
แผนการด าเนินงานรายวิชา 01208495/01211495 และ 01208499/01211499 (Senior project) 
ล าดับ แผนงาน Period (ปีการศึกษา 2564) 

ภาษาไทย IUP 
 วันเปิดภาคการศึกษา (ภาคต้น 2564) 28/06 09/08 
1 ประชมุชีแ้จงการด าเนินการ Pre-senior project/Senior project 08-09/07 19-20/08 
2 วนัสดุทา้ยของการสง่ขอ้เสนอโครงงานวิศวกรรม (Proposal) / จ านวน 1 ชดุ 23/07 03/09 
3 ส่งรายงานความกา้วหนา้ / ส่งโดยตรงท่ีอาจารยป์ระจ าโครงงาน (ประธานและ

กรรมการ) 
22/10 03/12 

(3) ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ / ส่งโดยตรงท่ีอาจารยป์ระจ าโครงงาน (ประธาน
และกรรมการ) – ส าหรบันิสิตฝึกงานแบบสหกิจ* 

15/10* 26/11* 

 สอบปลายภาค (ภาคต้น 2564) 25/10-05/11 06-17/12 
4 สอบน าเสนอความกา้วหนา้ (Progress presentation)  01-10/11 13-22/12 
(4) สอบน าเสนอโครงงานวิศวกรรม & น าเสนอโปสเตอร ์(Final project & Poster 

presentation) – ส าหรบันิสิตฝึกงานแบบสหกิจ* 
18-29/10* 29/11-10/12* 

5 ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยและจดัท าเลม่รายงาน (เลม่แดง) – ส าหรบันิสิตฝึกงาน
แบบสหกิจ* 
- ผ่านการตรวจสอบเนือ้หาความถกูตอ้งโดยอาจารยท่ี์ปรกึษาและกรรมการ 
- ตอ้งท าการนดัหมายลว่งหนา้กบั TA เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ format 

until- 12/11* until- 24/12* 

6 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / จ านวน 1 เล่ม – ส าหรบันิสิตฝึกงาน
แบบสหกิจ*  

12/11* 24/12* 

 วันสุดท้ายของการส่งเกรด (ภาคต้น 2564)  15/11 27/12 
 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I (ภาคต้น 2564) – มิฉะนัน้จะติด F 15/12 26/01/65 

 วันเปิดภาคการศึกษา (ภาคปลาย 2564) 29/11 10/01/65 
7 ประชุมชีแ้จงการด าเนินการ Pre-senior project – ส าหรบันิสิตฝึกงานแบบสห

กิจ ปีการศกึษา 2565* 
09-10/12* 20-21/01/65* 

8 วนัสดุทา้ยของการส่งขอ้เสนอโครงงานวิศวกรรม (Proposal) / จ านวน 1 ชุด – 
ส าหรบันิสิตฝึกงานแบบสหกิจ ปีการศกึษา 2565* 

24/12* 04/02/65* 

9 ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ / ส่งโดยตรงท่ีอาจารยป์ระจ าโครงงาน (ประธาน
และกรรมการ) 

11/03/65 22/04/65 
 

(9) ส่งรายงานความกา้วหนา้ / จ านวน 2 ชุด – ส  าหรบันิสิตฝึกงานแบบสหกิจ ปี
การศกึษา 2565* 

18/03/65* 29/04/65* 

10 สอบน าเสนอโครงงานวิศวกรรม & น าเสนอโปสเตอร ์(Final project & Poster 
presentation) 

14-25/03/65 25/04-06/05/65 
 

(10) สอบน าเสนอความกา้วหนา้ – ส าหรบันิสิตฝึกงานแบบสหกิจ ปีการศกึษา 2565* 28/03-08/04* 09-20/05/65* 
 สอบปลายภาค (ภาคปลาย 2564) 21/03-01/04/65 02-13/05/65 
11 ตรวจสอบความเรียบรอ้ยและจดัท าเลม่รายงาน (เลม่แดง) 

- ผ่านการตรวจสอบเนือ้หาความถกูตอ้งโดยอาจารยท่ี์ปรกึษาและกรรมการ 
- ตอ้งท าการนดัหมายลว่งหนา้กบั TA เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ format  

until- 08/04/65 until-20/05/65 

12 สง่รายงานฉบบัสมบรูณ ์(Final report) / จ านวน 1 เลม่     08/04/65 20/05/65 
 วันสุดท้ายของการส่งเกรด (ภาคปลาย 2564) 11/04/65 23/05/65 
 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I (ภาคปลาย 2564) – มิฉะนัน้จะติด F 11/05/65 22/06/65 



 

หมายเหต:ุ  

1. การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มแดง) จะต้องส่งพรอ้ม CD หรือ QR code ท่ีมีเนือ้หาโครงงานวิศวกรรม

ครบถว้นสมบรูณ ์(ทัง้ไฟล ์word และ pdf) และรายงานสรุปโครงงานวิศวกรรมโดยจดัรูปแบบหนา้กระดาษเป็น 2 

คอลมัน ์ความยาว 4-6 หนา้ (ทัง้แบบ soft copy และ hard copy)  

2. กรณีสง่งานทกุอย่าง (ยกเวน้รา่งรายงานฉบบัสมบรูณ)์ ใหส้ง่ตามจ านวนท่ีระบใุนตาราง โดยสง่ไดท่ี้คณุจฑุารตัน ์

(พี่เก)๋ หอ้งธุรการชัน้ 2 หรอืทาง line ID: kaeemme 

3. กรณีท่ีนิสิตติด I จะตอ้งเรง่ด าเนินโครงงานวิศวกรรมและแกไ้ขเกรด I ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนดโดย

มหาวิทยาลยั (ตามท่ีระบใุนตารางขา้งตน้)  

4. หากนิสิตไม่สามารถด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ไดต้ามหมายเหตขุอ้ 1 ภาควิชาฯ จะด าเนินการตดัเกรดใหต้ามเกณฑ์

การตดัเกรดรายวิชา (495/499) นี ้โดยจะคิดจากคะแนนทัง้หมดเทา่ท่ีนิสิตกลุม่นัน้ๆ มีอยู่ มาท าการตดัเกรด 

5. ภาควิชาฯ จะไม่ด  าเนินการแกไ้ขเกรด F (หากเลยก าหนดระยะเวลาการแกเ้กรด I เกรดของนิสิตจะเปลี่ยนเป็น F 

โดยอตัโนมตัิ) ในรายวิชา (495/499) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  เวน้แต่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมจะให้

เหตผุลถึงสาเหตท่ีุนิสิตด าเนินโครงงานฯ ล่าชา้จนไม่สามารถแกเ้กรดไดท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยชีแ้จง

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือเสนอตอ่หวัหนา้ภาควิชาฯ และคณะฯ ต่อไป 

 

***กรณียงัอยู่ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 เอกสารทกุชนิดสามารถส่งเป็นไฟลไ์ด ้ยกเว้น รายงานฉบบั

สมบรูณ ์(เลม่แดง)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


