คู่มือการทางานโครงการวิศวกรรม

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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คานา 2
คู่มือการทาวิชางานโครงการนี้ ได้ ดัดแปลงมาจากเอกสารของ งานบริ การการศึกษา จัดทาขึ้นเพื่ อใช้
เป็ นแนวทางในการท ารายงานวิ ช างานโครงการของนั กศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ทั้ง นี้ ต้ องขอขอบคุ ณ ท่านอาจารย์ อ นุส รณ์ ชิ น สุว รรณ ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลเป็ นอย่างสูงทีไ่ ด้ จัดทาต้ นฉบับให้ แก่ทางคณะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมขออภัย
มา ณ ทีน่ ้ ดี ้ วย
ประมินทร์ อาจฤทธิ์
สิงหาคม 54

คานา
คู่มอื การทาวิชางานโครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการทารายงานวิชางานโครงการของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื้อหาภายในกล่าวถึงรายละเอียดของวิชา
โครงงานวิศวกรรม รายละเอียดการเขียนรายงานในหัวข้ อต่ างๆ ตลอดจนรูปแบบของรายงานโครงการทีใ่ ช้ เป็ น
มาตรฐานของแต่ละภาควิชาฯ
งานบริ การการศึกษา

(คู่มือโครงการนี ้ได้ นาตัวอย่างมาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย อาจารย์อนุสรณ์ ชินสุวรรณ)
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บทที่1
บทนำ

วิ ช างานโครงการวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เป็ นวิ ช าบั ง คั บ ในหลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่ งออกเป็ นสองวิชาย่อยทีต่ ่ อเนื่องกัน กล่าวคือ 182 498 การเตรียม
โครงการวิศ วกรรมไฟฟ้ า และ 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้ า ซึ่งนั กศึกษาจะต้ องลงทะเบียนในเทอมแรก
และเทอมปลายของปี การศึกษาตามลาดับ
โครงการหนึ่ งๆจะประกอบด้ วยนั กศึกษาทีร่ ่ ว มโครงการประมาณไม่ เกิน 3 คน แต่ ล ะโครงการจะมี
อาจารย์ทปี่ รึกษาหนึ่งท่านหรืออาจจะมีอาจารย์ทปี่ รึกษาร่ วมอีกหนึ่งท่านก็ได้ นอกจากนั้นแล้ วยังประกอบด้ วย
อาจารย์ผ้ ูร่วมประเมินผลอีกประมาณ 3 ท่าน นักศึกษาในแต่ ละกลุ่มสามารถเลือกทาโครงการทีภ่ าควิชาได้ ปิด
ประกาศไว้ ต ามที่ต นสนใจได้ และอาจทาโครงการในหั วข้ ออื่น ที่น อกเหนื อจากที่ภ าควิ ช าประกาศไว้ ไ ด้ หาก
อาจารย์ทา่ นหนึ่งท่านใดในภาควิชารับเป็ นอาจารย์ทปี่ รึกษา

1.

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของวิชางานโครงการคือ
1.
เพื่อให้ นักศึกษาได้ ร้ จู ักการนาความรู้ หลักการ และเหตุผลทางด้ านวิศวกรรมสาขา
อืน่ และศาสตร์สาขาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องมาประยุกต์ใช้ ในการทาโครงการให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ตามเวลาที่
กาหนด
2.
เพื่อให้ สามารถทาข้ อเสนอโครงการและสามารถทารายงานทางวิชาการทีถ่ ูกต้ อง
3.
เพื่อให้ สามารถนาเสนอทีถ่ ูกต้ อง
4.
เพื่อให้ เข้ าใจถึงระบบการวิจัยและพัฒนา
1.1

กำรเตรียมโครงกำรวิศวกรรม (สาหรั บวิชา 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
เพื ่อหาผลโดยสรุปของโครงการได้ ขอบข่ายของงานทีจ่ ะต้ องทาดังนี้
1.1.1

