
 

 

 

  
สมุดบันทึกการเขาพบอาจารยทีป่รึกษาสมุดบันทึกการเขาพบอาจารยทีป่รึกษา  

และการสง และการสง LLooggbbooookk  
  

รายวิชา รายวิชา 182 49182 4988  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  PPrree--PPrroojjeecctt    
((การเตรียมการเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟาโครงการวิศวกรรมไฟฟา))  
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  22555544  

 

 

รหัสโครงการ (EE ……………./…. – ….. )  
ช่ือโครงการ  (ไทย) ……………………………………………….…………………………………… 

 (English)……………………………………………..………………………………… 

 

ผูรวมทําโครงการ 
1). ……………………………………รหัส………………………………โทร……………………………… 

2). ……………………………………รหัส………………………………โทร……………………………… 

3). ……………………………………รหัส………………………………โทร……………………………… 
 

อาจารยที่ปรึกษา ………………………………………………………………………… 
 

อาจารยที่ปรกึษารวม 1). ….……………………………………………………………………… 

 2). ………………………………………………………………………… 
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ปฏิทินวิชา 182 498 Electrical Engineering Pre-Project  
ปการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาตน 

วัน/เดือน/ป กําหนดการ หมายเหต ุ

พฤ. 16 มิ.ย. 54 สงแบบเสนอโครงการให คุณคําภา 
นักศึกษาควรเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

รับงาน 

พฤ. 23 มิ.ย. 54 พบอาจารยที่ปรึกษา สง Logbook ครั้งที่ 1*  

พฤ. 7 ก.ค. 54 สง Logbook ครั้งที่ 2  

พฤ. 21 ก.ค. 54 สง Logbook ครั้งที่ 3  

25-29 ก.ค. 54 สอบกลางภาค  

พฤ. 11 ส.ค. 54 สง Logbook ครั้งที่ 4  

พฤ. 18 ส.ค. 54 
สง Report  ฉบับ Draft แรก** ทีคุ่ณคําภา

เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาอานและตรวจแก  

- สงที่คุณคําภาเพื่อตรวจกลุมที่สงชา

-นักศึกษาตองเขาพบอาจารยและตรวจ

แกรายงาน 

พฤ. 1 ก.ย. 54 
สง Report ฉบับแกไข และ Logbook ที่คุณคําภา

เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยรวมประเมินทุกทาน 

สงที่คุณคําภาเพื่อตรวจกลุมที่สงชา

กอน 16.30น. 

8-9 ก.ย. 54 สอบ Presentation เพื่อประเมินผลงานใหเกรด 
อาจารย 3 ทานประเมินใหคะแนนใชเวลา 

20 นาที/กลุม 

ศ. 16 ก.ย. 54 สง Report ฉบับสมบูรณที่แกไขตามกรรมการแนะนํา พรอมลายเซ็นกรรมการทุกคน 

19 ก.ย. 54 สอบปลายภาค  
 
หมายเหต ุ  
*การสง Logbook หมายถึง  การนําสมุดบันทึก(Logbook) เขาพบ อาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจ สอบความกาวหนา และเซ็น

ยืนยันการสง พรอมทั้งบันทึกการส่ังงานครั้งตอไป 

** สง Report  ฉบับ Draft นักศึกษาจะตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรับขอมูลรายงานที่ตองแกไข พรอมทั้งใหอาจารยที่

ปรึกษาเซ็นรับรองการเขาพบ 
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การใหคะแนน 
 
1. ขาดสอบ Presentation จะติด F เลื่อนสอบใหชากวากําหนดจะไดเกรดไมเกิน C 
2. สง Logbook ชากวากาํหนดจะถือวาขาดสง ขาดสง 2 คร้ังจะถูกลดเกรดลง 1 ประจุ  
3. สง Report ฉบับสมบูรณ ชากวากาํหนดจะถูกลดเกรดลง 1 วันตอ 1 ประจุ  
4. คูมือการเขียน Report และประกาศตางๆใหดูไดใน  http://elec.kku.ac.th icon Project ดานขวา 
 

