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Agenda 

• Project course 2/2558 

• YouTube 

• การเตรียมชีวิตหลังเรียนจบปริญญาตรี 

• การท าบุญภาควิชา + 5 ส. (15 มกราคม 2559) 



Semester II (3 credits) 

• Oral Exam 

– Progress II  30% 

– Defense  30% 

• Report   10% 

• YouTube 2 VDO  20% 

• Poster   10% 

Total   100% 

Grading 



• 24-26 มนีาคม 2559 

• นศ. น าเสนอผลงานของ project เป็นแบบโปสเตอร ์

• มกีารใหค้ะแนนโปสเตอรด์เีดน่  

• ภาควชิาสนับสนุนการจดัพมิพโ์ปสเตอร ์และเบีย้เลีย้ง 

• ภาควชิารว่มงานฯ โดยจดัเป็นลกัษณะของ Open house 

• มกีารน าเสนอผลงานของหอ้งปฏบิตักิารดว้ย 

งานสมัผสัโลกวศิวกรรม 



กจิกรรม ระยะเวลา 
Progress VDO  4 (YouTube) วนัศุกร์ท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 
ส่งเล่มรายงานส าหรับสอบความกา้วหนา้ วนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 
สอบความกา้วหนา้คร้ังท่ี 2 (Oral + Poster)  วนัศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2559 
ส่งไฟลโ์ปสเตอร์ท่ีแกไ้ข เพื่อท าการจดัพิมพ ์ วนัจนัทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559 
นกัศึกษารับโปสเตอร์ เพื่อน าไปจดัแสดง วนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2559 
น าเสนอผลงาน Project ในรูปแบบ Poster ใน
งานสัมผสัโลกวิศวกรรม 2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 24 – เสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2559 

Progress VDO  5 (YouTube) วนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2559 
ส่งเล่มรายงาน ฉบบัเล่มจบ  วนัพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ วนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
ส่งปริญญานิพนธ์ (พร้อมลายเซ็นต)์ + CD วนัจนัทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2559 



Calendar 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

มนีาคม 2559 

สอบกลางภาค 

ส่งเล่มรายงาน สอบก้าวหน้า 

สง่ไฟลโ์ปสเตอร ์

เพือ่จดัพมิพ ์

รบัโปสเตอร ์

ไปจดัแสดง งานสัมผัสโลกวิศวกรรม’59 



Calendar 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

พฤษภาคม 2559 

สอบปลายภาค 

ส่งเล่มรายงาน 

(ฉบับสมบรูณ์*) 

สอบป้องกัน 

ส่งปริญญา
นิพนธ์ +CD 



การเขยีนเล่มวชิา Project 

ท าใมตอ้งเขยีนเล่มใหด้?ี 



การเขยีนเล่มวชิา Project 

องคป์ระกอบ 

 หน้าปก 

 บทคดัย่อ และกติกิรรมประกาศ 

 สารบญั/รายการรูปภาพ/ตาราง 

 เนือ้หา 

 ภาคผนวก 
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การเขยีนเล่มวชิา Project 

องคป์ระกอบ 

 หน้าปก 
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บทที ่1 บทน า 

1.1  ทีม่าและความส าคญัของงานวจิยั 

1.2  วตัถปุระสงคข์องงานวจิยั 

1.3  ขอบเขตของงานวจิยั 

1.4  ประโยชนแ์ละผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1.5  แผนการด าเนินงาน 

เนือ้หาเล่มวชิา Project 



บทที ่2 งานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2  ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3  หลกัการพืน้ฐาน (Conceptual design) 

เนือ้หาเล่มวชิา Project 



บทที ่3 การออกแบบงานวจิยัและวธิกีารด าเนินงาน (Methodology) 

3.1  การออกแบบ (พรอ้มเขยีนแบบวศิวกรรม และรายละเอยีด) 

3.2  วสัดอุปุกรณท์ีใ่ชใ้นงานวจิยั (พรอ้มรปูภาพและรายละเอยีด) 

3.3  วธิกีารด าเนินงาน/การทดลอง 

----------หรอื---------- 

บทที ่3 การค านวณและวธิกีารด าเนินงาน (Methodology) – กรณี programming 

3.1  ขัน้ตอนการค านวณ 

3.2  แผนภาพการค านวณ  

3.3  ตวัอย่างการค านวณ 

 

เนือ้หาเล่มวชิา Project 



บทที ่4 ผลการทดลอง 

บทที ่5 สรปุผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ (1-2 หนา้) 

5.1  สรปุผลการทดลอง  

5.2  ขอ้เสนอแนะส าหรบังานในอนาคต 

 

!!! หวัขอ้ตา่ง ๆ สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม !!! 

