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Project
กิจกรรมซงึ่ ดําเนินงานตามลําดับ
ั เจน
กิจกรรมต่างๆ มีแผนงานชด

Project (โครงงาน)

มีระยะเวลาแล ้วเสร็จ
มีผู ้รับผิดชอบโครงการบริหารงาน

ึ ษาปริญญาตรี
งานซงึ่ ทําโดยนักศก
ทําเป็ นกลุม
่

ปริญญานิพนธ์

ิ้ งาน
สร ้างหรือพัฒนาชน
010723901-1

Thesis-Dissertation
- งานวิจัยเชงิ วิชาการ
ึ ษาระดับปริญญาโท
- จัดทําโดยนักศก

Thesis (วิทยานิพนธ์)

- ผลวิจัยทีค
่ ้นคว ้าได ้ต ้องทําเป็ นเอกสาร
- อธิบายขัน
้ ตอน วิธก
ี ารอย่างเป็ นระบบ

USA
- งานวิจัยเชงิ วิชาการ

Dissertation (ดุษฏีนพ
ิ นธ์)

ึ ษาปริญญาเอก
- จัดทําโดยนักศก
010723901-1
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Thesis-Desertation
- งานวิจัยเชงิ วิชาการ
ึ ษาระดับปริญญาโท
- จัดทําโดยนักศก

Dissertation (วิทยานิพนธ์)

- ผลวิจัยทีค
่ ้นคว ้าได ้ต ้องทําเป็ นเอกสาร
- อธิบายขัน
้ ตอน วิธก
ี ารอย่างเป็ นระบบ

England
- งานวิจัยเชงิ วิชาการ

Thesis (ดุษฏีนพ
ิ นธ์)

ึ ษาปริญญาเอก
- จัดทําโดยนักศก
010723901-1

Project I & Project II
โครงงานวิศวกรรม 1

1/2559

โครงงานวิศวกรรม 2

2/2559
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Project I
การเสนอโครงงาน
ื่ โครงการ
ชอ

ั ้ กระชบ
ั สอ
ื่ ได ้ชด
ั เจน
Noun Phrase, สน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต ้องสอดคล ้องกัน

ผู ้รับผิดชอบโครงงาน
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา

หัวหน ้าโครงงาน และผู ้ร่วมโครงงาน
ทีป
่ รึกษาหลัก 1 คน ทีป
่ รึกษาร่วม (ถ ้ามี)

010723901-1

Project I
การเสนอโครงงาน
หลักการและเหตุผล

ื่ มโยงกับหลักสูตร ตอบสนอง
เขียนเป็ นเรียงความ เชอ
ั ทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบต
วิสย
ั งิ านของภาควิชา

วัตถุประสงค์
(Objective)

ั เจน ปฏิบต
วัตถุประสงค์ควรมีความชด
ั ไิ ด ้ วัดและประเมินผลได ้
เป็ นการบอกว่าจะทําให ้อะไรเกิดขึน
้ ( What output to do?)

010723901-1
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Project I
การเขียนวัตถุประสงค์
- ระบุ End Result ในระยะยาวทีม
่ งุ่ หวังให ้เกิดขึน
้
- เขียนวัตถุประสงทีส
่ ามารถควบคุมได ้ ประมาณ 2-5 ข ้อ
เพือ
่ + คํากริยา + ผลลัพธ์ + คําขยาย (ถ ้ามี)

รูปแบบ

010723901-1

Project I
การเขียนวัตถุประสงค์
คํากริยาทีไ่ ม่ควรใช ้
To understand

= เพือ
่ เข ้าใจถึง

To be familiar with = เพือ
่ คุ ้นเคยกับ

To know

= เพือ
่ ทราบถึง

To appreciate

= เพือ
่ ซาบซงึ้ ใน

To be aware of

= เพือ
่ รู ้ซงึ้ ถึง

To be interested in = เพือ
่ สนใจใน

To be recognize

= เพือ
่ ยอมรับใน

To believe

ื่ ถือใน
= เพือ
่ เชอ

010723901-1
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Project I
การเขียนวัตถุประสงค์
คํากริยาทีค
่ วรใช ้
To state

= เพือ
่ กล่าวถึง

To explain

= เพือ
่ อธิบายถึง

To describe

= เพือ
่ พรรณาถึง

To select

= เพือ
่ เลือกสรร

To identify

= เพือ
่ ระบุ

To distinguish

= เพือ
่ จําแนกแยกแยะ

To list

= เพือ
่ แจกแจง

To evaluate

= เพือ
่ ประเมิน

To construct

= เพือ
่ สร ้างเสริม

To design

= เพือ
่ กําหนดรูปแบบ

To solve

= เพือ
่ แก ้ปั ญหา
010723901-1

Project I
ขอบเขตของโครงงาน
(The Scope of Project)
ระบุขอบเขต/ปริมาณงานทีต
่ ้องจัดทํา ลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของโครงงาน

ผลทีค
่ าดว่าจะได ้รับ
(expected result)
เป็ นการบอกว่าถ ้าเกิดขึน
้ แล ้ว จะมีผลดีอะไรตามมา (What benefit to get?)

