project Tittle: (ใช้ Cordia New 22 ตัวหนา)
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด22 พอยต์ ตัวหนา

โดย (Cordia New16 พอยต์ หนา)
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา

นาย (Cordia New 18 พอยต์ หนา) เลขประจาตัว XXXXXX-X
นาย. . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจาตัว XXXXXX-X
นางสาว. . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจาตัว XXXXXX-X
เว้ น2 บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

อาจารย์ ท่ ีปรึ กษา (Cordia New16 พอยต์ หนา)
อาจารย์ ………………………………………………………
อาจารย์ ผ้ รู ่ วมประเมินโครงการ(Cordia New 16 พอยต์ หนา)
อาจารย์ ……………………… …(Cordia New 16 พอยต์ หนา)
อาจารย์ ……………………… ………………………………
(หมายเหตุ ตัวอักษรบรรยายให้ ใช้ Cordia New 14 point เป็ นหลัก)
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ข้ อเสนอโครงการ
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา
ผู้เสนอโครงการ
1. นาย……………………… ……………………………..
2. นาย……………………… ……………………………..
3. นาย……………………… ……………………………..
อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
อาจารย์ ……………………….. ………………………..
อาจารย์ ท่ ปี รึกษาร่ วม
อาจารย์ ……………………….. ………………………..
อาจารย์ ……………………….. ………………………..
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

หัวข้ อโครงการภาษาไทย
หัวข้ อโครงการภาษาอังกฤษ
(ใช้ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา)
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

หลักการและเหตุผล(ใช้ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 พอยต์ ตวั หนา)
********เป็ นส่วนที่ชี ้ให้ เห็นถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาว่าทาไมถึงต้ องมีการทาโครงนี ้ ส่วนนี ้จึงเป็ นส่วนทีส่ าคัญ
มากของข้ อเสนอโครงการ ดังนั ้นเพื่อที่จะทาให้ สามารถเข้ าใจถึงสาเหตุและปัญหาได้ น ั ้น หากเป็ นกรณี ที่มี
โครงการอื่นที่ลกั ษณะใกล้ เคียงกันหรื อเป็ นโครงการที่เคยทาอยูก่ ่อนแล้ว ก็จะต้ องมีกล่าวนาถึงลักษณะของงาน
ดังกล่าวทั ้งหมดแล้วชี ้ให้ เห็นว่าปัญหา อุปสรรค หรื อ ข้ อบกพร่ องของงานเดิมเป็ นอย่างไร ทาไมจึงต้ องทา และ
ทาแล้วได้ ประโยชน์อย่างไร หากโครงการที่จะทาเป็ นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการทามาก่อนก็ให้ทาเช่นเดียวกัน
โดยให้ กล่าวถึงงานที่มผี ้ เู คยทามาในอดีตที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
********บทนาข้ างต้ นนามาเขียนเป็ นบทสรุปเพื่อเน้ นให้เห็นความสาคัญของโครงการที่จะทา ควรระลึกอยู่เสมอ
ว่าหากไม่สามารถชี ้หลักการและเหตุผลได้ ดีแล้วจะมีผลทาให้ เกิดความลาบากในการตั ้งวัตถุประสงค์ และการ
ชี ้ให้ เห็นผลที่คาดว่าจะได้ รับของโครงการ ส่งผลทาให้ ได้ ข้อเสนอโครงการที่ด้อยจนกระทัง่ ว่าผู้พิจารณาโครงการ
อาจไม่อนุมตั ิให้ ทาโครงการ
ได้ ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………(หมายเหตุ ตัวอักษรบรรยายให้ ใช้ Cordia New 14 point เป็ นหลัก)………………
………………………………………………………………………………………………………………………
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
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วัตถุประสงค์
********เป็ นส่วนทีก่ ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการทาโครงการว่า
เมื่อสิ ้นสุดโครงการแล้วสิ่งทีจ่ ะได้ คืออะไร
วัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ ต้องสอดคล้ องกับส่วนของหลักการและเหตุผล กล่าวคือ ต้ องเกิดประโยชน์ ต้ องสามารถแก้
ข้ อบกพร่ อง หรื อปัญหาดังที่กล่าวไว้ ได้ วัตถุประสงค์ควรกล่าวให้ ชดั เจนเป็ นข้ อๆ
********1.
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
********2.
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ขอบข่ ายของงาน
********เป็ นส่วนที่บอกให้ ทราบถึงเนื ้องานทั ้งหมดที่ทา ช่วงของการวิเคราะห์ สมมุติฐานต่างๆที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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แนวทางการดาเนินงาน
********ให้ อธิบายถึงขั ้นตอนในการทางานทั ้งหมดโดยละเอียดตั ้งแต่ต้นจนจบโครงการว่า จะมีการดาเนินการ
อย่างไร………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการดาเนินงาน
********ให้ แสดงแผนงานด้ วยแผนภูมิแท่ง โดยความยาวของแท่งแสดงถึงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
เดือน