ข้ อเสนอโครงการ
นักศึกษาจะต้ องจัดทาข้ อเสนอโครงการ ประกอบหัวข้ อทีส่ าคัญดังต่อไปนี้ ชื่อผู้
เสนอโครงการ ชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ ชื่ออาจารย์ผ้ ูร่วมประเมินผล ชื่อหัวข้ อโครงการ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของงาน แนวทางการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ และ
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งบประมาณทีจ่ ะต้ องใช้ รูปแบบการเขียนข้ อเสนอโครงการให้ เป็ นไปตาม ภาคผนวก ก แนวทางการบรรยายใน
แต่ละหัวข้ อ เป็ นดังต่อไปนี้ แต่ อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกจะมีการอธิบายไว้ อีกครั้งในภาคผนวกดังกล่ าว
1.1.1.1 หลักการและเหตุผล
เป็ นส่วนทีช่ ้ ีให้ เห็น ถึงสาเหตุและทีม่ าของปั ญหาว่ าทาไมถึงต้ องมีการทา
โครงนี้ ส่วนนี้ จึงเป็ นส่วนทีส่ าคั ญมากของข้ อเสนอโครงการ ดังนั้น เพื่ อที่จะทาให้ สามารถเข้ าใจถึงสาเหตุและ
ปั ญหาได้ น้นั หากเป็ นกรณีทมี่ โี ครงการอืน่ ทีล่ ักษณะใกล้ เคียงกันหรือเป็ นโครงการทีเ่ คยทาอยู่ก่อนแล้ ว ก็จะต้ อง
มีกล่าวนาถึงลักษณะของงานดังกล่ าวทั้งหมดแล้ วชี้ให้ เห็นว่าปั ญหา อุปสรรค หรือ ข้ อพกพร่องของงานเดิมเป็ น
อย่างไร ทาไมจึงต้ องทา และทาแล้ วได้ ประโยชน์อย่างไร หากโครงการทีจ่ ะทาเป็ นโครงการใหม่ทไี่ ม่เคยมีการทา
มาก่อนก็ให้ ทาเช่นเดียวกัน โดยให้ กล่าวถึงงานทีม่ ผี ้ เู คยทามาในอดีตทีม่ ลี ักษณะใกล้ เคียงกัน
บทน าข้ างต้ นน ามาเขียนเป็ นบทสรุป เพื่ อเน้ น ให้ เ ห็น ความส าคั ญ ของ
โครงการทีจ่ ะทา ควรระลึ กอยู่เสมอว่ าหากไม่ ส ามารถชี้หลั กการและเหตุ ผลได้ ดี แล้ ว จะมีผ ลทาให้ เกิด ความ
ลาบากในการตั้งวัตถุประสงค์และการชี้ให้ เห็นผลทีค่ าดว่าจะได้ รับของโครงการ ส่งผลทาให้ ได้ ข้อเสนอโครงการ
ทีด่ ้ อยจนกระทัง่ ว่าผู้พิจารณาโครงการอาจไม่อนุมตั ิให้ ทาโครงการได้
1.1.1.2 วัตถุประสงค์
เป็ นส่วนทีก่ ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการทาโครงการว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ
แล้ วสิ่งทีจ่ ะได้ คืออะไร วัตถุประสงค์ทตี่ ้ั งไว้ ต้องสอดคล้ องกับ ส่วนของหลักการและเหตุ ผล กล่ าวคือ ต้ องเกิด
ประโยชน์ ต้ องสามารถแก้ ข้อพกพร่อง หรือปั ญหาดังทีก่ ล่าวไว้ ได้ วัตถุประสงค์ควรกล่าวให้ ชัดเจนเป็ นข้ อๆ
1.1.1.3 ขอบข่ายของงาน
เป็ นส่ ว นที่บ อกให้ ทราบถึงเนื้ องานทั้งหมดที่ทา ช่ วงของการวิ เคราะห์
สมมุติฐานต่างๆทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
1.1.1.4 แนวทางการดาเนินงาน
ให้ อธิบ ายถึงขั้น ตอนในการทางานทั้งหมดโดยละเอียดตั้งแต่ ต้น จนจบ
โครงการว่า จะมีการดาเนินการอย่างไร
1.1.1.5 แผนการดาเนินงาน
ให้ แสดงแผนงานด้ วยแผนภู มิ แ ท่ ง โดยความยาวของแท่ ง แสดงถึ ง
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม โดยมีรปู แบบดังแสดงในภาคผนวก ก
1.1.1.6 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
เป็ นการชี้ ให้ เห็นประโยชน์ ของโครงการ โดยประโยชน์ดั งกล่ าวจะต้ อง
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทตี่ ้งั ไว้
1.1.1.7 งบประมาณทีจ่ ะต้ องใช้
ให้ ทารายละเอียดงบประมาณทีจ่ ะต้ องใช้ โดยประกอบด้ วยหมวดใหญ่ ๆ
คือ ค่ าวัสดุ ค่ าอุปกรณ์ และค่ าจ้ างเหมาในกรณี ทไี่ ม่สามารถทาชิ้นงานภายในภาควิชาได้ หรือ ในกรณีทไี่ ด้ รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
ข้ อเสนอโครงการดั งกล่ าวจะต้ องมีการจั ดพิ มพ์ และเข้ าเล่ มให้ เป็ นไปตามมาตรฐานตามที่
ภาควิชากาหนด
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1.1.2

นาเสนอข้ อเสนอโครงการ
เป็ นขั้นตอนทีน่ ักศึ กษาในแต่ ละกลุ่มต้ องน าเสนอรายละเอียดหัวข้ อโครงการของ
ตนเองต่ อ อาจารย์ที่ป รึ กษา อาจารย์ ผ้ ู ร่ว มประเมิ น ผล และคณาจารย์ที่เข้ าร่ ว มฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ไ ด้ รั บ จาก
คณาจารย์นักศึกษาจะต้ องรับไปประมวลและปรึกษาต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาเพื่อประโยชน์ในการทาโครงการต่ อไป
1.1.3 รายงานความก้ าวหน้ าชั้นกลาง
นักศึกษาจะต้ องจัดทารายงานรายงานชั้นกลางเพื่ อเสนอความก้ าวหน้ าของงานทีไ่ ด้
ทาไปแล้ ว โดยใช้ ข้อ เสนอโครงการที่ไ ด้ เ สนอไปเป็ นแนวทาง ทั้ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อบางส่ ว นอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ บ้างหากอาจารย์ทปี่ รึกษาเห็นสมควร รายงานความก้ าวหน้ าชั้นกลางประกอบด้ วยหัวข้ อหลั ก
เรียงลาดับดังนี้ บทนา ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ /การออกแบบ ขั้นตอนในการทดลอง สรุป
งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้ จริง และสรุปความก้ าวหน้ าของงาน รายละเอียดของหัวข้ อหลักเป็ นดังนี้
1.1.3.1 บทนา
บทนา เป็ นส่วนทีเ่ กริ่นนาอันจะนาไปสู่ส่วนเนื้อหา ประกอบไปด้ วย การ
บรรยายถึงเรื่องโดยทั่วไปทีเ่ กีย่ วข้ องกับโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของงาน ประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.1.3.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ให้ กล่าวถึงทฤษฎี กฎ และหลักการทีเ่ กี่ยวข้ องกับการทาโครงการทัง้ หมด
โดยละเอียด
1.1.3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
ในหั ว ข้ อ นี้ ให้ ก ล่ าวถึ ง อุป กรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ /การออกแบบ หรื อ
รายละเอียดในส่ วนทีส่ าคั ญ ของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่จะใช้ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ ลักษณะของโครงการ ควรจะมี
กล่ าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ เช่ น ชื่อของบริษัท รุ่น ประเภท ขนาด ความละเอียด และ
ช่วงการทางาน เป็ นต้ น นอกจากนี้ควรจะมีภาพถ่าย หรือแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแสดงด้ วย
1.1.3.4 ขั้นตอนในการทดลอง
ให้ กล่ าวถึงขั้นตอนการทดลองทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกจนถึง
ชั้นตอนสุดท้ายโดยละเอียด นอกจากนี้ควรระบุส่งิ ทีค่ วรระวังในการทดลองอันจะส่งผลให้ ได้ รับผลการทดลองบ
ทีผ่ ิดพลาดไป หรืออาจส่งผลให้ เกิดการเสียต่ ออุปกรณ์ หรือทาให้ ผ้ ทู ดลองได้ รับอุบัติเหตุ
1.1.3.5 สรุปงบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้ จริง
งบประมาณทีไ่ ด้ นาเสนอในข้ อเสนอโครงอาจมีการปรับให้ เหมาะยิ่งขึ้นได้
ในขั้นตอนนี้ แล้ วถือว่าเป็ นงบประมาณทีต่ ้ องการจริงสาหรับงานโครงการ
1.1.3.6 สรุปความก้ าวหน้ าของงาน
ให้ สรุ ป ความก้ าวหน้ าของงานเมื่ อ เทียบกั บ แผนการด าเนิ น งานที่ไ ด้
นาเสนอไปในส่วนของข้ อเสนอโครงการ
รายงานความก้ าวหน้ าชั้นกลางดังกล่ าวจะต้ องมีการจัดพิ มพ์ และเข้ าเล่ มให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานตามทีภ่ าควิชากาหนด
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1.1.4

