
 

ปฏิทินการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 3/2562 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/รายละเอียด 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู ้
การวัด/การ
ประเมินผล 

สัปดาหท์ี่ 1 
ส.8- อา.9 ก.พ. 63 

- นักศึกษาเข้ารบัฟังการช้ีแจงกิจกรรม  โดยทีม
คณาจารย์ประจ ารายวิชา 

- ปฏิทินการเรียน
การสอน 

 

สัปดาหท์ี่ 2 
ส.15 - อา.16 ก.พ. 63 

- นักศึกษาน าเสนอผลงานกบัอาจารย์ทีป่รกึษาใน
แต่ละกลุม่ เพื่อจัดท าเอกสารบทที่ 1-2 

ระบบสารสนเทศ
รายวิชาโครงงานฯ 

มีการตรวจสอบ 
การเข้าพบที่ปรึกษา 

สัปดาหท์ี่ 3 
ส.22-อา.23 ก.พ. 63 

- นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าหัวข้อโครงงาน 1 
กับทีมคณาจารย์ประจ ารายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน 

ผลงานนักศึกษา 
(เอกสารบทที่ 1-2) 

ประเมินจากผลงาน
นักศึกษาและการ

น าเสนอ 
โดยคณะกรรมการ

สอบโครงงาน 
จ.24 -ศ.28 ก.พ. 63 - นักศึกษาเอกสารตามค าแนะน าของอาจารย์

ประจ ารายวิชาและอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน 
  

สัปดาหท์ี่ 4 
ส.29 ก.พ.-อา.1 มี.ค. 

63 

- นักศึกษาเข้าพบอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน ผลงานนักศึกษา 
(เอกสารบทที่ 1-3 
และโปรแกรม) 

มีการตรวจสอบ 
การเข้าพบที่ปรึกษา 

สัปดาหท์ี่ 5 
ส.7 - อา.8 มี.ค. 63 

นักศึกษาข้ึนสอบหัวข้อโครงงาน 1 รอบ
100%  พร้อมเอกสาร 1-3 บท และน าเสนอผล
การพัฒนาระบบ 

ผลงานนักศึกษา 
(เอกสารบทที่ 1-3 
และโปรแกรม) 

ประเมินจากผลงาน
นักศึกษาและการ

น าเสนอ 
โดยคณะกรรมการ

สอบโครงงาน 
สัปดาหท์ี่ 6 

ส.14 -อา.15 มี.ค. 63 
-นักศึกษาแก้ไขเอกสาร แก้ไขโปรแกรมตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการ พร้อมให้ทีป่รึกษา
โครงงานตรวจเอกสาร 

 
มีการตรวจสอบ 

การเข้าพบที่ปรึกษา 

สัปดาหท์ี่ 7 
ส.21 -อา.22 ม.ีค.63 

-นักศึกษาส่งเอกสารฉบบัสมบูรณ์ (บทที่ 1-3) 
พร้อมส่งโปรแกรมที่พฒันาแล้ว 
-นักศึกษาอัพเดตข้อมูลโครงงานของตนเอง ใน
ระบบสารสนเทศรายวิชาโครงงานฯ 

  

 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมิน 
A B+ B C+ I (C,D+,D,E) 

1.อินเตอรเ์ฟสครบ
ตามขอบเขต 
2.งานมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก(ติดต่อ
ฐานข้อมูลได,้
โปรแกรมท างานได้
สมบรูณ์ครบทุก
โมดูล) 
3.เอกสารครบ 5 บท
และสอดคล้องกับ
อินเตอรเ์ฟส 
4.น าเสนองานได้ดี 
5.เข้าใจระบบด ี

1.อินเตอรเ์ฟสครบ
ตามขอบเขต 
2.งานมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก(ติดต่อ
ฐานข้อมูลได,้
โปรแกรมท างานได้
สมบรูณ์ครบทุก
โมดูล) 
3.เอกสารครบ 5 บท
และสอดคล้องกับ
อินเตอรเ์ฟส 
4.น าเสนองานได้ 
5.เข้าใจระบบ 

1.อินเตอรเ์ฟสครบ
ตามขอบเขต 
2.งานมีคุณภาพใน
ระดับดี(ติดต่อ
ฐานข้อมูลได,้
โปรแกรมท างานได้
สมบรูณ์ครบทุก
โมดูล) 
3.เอกสารครบ 5 
บทและ/หรือ
สอดคล้องกบั
อินเตอรเ์ฟส 
4.น าเสนองานได้ 
5เข้าใจระบบ 

1.อินเตอรเ์ฟสครบ
ตามขอบเขต 
2.งานมีคุณภาพใน
ระดับดี(ติดต่อ
ฐานข้อมูลได,้
โปรแกรมท างานได้
สมบรูณ์)  
3.เอกสารครบ 5 
บทและ/หรือ
สอดคล้องกบั
อินเตอรเ์ฟส 
4.น าเสนองาน
พอใช้ 
5.เข้าใจระบบ
พอใช้ 

1.อินเตอรเ์ฟส
ไม่ครบตาม
ขอบเขต 
2.ติดต่อ
ฐานข้อมูลไม่ได้ 
3.โปรแกรม
ท างานไม่ได้  
4.เอกสารครบ 5 
บทแต่ไม่
สอดคล้องกบั
อินเตอรเ์ฟส 
5.น าเสนองาน
ไม่ได้ 
6.ไม่เข้าใจระบบ 

ข้อตกลงเพ่ิมเติม 
1. ห้ามนักศึกษาคัดลอกผลงานของบุคคลอ่ืนโดยเด็ดขาด หากปฏิบัติถือว่านักศึกษาฝ่าฝืนข้อตกลงของ

คณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอประเมินผลการเรียนเป็นเกรด E ทันที 
2. ห้ามนักศึกษาน าผลงาน หรือข้อความ หรือภาพ หรืองานวิชาการใดๆ มารวบรวม หรือเรียบเรียงโดยไมม่ี

การอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน หรือข้อความ หรอืภาพ หรืองานวิชาการ หากปฏิบัติถือว่านักศึกษา
ฝ่าฝืนข้อตกลงของคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ขอประเมินผลการเรียนเป็นเกรด E 
ทันที 

3. ให้นักศึกษาเข้าพบที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบผลงานกอ่นข้ึนสอบตามระยะเวลาทีก่ าหนด พร้อมแจง้
ที่ปรกึษากรอกข้อมลูการเข้าพบที่ปรึกษา  

4. หากนักศึกษาเข้าพบทีป่รึกษาไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดใหน้ักศึกษาท าการยกเลกิรายวิชา (DROP) 
ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2563 แล้วลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งในปีการศึกษาหน้า ของภาคเรียนเดียวกัน  

5. ในการข้ึนสอบแต่ละรอบให้นักศึกษาเตรียมเอกสารโครงงานตามจ านวนคณะกรรมการสอบโดยยึดตาม
ตารางสอบเป็นหลัก พร้อมจัดท า powerpoint เพื่อใช้น าเสนอผลงาน 

6. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุอันสมควร และยังไม่ท าการยกเลิกรายวิชา (DROP) คณะกรรมการ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอประเมินผลการเรียนเปน็เกรด E ทันที 

หากนักศึกษาไมส่่งผลงานฉบับสมบรูณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอ
ประเมินผลการเรียนเป็นเกรด E ทันที 