กําหนดการขางตนถามีการเปลี่ยนแปลงจะติดประกาศใหทราบกอนลวงหนา 
 

 

http://elec.kku.ac.th/
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ครั้งที่  1   
กําหนดสงภายในวนัพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2554.  
งานที่ไดทาํมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไดทํามาและสงพรอมรายละเอียดที่มีใน Logbook) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ไมไดมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไมไดทํามาตามทีม่อบหมายพรอมเหตุผลที่ไมไดทํามา) 
 
 
 
 
 

งานที่ไดรบัมอบหมายครั้งตอไป (อาจารยเขียนรายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต…ุ………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
(.........................................................) 
วันที่....................................................  

 

คะแนนประเมินความคืบหนาหรือผลงานที่นําเสนอ (อ.ที่ปรึกษากรอก) 
ระดับคะแนน ไมผาน (0) ตองปรับปรุง (1) พอใช  (2) คอนขางดี (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

กาเครื่องหมาย √       
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ครั้งที่  2   
กําหนดสงภายในวนัพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2554.  
งานที่ไดทาํมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไดทํามาและสงพรอมรายละเอียดที่มีใน Logbook) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ไมไดมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไมไดทํามาตามทีม่อบหมายพรอมเหตุผลที่ไมไดทํามา) 
 
 
 
 
 

งานที่ไดรบัมอบหมายครั้งตอไป (อาจารยเขียนรายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต…ุ………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
(.........................................................) 
วันที่....................................................  

 

คะแนนประเมินความคืบหนาหรือผลงานที่นําเสนอ (อ.ที่ปรึกษากรอก) 
ระดับคะแนน ไมผาน (0) ตองปรับปรุง (1) พอใช  (2) คอนขางดี (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

กาเครื่องหมาย √       
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ครั้งที่  3 
กําหนดสงภายในวนัพฤหัสที่ 21 กรกฎาคม 2554.  
งานที่ไดทาํมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไดทํามาและสงพรอมรายละเอียดที่มีใน Logbook) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ไมไดมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไมไดทํามาตามทีม่อบหมายพรอมเหตุผลที่ไมไดทํามา) 
 
 
 
 
 

งานที่ไดรบัมอบหมายครั้งตอไป (อาจารยเขียนรายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต…ุ………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
(.........................................................) 
วันที่....................................................  

 

คะแนนประเมินความคืบหนาหรือผลงานที่นําเสนอ (อ.ที่ปรึกษากรอก) 
ระดับคะแนน ไมผาน (0) ตองปรับปรุง (1) พอใช  (2) คอนขางดี (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

กาเครื่องหมาย √       
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ครั้งที่  4 
กําหนดสงภายในวนัพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2554.  
งานที่ไดทาํมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไดทํามาและสงพรอมรายละเอียดที่มีใน Logbook) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ไมไดมานําเสนอ (นศ. เขียนหวัขอที่ไมไดทํามาตามทีม่อบหมายพรอมเหตุผลที่ไมไดทํามา) 
 
 
 
 
 

งานที่ไดรบัมอบหมายครั้งตอไป (อาจารยเขียนรายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต…ุ………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
(.........................................................) 
วันที่....................................................  

 

คะแนนประเมินความคืบหนาหรือผลงานที่นําเสนอ (อ.ที่ปรึกษากรอก) 
ระดับคะแนน ไมผาน (0) ตองปรับปรุง (1) พอใช  (2) คอนขางดี (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

กาเครื่องหมาย √       
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การแกไขรายงาน 18-30 สิงหาคม 2554 
 

สวนนี้สําหรับอาจารยที่ปรึกษาเทานั้น (โปรดกา X หากนกัศึกษาไดดําเนินการ) 

� อาจารยไดรับรายงานฉบบักอนแกไข (Draft) 

หมายเหต…ุ………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
(.........................................................) 
วันที่....................................................  

 

 

 

� นักศกึษาไดทําการแกไขตามที่ไดรับมอบหมาย 

หมายเหต…ุ………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
(.........................................................) 
วันที่....................................................  

 

 