นาเสนอรายงานชั้นกลาง
นักศึกษาจะต้ องนาเสนอผลงานในส่วนทีไ่ ด้ เสนอไว้ ในรายงานชั้นกลางเสนอต่อ
อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ผ้ รู ่วมประเมินผล และคณาจารย์ทเี่ ข้ าร่วมฟั ง นักศึกษาจะต้ องมีความชัดเจนโดย
ละเอียดของงานในแต่ละส่วนทีไ่ ด้ ทาไป และสามารถตอบคาถามต่ อคณาจารย์ได้ อย่างชัดเจน
1.2

งำนโครงกำรวิศวกรรม………(สำหรับวิชำ Project )
นักศึกษาทีส่ ามารถลงทะเบี ยนในวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้ าได้ น้ั นจะต้ องเป็ น
นักศึกษาทีส่ อบผ่านวิชา 182 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟ้ า ในภาคการศึกษาต้ น
เป้ าหมายของงานคือ
จะต้องทางานโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ทไี ่ ด้เสนอไว้
ขอบข่ายของงานทีจ่ ะต้ องทาดังนี้
1.2.1 ทารายงานชั้นสุดท้ายฉบับร่าง
นักศึกษาจะต้ องทารายงานชั้นสุด ท้ ายฉบับ ร่ างเพื่ อเสนองานโครงการทีไ่ ด้ ทาแล้ ว
เสร็จ โดยรายงานชั้นกลางสุดท้ ายฉบับร่ างประกอบด้ วยหัวข้ อหลักเรียงลาดับและมีรายละเอียดเหมือนกับหัวข้ อ
1.1.3.1 ถึง 1.1.3.4 แล้ วเพิ่ มเติมในส่วนของ ผลการทดลองและอภิปราย สรุปและข้ อเสนอแนะ โดยส่วนทีเ่ พิ่ ม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1.1 ผลการทดลองและอภิปราย
ผลการทดลอง เป็ นสิ่ ง ที่แ ถลงไว้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ กราฟจะใช้ ในการ
แสดงผลการทดลองได้ ดีทสี่ ุด เนื่องจาก มันสามารถนามาใช้ ในการอ่านค่ าและตีความได้ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
แล้ วมันยังแสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ ม ความต่ อเนื่อง อัต ราการเปลี่ยนแปลง ความเป็ นเชิงเส้ น ค่ าสูงสุด ค่ าต่ าสุด
ฯลฯ ของผลการทดลองได้ เป็ นอย่างดี หากแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟไม่ได้ กใ็ ห้ แสดงผลการทดลองให้
อยู่ในรูปของตาราง
อภิป ราย เป็ นการยืน ยัน ว่ าผลการทดลองใช้ การได้ และมีค วามแม่ นยา
เพี ยงพอ หรือมีแนวโน้ มอย่างไรเมือ่ นาผลทีไ่ ด้ ไปเทียบกับผลทีไ่ ด้ ทางทฤษฎี หรือ ผลการทดลองในโครงการทีม่ ี
ความคล้ ายกันของผู้อนื่ ทีไ่ ด้ เคยศึกษามาแล้ ว ทัง้ นี้เป็ นการเกริ่นนาไปสู่การสรุป
อนึ่งควรระลึกไว้ อยู่เสมอว่ า ส่วนใหญ่ แล้ วข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลองนั้ น
ไม่ใช้ ผลการทดลอง เนื่องจากข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลองนั้นมักจะเป็ นข้ อมูลพื้ นฐานทีว่ ัดได้ เช่ น อุณหภูมิ ความ
ดัน เวลา ฯลฯ ส่วนผลการทดลองนั้นมักจะเป็ นค่าทีเ่ กิดจากการนาข้ อมูลการทดลองทีไ่ ด้ ไปวิเคราะห์ให้ อยู่ในรูปที่
ต้ องการที่ส อดคล้ องกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการจั ด ล าดั บ เนื้ อหานั้ น นิ ยมน าข้ อมู ล ที่ได้ จากการทดลอง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลองแสดงไว้ ในส่วนของภาคผนวก
1.2.1.2 สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุป คือ การสรุปผลการทดลองทีไ่ ด้ เสนอและอภิปรายไว้ แล้ วอย่างสั้นๆ
ทัง้ นี้จะต้ องกล่าวถึงข้ อจากัด สมมุติฐาน และความผิดพลาด กากับไว้ ด้วย
ข้ อเสนอแนะ เป็ นการกล่ าวถึงการแนวทางการแก้ ใขข้ อผิ ดพลาดทีเ่ กิด
ขึ้นกับหากได้ มีการศึกษาโครงการนี้ ต่ อเนื่องไปอีก หรือ ยกประเด็นทีน่ ่ าสนใจทีจ่ ะเป็ นประเด็น ของการศึกษา
โครงการต่อเนื่องจากโครงการนี้
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1.2.2