010723901-2
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Project I
แผนงานโครงงาน
(Project Plan)
้
่ โปรแกรม Exel
ใชโปรแกรมคอมพิ
วเตอร์ชว่ ยสร ้าง เชน

010723901-2

Project I
แผนโครงงาน
(Project Plan)

 นิยมเขียนเป็ นแผนภูมก
ิ ําหนดงาน หรือ Gantt Chart
 สว่ นใหญ่มล
ี ักษณะเป็ น ตารางรายวัน รายเดือน หรือรายปี
้
 ใชวางแผนและควบคุ
มโครงงานต่าง ๆ ให ้ดําเนินไปตาม
ระยะเวลาทีว่ างไว ้

010723901-2
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การเขียนปริญญานิพนธ์
สว่ นนํ าปริญญานิพนธ์

1. หน ้าปก
2. ใบปะหน ้าภาษาไทย
3. ใบปะหน ้าภาษาอังกฤษ
4. ใบรับรองปริญญานิพนธ์
5. Project Certificate

010723901-3

การเขียนปริญญานิพนธ์

ชุดทดลองกระบวนการควบคุมความดัน
Pressure Process Control Experimentation

นายวรวัฒน์
นายนวัตกรณ์
นายนัทธพงศ์
นายปิ ยณัฐ

จอมแปง
หน่ายครบุรี
เจริ ญสุข
แก้ วนพรัตน์

ปริ ญญานิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่ องมือวัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องมือวัดและอิเล็กทรอนิ กส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ปี การศึกษา 2557
ลิขสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

010723901-3
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การเขียนปริญญานิพนธ์
สว่ นนํ าปริญญานิพนธ์
6. บทคัดย่อ
7. Abstract
8. กิตติกรรมประกาศ
9. สารบัญ
10. สารบัญตาราง
11. สารบัญภาพ

010723901-3

การเขียนปริญญานิพนธ์
สว่ นเนือ
้ หา

บทที่ 1.

บทนํ า

บทที่ 2.

ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับโครงงาน

บทที่ 3.

รายละเอียดของโครงงาน

บทที่ 4.

การทดสอบและผลการทดลอง

บทที่ 5.

สรุปการทําโครงงานและข ้อเสนอแนะ

010723901-3
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การเขียนปริญญานิพนธ์
สว่ นท ้าย
1. เอกสารอ ้างอิง
2. ภาคผนวก
3. ประวัตผ
ิ ู ้แต่ง

010723901-3

การเขียนปริญญานิพนธ์
บทที่ 1
บทนํ า
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
(หลักการและเหตุผล)
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1
1.4 ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ
1.4.1
010723901-3
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การเขียนปริญญานิพนธ์
บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับโครงงาน
2.1 การไหลของอากาศ
2.1.1
2.2 การควบคุมแบบ PID
2.2.1
2.3 การควบคุมด ้วยบอร์ด Arduno
2.3.1
ื่ มโยงกระบวนการกับระบบคอมพิวเตอร์
2.4 การเชอ
2.3.1
010723901-3

การใช ้ MS-WORD พิมพ์ปริญญานิพนธ์

ึ ษาได ้จาก You Tube
ศก
Keyword : การพิมพ์วท
ิ ยานิพนธ์, somkid saelee

010723901-4
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การใช ้ MS-WORD พิมพ์ปริญญานิพนธ์
- การจัดเล่มแบบเพิม
่ ความอัตโนมัต ิ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- การตัง้ ค่าหน ้ากระดาษสําหรับพิมพ์หน ้าหลัง สําหรับเล่มวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- การสร ้างโครงเอกสารด ้วยมุมมอง Outline
- การตัง้ ค่าฟอนต์และรูปแบบในแต่ละสว่ นของเอกสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- การแบ่งบท ใน วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ เอกสารรายงาน ตําราวิชาการ
- การสร ้างสารบัญอัตโนมัต ิ ในเอกสารวิชาการ ปริญญานิพนธ์
- การสร ้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัต ิ ในเอกสารวิชาการ ปริญญานิพนธ์
- การแทรกการอ ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- การบันทึกเป็ น PDF แบบรวมทุกบทในคลิ๊ กเดียว วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
010723901-4

