
Hướng dẫn SV thực hiện , 
thuyết trình và bảo vệ  

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
1. NHỮNG VẤN ĐỀ SV CẦN LƯU Ý 

2. CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ 
MÁY  

3. THUYẾT TRÌNH KLTN 

4. CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỘI ĐỒNG 









1. NHỮNG VẤN ĐỀ SV CẦN LƯU Ý ??? 
 



1.1.THỐNG NHẤT VỀ ĐẦU ĐỀ , YÊU 
CẦU SV , ĐÁNH GIÁ CỦA GV 
 2.1 ĐẦU ĐỀ : 
-Đúng mẫu biểu ( trên web khoa ) 
--Ghi rõ các   YÊU CẦU , KHỐI LƯỢNG 
. 



1.2 CÁC KHỐI LƯỢNG SV PHẢI 
THỰC HIỆN : 

- Các khối lượng ghi trong đầu  đề 
(thuyết minh , bản vẽ,sơ đồ , mô hình… ). 

-  Poster. 
- Bản  tóm tắt đề  tài (A5 , từ 6 đến 15 

trang ) 
 







1.3 VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ : 
-CỦA GV HD 
-CỦA GV PB 
- CỦA UV HĐ 

- CỦA DOANH NGHIỆP  



2.CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH 
THIẾT KẾ MÁY 

1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG  
2. THIẾT KẾ CHI TIẾT  

3. THỬ NGHIỆM 
4. HOÀN THIỆN THIẾT KẾ.  

 













1.THIẾT KẾ HỆ THỐNG 
1.1 VÒNG ĐỜI CỦA SẢN PHẨM 

 



1.2 Phân tích nhiệm vụ thiết kế 
 









1.3 Bản chất quá trình thiết kế 





1.4 CẤU TRÚC  HỆ THỐNGCỦA MỘT THIẾT BỊ 













LƯU Ý : 
 BÀI TOÁN THIẾT KẾ KHÔNG 

THỂ THIẾU PHẦN THIẾT KẾ 

HỆ THỐNG  



2.1 THIẾT KẾ CHI TIẾT 
1.CHỌN SƠ ĐỒ TRUYỀN ĐỘNG 

 





2.CHỌN ĐỘNG CƠ  
-Xác định công suất cần thiết trên 

trục tải : dựa vào lực cản kỹ thuật và 
vận tốc tải  

-Xác định công suất cần thiết và tốc 
độ đồng bộ của trục động cơ. 

-Chọn động cơ. 
 



        3.LẬP BẢNG SỐ LIỆU 
 



4. TÍNH TOÁN CÁC BỘ TRUYỀN , TRỤC 
, CÁC CHI TIẾT MÁY 
 











2.5  TẠO DÁNG SẢN PHẨM 









3. THỬ NGHIỆM 



4. HOÀN THIỆN THIẾT KẾ 



        CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE . 
CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO KHI 
BẢO VỆ TỐT NGHIỆP 
   



3.Thuyết trình khóa luận tốt 
nghiệp 

Khoa Cơ khí Chế tạo máy 

ĐH SPKT Tp. HCM 

TS. Bùi Hà Đức 

Hướng dẫn: 



NỘI DUNG 

1. Yêu cầu đối với bài thuyết trình KLTN 

2. Cấu trúc của bài thuyết trình khóa luận tốt 

nghiệp bằng 

– Tiếng Việt 

– Tiếng Anh 

3. Cách thức trình bày PowerPoint 
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Chuẩn bị thuyết trình 

Báo cáo 

(slide) 

Nội dung Trình bày 
Phân bố thời 

gian 

50 

Mục đích 
Người nghe 

Thời gian 



Chuẩn bị thuyết trình 

Báo cáo 

(slide) 

Nội dung Trình bày 
Phân bố thời 

gian 
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Mục đích 
Người nghe 

Thời gian 



Mục đích báo cáo KLTN 

Bảo vệ 
KLTN 

Năng 
lực 

chuyên 
môn 

Kỹ năng 
Độ 

chuyên 
cần 
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Vấn đề chung 

Báo cáo 

(slide) 

Nội dung Trình bày 
Phân bố thời 

gian 
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Mục đích 
Người nghe 

Thời gian 



Đặc điểm người nghe 
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Thành viên 
hội đồng 

Sinh viên 



Vấn đề chung 

Báo cáo 

(slide) 

Nội dung Trình bày 
Phân bố thời 

gian 
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Mục đích 
Người nghe 

Thời gian 



Thời gian 
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<15p 

15-20 slides 
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Cấu trúc một bài thuyết trình 
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Tổng quan 

Phương pháp 
nghiên cứu 

Kết quả 

Kết luận 

• Áp dụng khoa học công nghệ … 

• Phục vụ nhu cầu … 

• Thu thập tài liệu … 

• Nghiên cứu phát triển lý thuyết… 

• Nghiên cứu  
thành công… 

• Xây dựng  
mô hình … 



Cấu trúc một bài thuyết trình 

Bài thuyết trình 15p ⟶ 15 - 20 slides 
• Tiêu đề/ người báo cáo  (1 slide) 

• Mục lục/ nội dung  (1 slide)               Outline 

• Tổng quan                                          Introduction 
– Động cơ, tính cấp thiết  (1-2 slides)            Motivation 