นาเสนอรายงานชั้นสุดท้ าย
นั กศึ ก ษาจะต้ องน าเสนอผลงานในส่ วนที่ไ ด้ เสนอไว้ ใ นรายงานชั้ น สุด เสนอต่ อ
อาจารย์ที่ป รึ กษา อาจารย์ผ้ ู ร่ว มประเมิน ผล และคณาจารย์ที่เข้ าร่ ว มฟั ง นั กศึ กษาจะต้ องมีค วามชั ด เจนโดย
ละเอียดของงานในแต่ละส่วนทีไ่ ด้ ทาไป และสามารถตอบคาถามต่อคณาจารย์ได้ อย่างชัดเจน
1.2.3 ทารายงานโครงการฉบับสมบูรณ์
จากข้ อคิ ด เห็น ของคณาจารย์ในการน าเสนอรายงานขั้นสุดท้ าย นั กศึกษาจะต้ อง
นามาประมวลแล้ วชี้แจงให้ เกิด ความกระจ่ างในรายงานฉบั บสมบูรณ์ ซี่งประกอบไปด้ 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 จะแบ่ งออกเป็ นกีบ่ ทก็ได้ แล้ วแต่ความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการซึ่งอาจแบ่งได้ โดยสังเขปตามรายงานชั้นสุดท้ ายฉบับร่ างดังทีก่ ล่ าง
ไว้ ข้างต้ น
12. เอกสารอ้ างอิง
13. ภาคผนวก เป็ นส่วนทีป่ ระกอบไปด้ วยส่วนอืน่ ๆทีไ่ ม่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
หากประกอบด้ วยหลายส่วนให้ แยกออกเป็ นส่วนๆ อาทิเช่น ข้ อมู ลทีไ่ ด้ จาก
การทดลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดของการเขียนในแต่ละหัวข้ อให้ เป็ นไปตามทีไ่ ด้ เคยกล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น
ส่วนรายละเอียดของบทคัดย่อให้ เป็ นไปดังนี้
1.2.3.1 บทคัดย่อ
เป็ นส่วนทาให้ ผ้ อู ่านสามารถทราบถึง ข้ อสรุปของรายงานโครงการอย่าง
สั้นๆแต่ให้ เกิดภาพรวมทัง้ โครงการ โดยมีรปู แบบการเขียนดังนี้ ย่อหน้ าแรกให้ กล่าวถึงงานทีไ่ ด้ ทาสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา ส่วนย่อหน้ าทีส่ องให้ กล่ าวถึงผลทีไ่ ด้
บทคัดย่อทีด่ ีควรมีการเขียนด้ วยข้ อความทีก่ ระชับ ไม่เยิ่นเย้ อ ไม่อธิบาย
รายละเอียดมากเกินไป ไม่ควรมีภ าพหรือตาราง ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกินหนึ่งหน้ ากระดาษ
อย่างไรก็ตามบทคัดย่อนั้นมิใช่บทนาซึ่งมีความแตกต่ างกันดังนี้ บทนา
จะเป็ นการกล่ าวนาไปสู่เนื้อหาไม่มสี ่วนทีเ่ ป็ นผลทีไ่ ด้ จากผลสรุปของโครงการอยู่ด้วย และเป็ นการกล่ าอธิบาย
อย่างละเอียด ส่วนบทคัดย่อ จะเป็ นการสรุปสิ่งสาคัญทัง้ หมดของรายงานโครงการไม่ใช้ การกล่ าวนา ต้ อง
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ประกอบด้ วยผลทีไ่ ด้ ของโครงการ และข้ อความในบทคัดย่อจะไม่อธิบายเยิ่นเย้ อ จากทีก่ ล่ าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้
ว่า บทคัดย่อจะต้องเป็ นส่วนทีเ่ ขียนขึ้นมาหลังสุดของการเขียนรายงานโครงการ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษมีรปู แบบเช่นเดียวกับการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาไทย และบทคัดย่อทัง้ สองต้ องมีความหมายตรงกัน นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์และวิธกี ารศึกษา
ควรเขียนในรูปประโยคอดีตกาล(Past Tense) และ ส่วนของผลการวิจัยควรเขียนในรูปประโยคปั จจุบันกาล
(Present Tense)
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บทที่ 2
กำรจัดพิมพ์รำยงำน

การจัดพิมพ์ รายงานทีจ่ ะกล่าวต่ อไปนี้จะรวมถึงการพิมพ์ข้อเสนอโครงการ
การจัดพิมพ์ รายงาน
ความก้ าวหน้ าชั้นกลาง การจัดพิมพ์ รายงานความก้ าวหน้ าฉบับร่าง และการจัดพิมพ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาจะต้ องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นทางภาควิชาฯจะไม่รับการพิจารณารายงานนั้น