การใช ้ MS-WORD พิมพ์ปริญญานิพนธ์
- การจัดการหน ้า บทคัดย่อ คํานํ า กิตติกรรมประกาศ สารบัญก่อนเนือ
้ หา
- การแยกบรรณานุกรม ไทย อังกฤษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ั ท์เทคนิคในเอกสารรายงาน ปริญญานิพนธ์
- การตรวจการสะกดคํา ไทย และศพ
ื่ มโยงอัตโนมัต ิ ภาพที่ ตารางที่ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- การปรับปรุงการเชอ
- การจัดการภาพในเอกสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- การจัดหน ้าขวางในเอกสาร วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- การเว ้นทีว่ า่ งหลังหัวข ้อ ด ้วย TAB ในเอกสารวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
่ มการและการอ ้างเลขสมการอัตโนมัต ิ เอกสารวิชาการ ปริญญานิพนธ์
- การใสส

010723901-4
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การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
เอกสารอ้างอิง ก ับ บรรณานุกรม (Bibliography)

เอกสารทีม
่ ก
ี ารนํ าข ้อมูลมาอ ้างอิงในเนือ
้ เรือ
่ งของบทความหรือรายงาน
เรียกว่า เอกสารอ ้างอิง [x]
ถ ้าเป็ นเอกสารทีม
่ เี นือ
้ หาเกีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งราวทีเ่ ขียน แต่มไิ ด ้มีการนํ าข ้อมูลมาอ ้างถึงโดยตรง
เรียกว่า บรรณานุกรม [x]

010723901-5

การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
ื (Book)
1. อ ้างอิงจาก หนังสอ
ื่ ผู ้เขียนหนังสอ
ื , ชอ
ื่ หนังสอ
ื . ชอ
ื่ เมืองทีพ
ื่ สํานักพิมพ์, ปี ทพ
ชอ
่ ม
ิ พ์: ชอ
ี่ ม
ิ พ์.

ั สห
ี โ์ สภณ, ธัญลักษณ์ ทองงาม และรักบุญ คงสําราญ, Microsoft Word เวอร์ชน
ั่ 2
[1] พิชย
ั่ , 2536.
สําหรับวินโดส.์ กรุงเทพมหานคร: ซเี อ็ดยูเคชน
[2] W. Bolton, Measurement and instrumentation systems. Oxford: Newnes, 1996.

010723901-5
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การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
ื (Title of chapter in the book)
2. อ ้างอิงจาก บทความในหนังสอ
ื่ ผู ้เขียนบทความ, “ชอ
ื่ เรือ
ื่ หนังสอ
ื , ชอ
ื่ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชอ
ื่ เมืองทีพ
ชอ
่ ง,” ใน ชอ
่ ม
ิ พ์:
ื่ สํานักพิมพ์, ปี ทพ
ชอ
ี่ ม
ิ พ์, หน ้า เลขหน ้า-เลขหน ้า.

[1] ลีนา ผู ้พัฒนพงศ,์ “มะเกลือ,” ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 22, บุญ
พฤกษ์ จาฏะมระ ประธานบรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2533,
หน ้า 14615-14616.
[2] L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York,
NY, USA: Wiley, 1994, pp. 55-70.
010723901-5

การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
3. อ ้างอิงจาก บทความในวารสาร (Journal or Periodicals)
ื่ ผู ้เขียนบทความ, “ชอ
ื่ เรือ
ื่ วารสาร, ฉบับที,่ เล่มที,่ หน ้า เลขหน ้า-เลขหน ้า, เดือน. ปี ท ี่
ชอ
่ ง,” ชอ
พิมพ์.

ิ ธิ์ จันทร์มนตรี, “วงจรเรียงกระแสบริดจ์เฟสเดียวทีม
[1] ดํารง จีนขาวขํา และ ประสท
่ ก
ี าร
พัฒนาค่าตัวประกอบกําลังด ้วยการแปลงผันแบบบูสต์,” วารสารวิชาการพระจอมเกล ้าพระ
นครเหนือ, ฉบับที่ 2, ปี ท ี่ 17, หน ้า 15-19, พ.ค.-ส.ค. 2550.
[2] H. Eriksson and P. E. Danielsson, “Two problems on Boolean memories,” IEEE
Trans. Electron. Devices, vol. ED-11, no. 1, pp. 32–33, Jan. 1959.
010723901-5
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การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
4. อ ้างอิงจาก บทความในประชุมวิชาการ (Conference) ทีม
่ ก
ี ารตีพม
ิ พ์ (Proceeding)
ื่ ผู ้เขียนบทความ, “ชอ
ื่ เรือ
ื่ การประชุม, ชอ
ื่ เมือง, ปี ทพ
ชอ
่ ง,” ใน ชอ
ี่ ม
ิ พ์, หน ้า เลขหน ้า.
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