
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์

ขั้นตอนการด าเนินการโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
 

โครงงานคอมพิวเตอร ์1   (ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 3)    
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ   1. นักศึกษาควรมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานต้ังแต่หาหัวข้อเพื่อเสนอสอบหัวข้อ 
  2. นักศึกษาหากสอบหัวข้อ ไมผ่่าน มีโอกาสสอบหัวข้อได้อีก  1 ครั้ง  เท่านั้น 
  3. หัวข้อ  ผ่าน  ให้นักศึกษาด าเนินการท าโครงงาน 3 บท พร้อมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
ให้ครอบคลุมหัวข้อตามประเภทของโครงงานนั้นๆ (ยังไม่ต้องสร้างแบบสอบถาม) 
  4. ยื่นสอบความก้าวหน้าโครงงาน ให้แนบรูปเล่มความก้าวหน้า จ านวน 3 เล่ม (คริปหนีบ) 
  5. ความก้าวหน้า ผ่าน  (ตัดเกรด) 
  6. ความก้าวหน้า  ไม่ผ่าน  มโีอกาสสอบได้อีก 1 ครั้ง เท่านั้น 
 
 

ยื่นเสนอหัวข้อโครงงาน 
สัปดาห์ที่ 2  

ของการเปิดภาคเรียน 
(เอกสาร 1) 

ประกาศผลการสอบ 

นกัศึกษา 

ผ่าน 

จัดตารางสอบ/ประกาศ
ตารางสอบหัวข้อโครงงาน 

 

(แนบ) เค้าโรงโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

สอบหัวข้อโครงงาน 

 

ไม่ผา่น 

ได้ 1 ครั้ง
เท่านั้น 

(หากยังไม่ผา่น 
เกรด U) 

นักศึกษาด าเนินการท า
โครงงานอย่างน้อย 3 บท 
ครอบคลมุตามประเภท 
ของโครงงานนักศึกษา 

(ตามคู่มือการจัดท าโครงงาน) 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ยื่นเสนอสอบ 
ความก้าวหน้า 3 บท 

(เอกสาร 1-1) 

จัดตารางสอบ/ประกาศ
ตารางสอบความก้าวหน้า 

 

สอบความก้าวหน้า 

 
(แนบ) ส าเนา
ความก้าวหน้า  

3 เล่ม 

ประกาศผลการสอบ 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ตัดเกรด S/U 
 

*** การด าเนินงานท าโครงงาน 3 บท  หรือ หลังสอบความก้าวหน้าแล้ว 
นักศึกษา  ควร  สะสมเอกสาร การพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ทุกครั้งท่ีเข้าพบอาจารย์
เพื่อของค าแนะน า (เอกสาร 3) ส าหรับใช้ยื่นของสอบความก้าวหน้าในภาคการเรียนถัดไป 



ขั้นตอนการด าเนินการโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 

โครงงานคอมพิวเตอร ์2   (ภาคการศกึษาท่ี 1 ปี 4)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเสนอขอสอบวัดความรู ้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ตามประเภทโครงงานนักศึกษา 
(เอกสาร 2) 

 

ประกาศผลการสอบ 
 

นกัศึกษา 

ผ่าน 

จัดตารางสอบ/ประกาศ
ตารางสอบวดัความรู ้

 

(แนบ) รายงานการเข้าพบ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
(เอกสาร 3) 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

สอบวัดความรู ้
 ไม่ผา่น 

สอบได ้
อีก 1 ครั้ง 

ยื่นขอก าหนดสอบโครงงานจบ
ขั้นสุดท้าย 

(เอกสาร 4) อ.ท่ีปรึกษา 

จัดตารางสอบ/ประกาศ
ตารางสอบโครงงานจบ 

 

สอบโครงงานจบ 

ประกาศผลการสอบ 

ผ่าน แบบมีเงื่อนไข 

ไม่ผา่น สามารถยื่นสอบได้
อีก 1 ครั้ง  ยกเว้นไมผ่่าน 

ในรอบที่ 3 ของการจัดสอบ 
(แนบ) รูปเล่มโครงงาน

เสมือนเล่มสมบรูณ์ 5 บท 
ตามคู่มือการท าโครงงาน 
จ านวน 3 เล่ม (คริปหนีบ) 

 