2.1

กระดำษ
การพิมพ์ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ไม่มเี ส้ น คุณภาพไม่ต่ ากว่า 80 แกรม พิมพ์หน้ าเดียว

2.2

ตัวพิมพ์

ตัวอักษรทีใ่ ช้ พิมพ์ทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ใช้ แบบ CordiaUPC ตลอดทัง้ รายงานโดยมี
รายละเอียดของแบบตัวพิมพ์ดังต่ อไปนี้
2.2.1 ส่วนเนื้ อเรือ่ ง
ให้ ใช้ ขนาด 14 พอยต์ ตัวธรรมดา
2.2.2 หัวข้อใหญ่ส่วนเนื้ อเรือ่ ง
ให้ ใช้ ขนาด 16 พอยต์ ตัวพิมพ์หนา
2.2.3 ชือ่ บท
ชื่อบทและชื่อส่วนประกอบต่ างๆ 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 ขอบล่ าง 1.0 นิ้ว และขอบซ้ าย 1.5 นิ้ว ดังแสดงในหน้ า

ถัดไป

ห่างจากขอบกระดาษบน 1.5 นิ้ว
10

กรอบการพิ มพ์

ห่างจากขอบกระดาษด้ านขวา 1.5 นิ้ว

ห่างจากขอบกระดาษด้ านขวา 1.0 นิ้ว

ระยะกำรตั้งหน้ำกระดำษ

2.4

กำรจัดตำแหน่งหัวข้อและเนื้
อเรือ่ ง
ห่างจากขอบกระดาษล่
าง 1.0นิ้ว
ให้ เป็ นไปตามภาคผนวก ก
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2.5

ตำรำงและรูป
2.5.1

คำอธิบำยตำรำงและรูป
ทุกตารางและทุกภาพทีป่ รากฏอยู่ในรายงานจะต้ องมีเลขลาดับของตารางหรือลาดับของภาพ
ปรากฏอยู่เสมอ โดยการมีรปู แบบดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลอง
รูปที่ 5.8 การกระจายอุณหภูมทิ บี่ ริเวณฐานครีบ
จากตัวอย่างทีแ่ สดงตัวเลข 3 และ 5 หมายถึง เลขบท และ 2 และ 8 หมายถึง ลาดับทีข่ อง
ตารางหรือรูปทีอ่ ยู่ในบทนั้น ส่วน*และ**หมายถึง เว้ นวรรค 1 และ 2 ตัวอักษรตามลาดับ
อนึ่งการให้ คาอธิบายในส่วนของรูปทีก่ ราฟแสดงความสัมพั นธ์ระหว่ างสองตัวแปรนั้น นิยม
ให้ ค าอธิบ ายโดยกล่ าวถึงตัว แปรตามทีอ่ ยู่ ทางแกนตั้ งก่อนแล้ วจึงตามด้ วยตั วแปรทางแกนนอน ตั วอย่างเช่ น
กราฟแสดงความสัมพั นธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลา ในทีน่ ้ ีค่าทางแกนตั้งและแกนนอนจะเป็ นอุณหภูมแิ ละเวลา
ตามลาดับ
2.5.2

กำรจัดตำแหน่งคำอธิบำยตำรำงและรูป
2.5.2.1 คาอธิบายตาราง
คาอธิบายตารางให้ จัดวางอยู่ชิดขอบตารางด้ านบน และวางให้ ชิดขอบทางด้ านซ้ าย
ของตาราง ข้ อความทีพ่ ิ มพ์ต่อจากตารางให้ เว้ น 2 บรรทัดจากขอบล่างของตาราง
2.5.2.2 คาอธิบายรูป
คาอธิบายรูปให้ จัดวางอยู่ก่งึ กลางใต้ รูปและให้ เว้ นห่างจากรูป 1 บรรทัด ข้ อความที่
พิมพ์ต่อให้ เว้ นจากคาอธิบาย 2 บรรทัด

2.6

กำรลำดับหน้ำ
2.6.1

ตำแหน่งของเลขหน้ำ
เลขหน้ าให้ พิมพ์ ไว้ 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 ใช้ การลาดับด้ วยพยัญชนะ ก ข ค . . . โดยการลาดับเริ่มจากบทคัดย่อ
ภาษาไทยเป็ นหน้ าแรก อนึ่งหน้ าแรกของบทคัดย่อ กิตติมากรรมประกาศ และสารบัญทุกประเภท ให้ นับลาดับ
หน้ าแต่ไม่ต้องใส่เลขหน้ า
2.6.2.2 ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอ้ างอิง
ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอ้ างอิงให้ เริ่มลาดับหน้ าโดยเริ่มจากบทที่ 1 โดยหน้ าแรกของ
แต่ละบทและหน้ าแรกของส่วนอ้ างอิงให้ นับลาดับหน้ าแต่ไม่ต้องพิ มพ์เลขหน้ 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 เริ่มตั้งแต่ หน้ าแรกของภาคผนวกนั้นโดย
หน้ าแรกของแต่ละภาคผนวกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ าแต่ให้ นับลาดับหน้ า