ลาดับ
ที่

กิจกรรม

มิย

กค

สค

กย

ตค พย

ธค

มค

ภาคการศึกษาต้ น
1.

ศึกษาและค้ นคว้าทฤษฎีเพิ่มเติม

2.

....

3.

....

4.

.....
ภาคการศึกษาปลาย

5.

...

6.

..

7.

.....

8.

..

9.

สรุปรายงานขั ้นสุดท้าย
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
********เป็ นการชี ้ให้ เห็นประโยชน์ข องโครงการ โดยประโยชน์ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้ง
ไว้ ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
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งบประมาณที่ใช้
********ให้ ชี ้แจงค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อวัสดุ หรื อค่าจ้างทา ที่ต้องการเบิกจากทางภาควิชา ในแบบนาเสนอ
โครงการนี ้ นักศึกษาควรให้ ข้อมูลค่ าใช้ จ่ายอย่ างคร่ าวๆก่อน สาหรับตัวรายงานฉบับสมบูรณ์ จึงต้ องให้
รายละเอียดของค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อวัสดุ หรื อค่าจ้ างทา ทั ้งหมดที่ต้องการเบิกจากทางภาควิชา และการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามระเบียบของภาควิชาโดย
เคร่ งครัด…………………………………………………………………………………………..………..……
………………………………………………………………………………………………………………………
…………

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการ
ลาดับ
ที่
1.

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่ วย
(บาท)

รวม (บาท)

2.
3.
4.
5.

ลงชื่อผู้เสนอโครงการ

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

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา ---------------------------------------------------------(อาจารย์ ………………………)
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(อ้ างอิงจาก คู่มือการทางานโครงการวิศวกรรม งานบริ การการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หมายเหตุ
ตัวอักษรบรรยาย ให้ ใช้ Cordia New 14 point เป็ นหลัก)
ตัวอักษรหัวข้ อหลัก ให้ ใช้ Cordia New 18 point หนา)
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ภำคผนวก ข
รูปแบบรำยงำนโครงกำรฉบับสมบู รณ์พร้อมคำอธิบำย
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รำยงำนโครงกำรหมำยเลข EEXX-XX

ชื่อเรื่ องให้ ใช้ ตัวอักษร Cordia New 22 ตัวหนา
เว้ นประมาณ 6บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด22 พอยต์
ตัวหนา
ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

นำย. . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจำตัว XXXXXX-X
นำย. . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจำตัว XXXXXX-X
นำงสำว. . . . . . . . . . . . . . . . เลขประจำตัว XXXXXX-X
เว้ นประมาณ 4บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์
ตัวหนา

รำยงำนนี้ เป็ นรำยงำน งำนโครงกำรของนักศึกษำชั้นปี ที่4 ซึ่งเสนอเป็ นส่วนหนึง่ ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด14พอยต์ ตัวหนา

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
พ.ศ.xxxx
ตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
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Project Report No. EEXX-XX

เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด14 พอยต์ ตัวหนา

ชื่อเรือ่ งภำษำอังกฤษให้ใช้ตวั อักษร Cordia NEW 22 ตัวหนำ
เว้ นประมาณ 6บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด22 พอยต์
ตัวหนา
ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

Mr . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mr . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ms . . . . . . . . . . . . . . . . .