*นักศึกษาแก้ไขโปรแกรมตามกรรมการสอบ (ถ้ามี) 
*นักศึกษาแก้ไขรูปเล่มโครงงานตามกรรมการและ

อาจารย์ที่ปรึกษาโรงงาน  
ให้ได้ตามรูปแบบคูม่ือการท าโครงงาน อ.ท่ีปรึกษาโครงงาน 

ยื่นขอตรวจรูปแบบโครงงานฯ 
ฉบับสมบรูณ ์

รูปเล่มสมบูรณ์ 
และ ผ่าน อาจารย์

ที่ปรึกษาแลว้ 
ตรวจรูปแบบโครงงานฯ  

ให้ได้ตามคู่มือโครงงานหรือให้
เหมาะสมตามรปูแบบ 

(เอกสาร 5) 

โดย  ผูต้รวจรปูแบบโครงงาน 
นกัศึกษา 

อนุมัติให้เข้าเล่มฉบับสมบรูณ ์
ขอส่งโครงงาน
ฉบับสมบรูณ ์
(เอกสาร 6) 

ตัดเกรด 
 



เงื่อนไขในการขึ้นสอบโครงงานจบขั้นสุดท้าย 
นักศึกษาที่สามารถข้ึนสอบโครงงานได้ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ต้องผ่านการสอบวัดความรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  โดยมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
2. ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง  โดยมีเอกสารยืนยันแนบมาพร้อมแบบฟอร์มยื่นขอ
สอบโครงงาน 
3. ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงนามรับรองให้ขึ้นสอบได้ 
4. นักศึกษาที่ท าโครงงานเป็นกรณีศึกษา  ต้องมีหนังสือหรือบันทึกถึงหน่วยงานที่ให้ข้อมูล เพ่ือยืนยันการให้
ข้อมูลจริง 
ข้อแนะน ำ    -  หนังสือขอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ 
  

เอกสารส าหรับการยื่นขอสอบโครงงาน 
ในการยื่นขอสอบโครงงานนักศึกษาต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้  ที่ อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร  โดยใช้
แบบฟอร์มทีห่ลักสูตรฯ ก าหนด 
1. เอกสารรูปเล่มโครงงาน 5 บท ซึ่งเนื้อหาต้องครบตามประเภทของโครงงานของนักศึกษา  และรูปเล่มครบ
ทุกส่วนตามคู่มือโครงงาน และผ่านการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  พร้อมส าเนาหน้าหลัง จ านวน 3 
ชุด  (คลิปด าหนีบมุม) 
2. ส่งเอกสาร  3  รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อย 2 ครั้ง 
3. ยื่นเอกสาร 4  แบบขอก าหนดสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4. เอกสารการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานที่น าข้อมูลมาใช้ในการท าโครงงาน (ถ้ามี) 
 

การสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานปากเปล่า 
2. นักศึกษาต้องสอบการแก้ไขโปรแกรม 
3. นักศึกษาสามารถยื่นสอบได้ไม่เกิน  2  ครั้ง  จากปฏิทินการสอบโครงงานทั้งหมด  3  รอบ (ตามปฏิทิน)   
หากยังไม่ผ่านในครั้งที่ 2 ที่ขึ้นสอบ  จะประเมินผลการสอบเป็นตก  ได้รับเกรด  F  
4. เกณฑ์การให้คะแนนใช้เกณฑ์แบ่งคะแนนเป็น  4  ส่วน  คือ 
 โดย  5  คะแนน  มาจาก    นักศึกษาแนบแบบความก้าวหน้าทุกครั้งที่มีการยื่นสอบ 
                20 คะแนน   มาจาก    อาจารย์ผู้สอบวัดความรู้ 
                60 คะแนน   มาจาก    คณะกรรมการสอบจบโครงงาน 
                15 คะแนน   มาจาก    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5. สัดส่วนในการตัดเกรด   60:40  ประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
6. ถ้าไม่ยื่นสอบจบโครงงานตามตารางสอบที่หลักสูตรก าหนด   เกรดเป็น  F  (สามารถยกเลิกรายวิชาได้) 
7. หากยื่นสอบรอบที่ 3 เพียงครั้งเดียว  แล้วสอบไม่ผ่าน  เกรดเป็น  F 
 
 
 

ปรับปรุง  ณ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 
ดร.นิภาพร  ชนะมาร 

 
 
 

 