2.7

ปกและกำรเข้ำเล่ม

หมายถึงเอกสารทีจ่ ะส่งให้ แก่ภาควิชาประกอบในรายวิชา 182 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟ้า และ/
หรือรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า ซึง่ จะต้ 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 การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรือรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า เอกสารฉบับร่างนี้อาจจะเย็บสันข้ างหรือไม่
เย็บก็ได้ แต่ขอแนะนาว่ าควรใช้ คลิปหนีบจะสะดวก ในการตรวจแก้ สาหรับอาจารย์และนักศึกษา
2.7.2 เอกสำรประกอบกำรนำเสนอ
หมายถึงเอกสารทีจ่ ะส่งให้ แก่ภาควิชาเพื่อประกอบการนาเสนอในวันสอบ รายวิชา 182 498 การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรือรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า ซึง่ จะต้ องส่งให้ กบั ทางภาควิชา ตามวัน และ
เวลาทีภ่ าควิชากาหนด
2.7.2.1 ปกหน้ าและปกหลัง
ปกหน้ าและปกหลังเป็ นกระดาษทีม่ คี ุณภาพเดียวกันกับทีใ่ ช้ พิมพ์ส่วนเนื้อเรื่อง โดย
ปกหน้ าให้ ใช้ แบบตามมาตรฐานของภาควิชาเท่านั้น ส่วนปกหลังเป็ นกระดาษเปล่าทีไ่ ม่การพิ มพ์ข้อความใดๆ
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2.7.2.2 การเข้ าเล่ม
ให้ เข้ าเล่มด้ วยการเย็บขอบด้ านซ้ ายของกระดาษเข้ าด้ วยกัน แล้ วใช้ กระดาษกาวผ้ า
ปิ ดทับทีส่ นั ขอบด้ านซ้ ายให้ คุมทับลวดทีใ่ ช้ เย็บทัง้ ด้ านหน้ าและด้ านหลัง สีของกระดาษกาวผ้ าให้ เป็ นไปดังนี้
ภาคปกติ
ใช้ สเี ขียว
ภาคพิเศษ
ใช้ สดี า
2.7.2

รำยงำนฉบับแก้ไข
ให้ ปฏิบัติตามหัวข้ อ 2.7.2.1 ข้ างต้ น แต่เพิ่มแผ่นใสชนิดถ่ายเอกสารได้ เป็ นแผ่นคลุมปกหน้ า

และปกหลัง
2.7.3

รำยงำนฉบับสมบู รณ์
ให้ จัดเรียงลาดับเอกสารให้ ถูกต้ องแล้ วใชัคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้
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บทที่ 3
กำรอ้ำงอิงเอกสำร
การอ้ างอิงเอกสารในรายงาน โครงการ ทัง้ การอ้ างอิงเอกสารภายในเนื้อหา และการอ้ างอิงเอกสารท้าย
เล่ม ให้ เป็ นไปตามหลักการดังต่ อไปนี้

3.1

กำรอ้ำงอิงเอกสำรภำยในเนื้ อหำ

การอ้ างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ ใช้ ระบบ ชื่อ-ปี ซึ่งเป็ นการอ้ างโดยระบุชื่อผู้แต่งและปี พิ มพ์ของเอกสาร
ทีอ่ ้ าง แทรกปนไปกับเนื้อหา สาหรับชื่อผู้แต่งคนไทยและเขียนเป็ นภาษาไทย ให้ ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่ง ส่วนชื่อผู้
แต่งเป็ นภาษาต่ างประเทศ รวมทั้งชื่อผู้แต่งคนไทยทีเ่ ขียนเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ระบุชื่อสกุล โดยมีรปู แบบ
ดังนี้
ข้ อความทีอ่ ้ าง… .(ชื่อผู้แต่ง, ปี พิมพ์)

3.2

กำรอ้ำงอิงเอกสำรท้ำยเล่ม

เอกสารทุกรายการทีอ่ ้ างไว้ ในเนื้อหา จะนามารวมไว้ ตอนท้ายของบทความ จัดเรียงตามลาดับอักษร
ของชื่อผู้แต่งภาษาไทยก่อน ตามด้ วยภาษาอังกฤษ โดยมีรปู แบบดังนี้
3.2.1 เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง, ปี พิมพ์, ชือ่ หนังสือ. ครั้งทีพ่ ิมพ์. เมืองทีพ่ ิมพ์: สานักพิ มพ์.
3.2.2

เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นบทควำมในวำรสำร หรือ หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ. ปี พิมพ์ของวารสาร. ชื่อบทความ. ชือ่ วำรสำร. ปี ที(่ ฉบับที)่ : หน้ า.

3.2.3

เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นบทควำมในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ. ปี พิมพ์. ชื่อบทความ. ใน ชือ่ หนังสือ, เลขหน้ า. ชื่อบรรณาธิการ หรือ ผู้
รวบรวม. ครั้งทีพ่ ิมพ์. สถานทีพ่ ิมพ์: สานักพิ มพ์.

3.2.4

เอกสำรอ้ำงอิงเป็ นวิทยำนิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง, ปี พิมพ์. ชือ่ วิทยำนิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา. . . สาขา . . . คณะ. . .
มหาวิทยาลัย . . .

3.2.5

กำรอ้ำงอิงข้อมู ลจำกอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง. (ปี พิมพ์). ชือ่ เรือ่ ง. [ ชื่อแหล่งข้ อมูลบนอินเทอร์เน็ต]. วัน เดือน ปี ทีค่ ้ นข้ อมูล.
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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 นเอกสำรชุดแรกทีใ่ ห้อำจำรย์ทปี่ รึกษำตรวจสอบก่อนวันนำเสนอในรายวิชา 182 498 การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรือรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า เอกสารฉบับร่างนี้อาจจะเย็บสันข้ างหรือไม่
เย็บก็ได้ แต่ขอแนะนาว่ าควรใช้ คลิปหนีบจะสะดวก ในการตรวจแก้ สาหรับอาจารย์และนักศึกษา
4.2
เอกสำรประกอบกำรนำเสนอ
หมายถึงเอกสารทีจ่ ะส่งให้ แก่ภาควิชาเพื่อประกอบกำรนำเสนอในวันสอบ รายวิชา 182 498 การเตรี ยม
โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรือรายวิชา 182 499 โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า ซึง่ จะต้ องส่งให้ กบั ทางภาควิชา
ตามวันและเวลาทีภ่ าควิชากาหนด