ID XXXXXX-X
ID XXXXXX-X
ID XXXXXX-X

เว้ นประมาณ 6 บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์
ตัวหนา
ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

This is the report of fourth year project assignment submitted in partial
fulfillment of the requirement for the Degree of Bachelor of Engineering.
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด14พอยต์ ตัวหนา

Department of Electrical Engineering
Faculty of Engineering, Khon Kaen University
ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
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ใบประเมินผลงำนโครงกำร
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ชื่อเรือ่ งภำษำไทย
..พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวธรรมดา. . . .
ชื่อเรือ่ งภำษำอังกฤษ ..พิมพ์ด้วยตัวอักษรCordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวธรรมดา. . . . . .
ชื่อเรือ่ งภำษำอังกฤษ
นาย .ตัวธรรมดา . . . ขนาด 16 พอยต์. เลขประจาตัว XXXXXX-X
นาย .ตัวธรรมดา . . . ขนาด 16 พอยต์. เลขประจาตัว XXXXXX-X
นาย .ตัวธรรมดา . . . ขนาด 16 พอยต์. เลขประจาตัว XXXXXX-X
อำจำรย์ที่ปรึกษำ(ใช้อกั ษร Cordia NEW ขนำด 16 พอยต์ ตัวหนำ)
เว้ น 2 บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

(อาจารย์. . . . . . . . . . . . . . . )
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อาจารย์ ผ้ รู ่ วมประเมินผล(ใช้ อักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
เว้ น 2 บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

(อาจารย์. . . . . . . . . . . . . . . )
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(อาจารย์. . . . . . . . . . . . . . . )
ประเมินผล ณ วันที่ . . . . . . .
(ใช้อกั ษร Cordia NEW ขนำด 16 พอยต์ ตัวหนำ)
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กิตติกรรมประกำศ
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
เป็ นส่วนทีก่ ล่าวถึงคาขอบคุณของผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องทีท่ าให้ โครงงานนี้สาเร็จ ………(พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 14 พอยต์
)……………………………………………………………………………………………………………………
…..…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด14 พอยต์
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
นาย ………………… . …………………………
นาย ………………… . …………………………
นาย ………………… . …………………………
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บทคัดย่อ
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
เป็ นส่วนทาให้ ผ้ อู ่านสามารถทราบถึง ข้อสรุปของรายงานโครงการอย่างสั้นๆแต่ให้ เกิดภาพรวมทั้ง
โครงการ โดยมีรปู แบบการเขียนดังนี้ ย่อหน้ าแรกให้ กล่าวถึงงานทีไ่ ด้ ทาสาเร็จตามวัตถุประสงค์และวิธกี ารศึกษา
ส่วนย่อหน้ าทีส่ องให้ กล่าวถึงผลทีไ่ ด้
บทคัดย่อทีด่ ีควรมีการเขียนด้ วยข้อความทีก่ ระชับ ไม่เยิ่นเย้ อ ไม่อธิบายรายละเอียดมากเกินไป ไม่
ควรมีภาพหรือตาราง ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกินหนึ่งหน้ ากระดาษ
อย่างไรก็ตามบทคัดย่อนั้นมิใช่ บทนาซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ บทนา จะเป็ นการกล่าวนาไปสูเ่ นื้อหา
ไม่มีส่วนทีเ่ ป็ นผลทีไ่ ด้ จากผลสรุปของโครงการอยู่ด้วย และเป็ นการกล่าอธิบายอย่างละเอียด ส่วนบทคัดย่อ จะ
เป็ นการสรุปสิ่งสาคัญทั้งหมดของรายงานโครงการไม่ใช้ การกล่าวนา ต้ องประกอบด้ วยผลทีไ่ ด้ ของโครงการ และ
ข้อความในบทคัดย่อจะไม่อธิบายเยิ่นเย้อ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้ นจะเห็นได้ ว่า บทคัดย่อจะต้องเป็ นส่วนทีเ่ ขียน
ขึ้นมาหลังสุดของการเขียนรายงานโครงการ………(พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia NEWขนาด14พอยต์ )
……………………………………………………………………………………………………………………….
.…
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ABSTRACT
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
บทคัดย่อภาษาอังกฤษมีรูปแบบเช่นเดียวกับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อทั้งสองต้ องมี
ความหมายตรงกัน นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุป ระสงค์และวิธกี ารศึกษาควรเขียนในรูป ประโยคอดีต กาล(Past
Tense) แ ล ะ ส่ ว น ข อ งผ ล ก า ร วิ จั ย ค ว ร เขี ย น ใน รู ป ป ร ะ โ ย ค ปั จ จุ บั น ก า ล (Present Tense)
………………………………(พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia NEWขนาด14พอยต์ )………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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สำรบัญ
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
คาอธิบายสัญญาลักษณ์และคาย่อ
บทที่ 1 บทนา
1.1
หลักการและเหตุผล
1.2
วัตถุประสงค์
1.3
ขอบข่ายของงาน
บทที่ 2