เนือ้หาเล่มวชิา Project 



การอา้งองิ 

 Website 

 เอกสาร/หนังสอื  

เนือ้หาเล่มวชิา Project 



Format 

เนือ้หาเล่มวชิา Project 



Format 

เนือ้หาเล่มวชิา Project 



• นักศกึษาตอ้งท ารายงานสง่กอ่นสอบในวนัทีก่ าหนด กอ่น 16:00 น. ที่

หอ้งธรุการภาควชิา 

• ท าเลม่ทัง้หมด 5 เล่ม โดยตอ้งมลีายเซน็ต ์อ.ทีป่รกึษา ก ากบัดว้ย 

• กลุม่ใดไม่สง่รายงานตามทีก่ าหนด  จะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

• นักศกึษาตอ้งน าเสนอวธิกีารด าเนินงาน (methodology) ทีช่ดัเจน เชน่ 

Program (กรณี programming) / Design Assembly + Part list 

ครบถว้น (กรณีงานสรา้ง)  มแีผนการวจิยัทีช่ดัเจน  มผีลการทดสอบที่

ได ้ หากไม่ประสบผลส าเรจ็  ควรมขีอ้บ่งช ีด้ว้ยวา่เกดิจากสาเหตใุด  มี

แนวทางในการแกไ้ขอย่างไร 

การสอบวชิา Project 



• เขยีนแบบวศิวกรรม (Drawing) ตอ้งเขยีนใหถ้กูหลกัการดว้ย 

• นักศกึษาควรเขยีนรายงานเป็นระยะ (ทกุ ๆ 2 สปัดาห)์ ใหก้บั อ.ทีป่รกึษา

ไดต้รวจสอบความถกูตอ้ง   

• รายงานกอ่นสอบความกา้วหนา้  ควรเขยีนใหถ้กูตอ้งตาม format ทีไ่ด ้

ก าหนดไว ้ ซ ึง่กรรมการจะตรวจสอบเลม่รายงานดว้ยวา่ถกูตอ้งหรอืไม่ 

• รายงานกอ่นสอบความป้องกนั ควรเป็นเลม่รายงานทีส่มบรูณแ์ลว้  ผ่าน

การตรวจจากอาจารยท์ีป่รกึษา  ซ ึง่รายงานนีก้รรมการจะใหค้ะแนนใน

สว่นของ Report 10% 

 

การสอบวชิา Project 



• ส าหรบัโครงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม  นักศกึษาตอ้งปรกึษากบั 

อ.ทีป่รกึษาดว้ยวา่  ขอ้มูล หรอืรายละเอยีดของงานบางอย่าง  เป็น

ความลบัหรอืไม่  สามารถน ามาใสใ่นรายงานไดห้รอืไม่ 

• ใบเสรจ็ทีต่อ้งการเบกิคา่ใชจ้า่ย  ตอ้งไม่เกนิ 2 วนั 

• จะมกีารนัดประชมุเพิม่ในเทอม 2/2558  เพือ่เพิม่เตมิทกัษะเกีย่วกบั

การเขยีนรายงาน  การน าเสนอ  การเขยีนเอกสารอา้งองิ และอืน่ ๆ 

เชน่ การเรยีนตอ่  ทนุการศกึษา  การแนะแนวจาก บรษิทัเอกชน ฯลฯ 

 

เร ือ่งอืน่ ๆ  



ขัน้ตอนการจบ 

นักศึกษาน ารายงานเล่มสมบูรณ์ให้ อ.ที่ปรกึษาตรวจสอบ 

ส่งเล่มเพ่ือท าการสอบป้องกัน 

สอบป้องกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 

แก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

น าเล่มทีผ่่านการแก้ไขเรียบรอ้ยแล้ว  ขอลายเซ็นตจ์ากอาจารย์ท่ีปรกึษาและหัวหน้าภาควิชา 



ขัน้ตอนการจบ 

กรอกฟอรม์ปลดหนี้กับภาควิชา (เฉพาะวิชาโครงงาน)  พร้อมลายเซ็นต ์

น ำเอกสำรน ำส่งภำควิชำ (ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภำคม 2559) ประกอบด้วย  
• เล่มจบสมบูรณ์   
• CD 1 แผ่น   
• ใบปลดหนี้กับภาควิชา 

ภาควิชาจะท าการออกเกรดวิชาโครงงาน  ก็ต่อเมื่อนักศึกษาส่งเอกสารทุกอย่างครบแล้วเท่านั้น 



Before Job Done!!! 



Before Job Done!!! 

• Dismantle the rig (if required) 

• List the remaining materials, e.g. 

metal sheet, metal bar, motor… 

• Return them to the store 

• Send the list to AJ. Patcharin 