4.3
รำยงำนฉบับแก้ไข
เป็ นเอกสำรชุดแก้ไขตำมข้อแนะนำของกรรมกำรสอบและอำจำรย์ทปี่ รึกษำ โดยนักศึกษาจะต้ องให้ อาจารย์
ทีป่ รึกษาตรวจสอบและเซ็นชื่อก่อน จะส่งเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยใชัคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้ ไม่ต้องเข้ า
เล่ม
4.4 รำยงำนฉบับสมบู รณ์
เป็ นรายงานฉบั บ สมบู รณ์ ที่จะส่ งให้ แก่ ห้องสมุ ด คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์เก็บ ไว้ เป็ นข้ อมู ล ต่ อไป ดัง นั้ น ขอให้
นั ก ศึ กษาตรวจสอบและให้ อาจารย์ ที่ป รึ กษาเซ็น ชื่ อ รั บ รองก่ อ นจะส่ ง ให้ กับ ภาควิ ช าโดยตั ว รายงานให้ จั ด
เรียงลาดับเอกสารให้ ถูกต้ องแล้ วใชัคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้
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ภำคผนวก

17

ภำคผนวก ก
รูปแบบกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรพร้อมคำอธิบำย
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Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
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 ท่ปี รึกษา (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 ีปรึ กษา
อาจารย์ ……………………….. ………………………..
อาจารย์ ท่ ีปรึ กษาร่ วม
อาจารย์ ……………………….. ………………………..
อาจารย์ ……………………….. ………………………..
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

หัวข้ อโครงการภาษาไทย
หัวข้ อโครงการภาษาอังกฤษ
(ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 18 พอยต์ ตวั หนา)
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

หลักการและเหตุผล(ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 18 พอยต์ ตวั หนา)
********เป็ นส่วนที่ชี ้ให้ เห็นถึงสาเหตุและที่มาของปั ญหาว่าทาไมถึงต้ องมีการทาโครงนี ้ ส่วนนี ้จึงเป็ นส่วนที่สาคัญ
มากของข้ อเสนอโครงการ ดังนั ้นเพื่อที่จะทาให้ สามารถเข้ าใจถึงสาเหตุและปั ญหาได้ นั ้น หากเป็ นกรณี ที่มี
โครงการอื่นที่ลกั ษณะใกล้ เคียงกันหรือเป็ นโครงการที่เคยทาอยู่ก่อนแล้ ว ก็จะต้ องมีกล่าวนาถึงลักษณะของงาน
ดังกล่าวทั ้งหมดแล้ วชี ้ให้ เห็นว่าปั ญหา อุปสรรค หรือ ข้ อบกพร่องของงานเดิมเป็ นอย่างไร ทาไมจึงต้ องทา และ
ทาแล้ วได้ ประโยชน์อย่างไร หากโครงการที่จะทาเป็ นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการทามาก่อนก็ให้ ทาเช่นเดียวกัน
โดยให้ กล่าวถึงงานที่มีผ้ เู คยทามาในอดีตที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
********บทนาข้ างต้ นนามาเขียนเป็ นบทสรุปเพื่อเน้ นให้ เห็นความสาคัญของโครงการที่จะทา ควรระลึกอยู่เสมอ
ว่าหากไม่สามารถชี ้หลักการและเหตุผลได้ ดีแล้ วจะมีผลทาให้ เกิดความลาบากในการตั ้งวัตถุประสงค์ และการ
ชี ้ให้ เห็นผลที่คาดว่าจะได้ รับของโครงการ ส่งผลทาให้ ได้ ข้อเสนอโครงการที่ด้อยจนกระทัง่ ว่าผู้พิจารณาโครงการ
อาจไม่อนุมัติให้ ทาโครงการ
ได้ ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………(หมายเหตุ ตัวอักษรบรรยายให้ ใช้ Cordia New 14 point เป็ นหลัก)………………
………………………………………………………………………………………………………………………
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
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วัตถุประสงค์
********เป็ นส่วนที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการทาโครงการว่า
เมื่อสิ ้นสุดโครงการแล้ วสิง่ ที่จะได้ คืออะไร
วัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ ต้องสอดคล้ องกับส่วนของหลักการและเหตุผล กล่าวคือ ต้ องเกิดประโยชน์ ต้ องสามารถแก้
ข้ อบกพร่อง หรือปั ญหาดังที่กล่าวไว้ 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 นคว้ าทฤษฎีเพิ่มเติม

2.

....

3.

....

4.

.....
ภาคการศึกษาปลาย

5.

...

6.

..

7.

.....

8.

..

9.

สรุปรายงานขั ้นสุดท้ าย
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
********เป็ นการชี ้ให้ เห็น ประโยชน์ ของโครงการ โดยประโยชน์ ดังกล่าวจะต้ อ งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ที่ ตัง้
ไว้ ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
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งบประมาณที่ใช้
********ให้ ชี ้แจงค่าใช้ จ่ายในการซื ้อวัสดุ หรือค่าจ้ างทา ที่ต้องการเบิกจากทางภาควิชา ในแบบนาเสนอ
โครงการนี ้ นักศึกษาควรให้ ข้อมูลค่ าใช้ จ่ายอย่ างคร่ าวๆก่อน สาหรับตัวรายงานฉบับสมบูรณ์ จึงต้ องให้
รายละเอียดของค่าใช้ จ่ายในการซื ้อวัสดุ หรือค่าจ้ างทา ทั ้งหมดที่ต้องการเบิกจากทางภาควิชา และการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามระเบียบของภาควิชาโดย
เคร่งครัด…………………………………………………………………………………………..………..……
………………………………………………………………………………………………………………………
…………

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการ
ลาดับ
ที่
1.

รายการ

จานวน

ราคาต่ อหน่ วย
(บาท)

รวม (บาท)

2.
3.
4.
5.

