
ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร ์2  ภาคเรียนที่  2/2565  
 

กิจกรรม วัน - เวลา 
1. พบนักศึกษาเพื่อช้ีแจงปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์2 ผ่านออนไลน์หรือ
สื่อสารผ่านกลุ่มโซเชียล 

21 พ.ย. 65 

2.. ยื่นเสนอขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2   รอบที่ 1 5-9 ธ.ค. 65 
3. ประกาศตารางสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2 รอบที ่1 11 ธ.ค. 65 
4. สอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2 รอบที่ 1 (ประกาศผลสอบในวันที่สอบจบ) 19-23 ธ.ค. 65 
5. นักศึกษาท่ีสอบผ่านดำเนินการแก้ไขรูปเล่ม เนื้อหา และระบบงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และตามคู่มือการเขียนโครงงาน ร่วมกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์2 

- แก้ไขโปรแกรมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ หลังสอบ 
- แก้ไขรูปเลม่ตามเวลาของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน ไมเ่กิน 10 วัน หลังสอบจบ 

6. ส่งตรวจสอบรูปแบบของรูปเลม่โครงงานกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา จนกว่าไดร้ับการอนุมตัิให้เข้าเล่มสมบูรณ ์
7. ยื่นสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2   รอบที่ 2 26-28 ธ.ค. 65 
8. ประกาศตารางสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2 รอบที่ 2 29 ธ.ค. 65 
9. สอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2 รอบที่ 2 (ประกาศผลสอบในวันที่สอบจบ) 9-13 ม.ค. 66 
10. นักศึกษาที่สอบผ่านดำเนินการแก้ไขรูปเลม่ เนื้อหา และระบบงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และตามคู่มือการเขียนโครงงาน ร่วมกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์2 

- แก้ไขโปรแกรมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ หลังสอบ 
- แก้ไขรูปเลม่ตามเวลาของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน ไมเ่กิน 10 วัน หลังสอบจบ 

11. ส่งตรวจสอบรปูแบบของรูปเลม่โครงงานกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา จนกว่าไดร้ับการอนุมตัิให้เข้าเล่มสมบูรณ ์
12. ยื่นสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2   รอบที่ 3 16-19 ม.ค. 66 
13. ประกาศตารางสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2 รอบที่ 3 20 ม.ค. 66 
14. สอบจบโครงงานคอมพิวเตอร2์ รอบที่ 3 (ประกาศผลสอบในวันที่สอบจบ) 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 66 
15. นักศึกษาที่สอบผ่านดำเนินการแก้ไขรูปเลม่ เนื้อหา และระบบงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และตามคู่มือการเขียนโครงงาน ร่วมกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์2 

- แก้ไขโปรแกรมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ หลังสอบ 
- แก้ไขรูปเลม่ตามเวลาของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน ไมเ่กิน 10 วัน หลังสอบจบ 

16. ส่งตรวจสอบรปูแบบของรูปเลม่โครงงานกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา จนกว่าไดร้ับการอนุมตัิให้เข้าเล่มสมบูรณ ์
17. ยื่นสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2   รอบที่ 4 16-19 ม.ค. 66 
18. ประกาศตารางสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์2 รอบที่ 4 20 ม.ค. 66 
19. สอบจบโครงงานคอมพิวเตอร2์ รอบที่ 4 (ประกาศผลสอบในวันที่สอบจบ) 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 66 
20. นักศึกษาที่สอบผ่านดำเนินการแก้ไขรูปเลม่ เนื้อหา และระบบงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และตามคู่มือการเขียนโครงงาน ร่วมกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์2 

- แก้ไขโปรแกรมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ หลังสอบ 
- แก้ไขรูปเลม่ตามเวลาของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน ไมเ่กิน 10 วัน หลังสอบจบ 

21. ส่งตรวจสอบรปูแบบของรูปเลม่โครงงานกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา จนกว่าไดร้ับการอนุมตัิให้เข้าเล่มสมบูรณ ์
22. นักศึกษาท่ีต้องการยกเลิกรายวิชา 
(หากคาดว่าจะไม่สามารถสอบจบได้ในภาคการศึกษา 2/65) 

** ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย 

23. ส่งเกรดรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2    หลังปฏิทินการสอบ Final ของมหาวิทยาลัย 
 ไม่เกิน 7 วัน 

 

หมายเหต ุ
  1) ปฎิทินนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนใน เทอม 2/2565 ได้วางแผนการ
ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ทั้งนี้หากนักศึกษาต้องการยื่นสอบที่ไม่เป็นไปตามปฏิทิน
นี้ สามารถทำไดทุ้กวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แต่ไม่เกิน 15 ก.พ. 66  
 2) การเสนอสอบจบ  ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 
 
 
 



 
เอกสารสำหรับการยื่นขอสอบโครงงาน 
ในการยื่นขอสอบโครงงานนักศึกษาต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้  ที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยใช้
แบบฟอร์มทีส่าขาวิชาคอมพิวเตอร์กำหนด 
1. เอกสารรูปเล่มโครงงาน 5 บท ซึ่งเนื้อหาต้องครบตามประเภทของโครงงานของนักศึกษา  และรูปเล่มครบ
ทุกส่วนตามคู่มือโครงงาน และ รูปแบบ (Template) และผ่านการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพ่ือ
ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามรูปแบบเล่มสมบูรณ์ 
*** หลักฐานแนบตามเงื่อนไข 
2. การยื่น อาจอยู่ในรูปแบบ Online (ไฟล์แนบ .docx และ PDF)  หรือ ส่งเอกสารในจุดที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนด  (โต๊ะทำงาน พร้อมให้นักศึกษาแจ้ง) 
 

การสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 
1. นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานปากเปล่า 
2. นักศึกษาต้องมีสไลด์สำหรับนำเสนอ 
3. นักศึกษานำเสนอการทำงานของระบบหรือแอปพลิเคชันของตัวเองตามขั้นตอนการทำงานให้คณะกรรมการ
เห็นผลงานจริง (โชว์ให้กรรมการเห็นการทำงานจริง) 
4. เกณฑ์การให้คะแนนใช้เกณฑ์แบ่งคะแนนเป็น  5  ส่วน  คือ 
 โดย  5 คะแนน  มาจาก ประกาศนียบัตรจาก MOOC หรือ หลักฐานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
                 70 คะแนน   มาจาก    คณะกรรมการสอบจบโครงงาน 
                 10 คะแนน    มาจาก    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

       15 คะแนน   มาจาก    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5. ถ้าไม่ยื่นสอบจบโครงงานตามตารางสอบที่หลักสูตรกำหนด   เกรดเป็น  F  (สามารถถอนรายวิชาได้ตาม
ปฏิทินมหาวิทยาลัย) 
 

ปรับปรุง  ณ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 