– Dự án liên quan (1-3 slides)                        Review 

– Mục tiêu/phạm vi của đề tài (1 slide)           Objectives/Scope 

• Phương pháp (4-6 slides)                  Method 
– Xác định vấn đề                                          Problems 

– Giải pháp                                                     Approach 

– Các bước tiến hành thí nghiệm                   Experiment 

– PP phân tích kết quả                                   Analysis 
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Cấu trúc một bài thuyết trình 

• Kết quả (3-6 slides)                       Results 

– Hình ảnh                                               Figure/Graph 

– Đồ thị                                                     

– Video clip 

• Kết luận (1-2 slide)                        Conclusion 

• Hướng phát triển (0-1 slide)         Future Works 

• Slides dự phòng (3-5 slides) 
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Prepare a Presentation in English 

Challenges: 

– Shyness 

– Limited Vocabulary 

– Pronunciation 
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General solution: 
 Rehearse carefully 
 Speak slowly 
 Have a right strategy 

 
 

 NABC Approach  



NABC Approach 

• NEED (3-5 slides) 

– Start with a statement of need. You need to address “why” 
someone should pay attention to the rest of your presentation 

• APPROACH (3-5 slides) 
– State your approach and explains the reasons.  
– This is where you share your analysis, technical things 

• BENEFIT (3-5 slides) 
– Speaking of the benefit 
– Tell the audience how your approach meet their needs 

• COMPETITION (3-5 slides) 
– Show or explain that the competition doesn’t have what you 

have 
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64 



Luận văn → Slides powerpoint? 
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> 75 chữ > 50 chữ Sử dụng hình ảnh 
 hỗ trợ 

Người nghe hoặc lắng nghe bạn, hoặc đọc slide 

chứ không làm hai việc cùng lúc. 



Số chữ trên 1 slide 

• < 50 chữ 

• Ý chính: font size 28 - 32 
pts 

−  Ý phụ: font size 24 – 28 pts, 
màu khác ý chính 

−  Không animate text trừ khi 
có mục đích 

− Không dùng font size  <20 pts, third-
level bullets 
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Giảm số chữ trên 1 slide 
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Animation 
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Bản vẽ 
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Water Bath Shaker 
(Top view) 

Labels 



Bản vẽ lắp 

70 Assembly  drawing  



Mạch điều khiển 

71 

Flight Controller Diagram 



Đồ thị 

72 

Ipsilateral minus contralateral difference waves averaged 
over the “left” and “right” trials 

Axis labels 
+ Units 

Graph legend 

Graph  
title 



Hình ảnh - Video 
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Robot Robovie PC-Like 
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• Q&A? 
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4.CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI 
BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 



1.Tại sao phải trả lời thật tốt các câu hỏi khi bảo vệ ? 
 
-Điểm của HĐ chủ yếu chịu ảnh hưởng của việc SV 
trả lời các câu hỏi của HĐ . 
 
-SV bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành đề tài , phải 
trả lời tốt để gửi thông điệp về điều này đến HĐ. 



2.Làm cách nào để trả lời tốt các câu hỏi của HĐ 

_PhảI hiểu câu hỏi ( ghi chép lại câu hỏi , hỏi lại 
người hỏi nếu chưa hiểu , thảo luận trong nhóm..) 
_PhảI hiểu mục đích của  người hỏi ( hỏi để hiểu kỹ 
hơn đề tài, hỏi để phản biện các nội dung của đề tài , 
hỏi để đánh giá khối lượng của từng SV trong 
nhóm..) 
_ 



-Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để trả lời ( công thức , 
bản vẽ , code , bảng số liệu ....) 
-Phác thảo trước các ý chính trước khi trả lời, câu 
trả lời phải ngắn gọn, đủ ý , chính xác  . 
-Có sự phân công trước về trả lời câu hỏi , tuy 
nhiên có thể bổ sung cho nhau  khi trả lời. 



Ví dụ 





3. Nếu có sự “rắc rối” khi trả lời thì giải quyết 
thế nào ? 
-Không thể trả lời câu hỏi của HĐ 
-Phát hiện lỗ hổng của đề tài. 
-GV trong HĐ  cho là SV trả lời sai. 
-GV hiểu chưa đúng về câu trả lời của SV . 
- GV “ chê “ đề tài .... 





• Các điều cần lưu ý : 
• SV phải bảo vệ “chính kiến” của mình một cách 

bình tĩnh , tự tin , KHIÊM TỐN. 
• Chấp nhận những thiếu sót của đề tài một cách 

trung thực và khéo léo. 
• Không cần thiết phải tranh luận từng chi tiết với 

GV trong HĐ. 
 

• ............... 



Chú ý : 
-Lúc bảo vệ phải ăn mặc đúng qui định , 

trang trọng , lịch sự . 

-Phải chú ý ngôn ngữ giao tiếp đúng mực , 

lễ phép , khiêm tốn. 

-Phải có sự chuẩn bị nghiêm túc khi thực 

hiện đề tài và trước khi bảo vệ. 



        CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE 
 
 
  CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ      
CAO KHI BẢO VỆ TỐT NGHIỆP 