ลงชื่อผู้เสนอโครงการ

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

อาจารย์ ท่ ีปรึ กษา ---------------------------------------------------------(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
รูปแบบรำยงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์พร้อมคำอธิบำย
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ตัวอักษร Cordia New ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

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 ที่ 4 ซึ่งเสนอเป็ นส่วนหนึ่งใน
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia New ขนาด14พอยต์ ตัวหนา

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
พ.ศ.xxxx
ตัวอักษร Cordia New ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

26
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Project Report No. EEXX-XX

เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด14 พอยต์ ตัวหนา

ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษให้ใช้ตวั 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

20XX
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ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

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. . . . . . . . . . . . . . . )
เว้ น 2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

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

(อาจารย์. . . . . . . . . . . . . . . )
เว้ น 2 บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

(อาจารย์. . . . . . . . . . . . . . . )
ประเมินผล ณ วันที่ . . . . . . .
(ใช้อกั ษร Cordia NEW ขนำด 16 พอยต์ ตัวหนำ)
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ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

กิตติกรรมประกำศ
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
เป็ นส่วนทีก่ ล่าวถึงคาขอบคุณของผู้ทมี่ สี ่วนเกี่ยวข้ องทีท่ 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 ข้ อสรุปของรายงานโครงการอย่างสั้นๆแต่ให้ เกิดภาพรวมทัง้
โครงการ โดยมีรปู แบบการเขียนดังนี้ ย่อหน้ าแรกให้ กล่าวถึงงานทีไ่ ด้ ทาสาเร็จตามวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
ส่วนย่อหน้ าทีส่ องให้ กล่ าวถึงผลทีไ่ ด้
บทคัดย่อทีด่ ีควรมีการเขียนด้ วยข้ อความทีก่ ระชับ ไม่เยิ่นเย้ อ ไม่อธิบายรายละเอียดมากเกินไป ไม่
ควรมีภาพหรือตาราง ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกินหนึ่งหน้ ากระดาษ
อย่างไรก็ตามบทคัดย่อนั้นมิใช่ บทนาซึ่งมีความแตกต่ างกันดังนี้ บทนา จะเป็ นการกล่ าวนาไปสู่เนื้อหา
ไม่มสี ่วนทีเ่ ป็ นผลทีไ่ ด้ จากผลสรุปของโครงการอยู่ด้วย และเป็ นการกล่าอธิบายอย่างละเอียด ส่วนบทคัดย่อ จะ
เป็ นการสรุปสิ่งสาคัญทัง้ หมดของรายงานโครงการไม่ใช้ การกล่ าวนา ต้ องประกอบด้ วยผลทีไ่ ด้ ของโครงการ และ
ข้ อความในบทคัดย่อจะไม่อธิบายเยิ่นเย้ อ จากทีก่ ล่ าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า บทคัดย่อจะต้องเป็ นส่วนทีเ่ ขียน
ขึ้นมาหลังสุดของการเขียนรายงานโครงการ………(พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia NEWขนาด14พอยต์ )
……………………………………………………………………………………………………………………….
.…
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ABSTRACT
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
บทคัดย่อภาษาอังกฤษมีรปู แบบเช่ นเดียวกับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อทัง้ สองต้ องมี
ความหมายตรงกัน นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์และวิธกี ารศึกษาควรเขียนในรูปประโยคอดีตกาล(Past
Tense) แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ค ว ร เขี ย น ใ น 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 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
เอกสารอ้ างอิง
ภาคผนวก

หน้ำ
ก
ข

1
1

100
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สำรบัญรูป
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
รูปที่ 1.1

การกระจายอุณหภูมบิ ริเวณฐานครีบ

หน้ำ
16
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สำรบัญตำรำง
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
ตารางที่ 5.2

ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลอง

หน้ำ
52
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คำอธิบำยสัญญำลักษณ์และคำย่อ
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ ใหญ่ (ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
A

..

เว้ น1บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา
พื ้นที่ ( m2 )
……..
เว้ น2บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด16 พอยต์ ตัวหนา

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ 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

ตัวอักษรภาษากรีก(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
"

..
..
..

ปริมาณต่อหน่วยพื ้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…………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………
เมือ่ มีการขึ้นหัวข้ อย่อยใหม่ให้ เว้ น1บรรทัด
………………………………………………………………………………………………………………………
********1.1****หัวข้อย่อยระดับที1่ (ใช้อกั ษร Cordia NEW ขนำด 14 พอยต์ตวั หนำ)
*************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.1****หัวข้ อย่อยระดับที่ 2ใช้ ตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์
**********************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
เมือ่ มีการขึ้นหัวข้ อย่อยใหม่ให้ เว้ น 1บรรทัด
********1.2****หัวข้อย่อยระดับที1่
*************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14พอยต์…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
เมือ่ มีการขึ้นหัวข้ อใหญ่ใหม่ให้ เว้ น 2บรรทัด

2.****หัวข้อใหญ่
******ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด 14 พอยต์…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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********2.1****หัวข้อย่อยระดับที1่
*************ข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรCordiaNEWตัวธรรมดาขนาด14
พอยต์……………………….………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………
……….หากเป็ นการพิมพ์ต่อจากบทเดิมไม่ได้ ข้ นึ บทใหม่ให้ เริ่มพิ มพ์ต้ังแต่บรรทัดแรกของ
หน้ า…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
2.1.1****หัวข้ อย่อยระดับที่ 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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ภำคผนวก

40

เว้ นจากขอบการพิ มพ์3บรรทัดของตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา
ตัวอักษร Cordia NEW ขนาด18 พอยต์ ตัวหนา

ภำคผนวก ก
ข้อมูลที่ได้จำกกำรทดลอง