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

หน้ำ
ก
ข

1
1

100
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ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

สำรบัญรูป
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

รูปที่ 1.1

การกระจายอุณหภูมิบริเวณฐานครีบ

หน้ำ
16
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สำรบัญตำรำง
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

ตารางที่ 5.2

ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลอง

หน้ำ
52
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คำอธิบำยสัญญำลักษณ์และคำย่อ
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

ตัวอักษรภาษาอัง กฤษพิมพ์ ใหญ่ (ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
A

..

เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา
พื ้นที่ ( m 2 )
……..
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

ตัวอักษรภาษาอัง กฤษพิมพ์ เล็ก(ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา
a

..

ความเร่ ง( m / s 2 )
……..
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

ตัวอักษรภาษากรี ก(ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา


..

ความหนาแน่น( kg / m3 )
……..
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

ตัวห้ อย(ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
i

..
..
..

เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา
สภาวะที่ทางเข้ าท่อ
……..
……..
……..
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ตัวยก(ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา
"

..
..
..

ปริ มาณต่อหน่วยพื ้นที่
……..
……..
……..
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บทที่ 1
ชื่อบท(ใช้ตวั อักษร Cordia NEW ขนำด 18 พอยต์ตวั หนำ)
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

1.****หัวข้อใหญ่(ใช้อกั ษร Cordia NEW ขนำด 16 พอยต์ตวั หนำ)
******ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด 14 พอยต์…………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………
เมื่อมีการขึ้นหัวข้อย่อยใหม่ให้ เว้ น1บรรทัด
………………………………………………………………………………………………………………………
********1.1****หัวข้อย่อยระดับที่1(ใช้อกั ษร Cordia NEW ขนำด 14 พอยต์ตวั หนำ)
*************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.1****หัวข้อย่อยระดับที่ 2ใช้ ตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์
**********************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
เมื่อมีการขึ้นหัวข้อย่อยใหม่ให้ เว้ น 1บรรทัด
********1.2****หัวข้อย่อยระดับที่1
*************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
เมื่อมีการขึ้นหัวข้อใหญ่ใหม่ให้ เว้ น 2บรรทัด

2.****หัวข้อใหญ่
******ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด 14 พอยต์…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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********2.1****หัวข้อย่อยระดับที่1
*************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14
พอยต์……………………….………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………
……….หากเป็ นการพิมพ์ต่อจากบทเดิมไม่ได้ ข้ นึ บทใหม่ให้ เริ่มพิมพ์ต้งั แต่บรรทัดแรกของ
หน้ า…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
2.1.1****หัวข้อย่อยระดับที่ 2
**********************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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เอกสำรอ้ำงอิง
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
1.
2.

Ozisik, M.N., 1985. Heat Transfer: A Basic Approach. Singapore:McGraw-Hill,Inc.
………
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ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
ข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรทดลอง

