แบบฟอรม IT.1-1

แบบคํารองขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส 5724901 รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ..............
ขาพเจา(นาง/นางสาว/นาย)............................................................... รหัสประจําตัว.................................หมูเรียน............................
โทรศัพทติดตอ......................................... ประสงคขอความอนุเคราะหให (ชื่ออาจารย)...................................................................เปนประธาน
ที่ปรึกษาโครงงาน ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่.......... ปการศึกษา................... ซึ่งจัดทําโครงงานในหัวขอ
ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผูเสนอหัวขอโครงงาน
(..........................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(สําหรับตอบรับการเปนอาจารย/ประธานที่ปรึกษา)
ขาพเจา.................................................................. มีความยินดีรับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาให.......................................................
รหัสประจําตัว...................................... หมูเรียน....................................... เพื่อใหคําแนะนํา/ปรึกษาในระหวางการเรียนในรายวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่.......... ปการศึกษา................
ลงชื่อ.......................................................อาจารยประจําสาขาวิชา
(..........................................................)
วันที่.........../..................../............
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการสอบหัวขอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ..............
ตามที่ นาย/นางสาว/นาง................................................................รหัสประจําตัว.....................................หมูเรียน...........................
ไดทําการสอบเสนอหัวขอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศแลวนั้น ปรากฏผลการสอบดังนี้
สอบครั้งที่ 1  ผานและดําเนินงานตอได  ไมผานและขึ้นสอบหัวขอใหม ตามกําหนดการวันที่......../......./.........
ขอเสนอแนะที่ตองปรับแก...............................................................................................................................................................................
สอบครั้งที่ 2  ผานและดําเนินงานตอได  ไมผาน และมีเงื่อนไขคือ.....................................................................................
ขอเสนอแนะที่ตองปรับแก...............................................................................................................................................................................
ผลการอนุมัติของกรรมการถือเปนฉันทามติ ใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงงานเพื่อใหแลวเสร็จตามกําหนดการตอไป
ลงชื่อ.......................................................ประธานที่ปรึกษา
(..........................................................)

แบบฟอรม IT.1-2

ปกเอกสารเสนอหัวขอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่ ...................... ปการศึกษา.........................................
รหัสวิชา 5724901

วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : ............................................................................ รหัสนักศึกษา : ...................................................
หมูเรียน : ....................................................................................
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน : ..............................................................................................................................

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : ..........................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : .....................................................................................................................................

หมายเหตุ : นักศึกษาตองเขียนดวยลายมือบรรจง หรือพิมพเพื่อความสวยงาม

แบบฟอรม IT.1-3

แบบคํารองขอสอบโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส 5724901 รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ..............
ขาพเจา(นาง/นางสาว/นาย)................................................................... รหัสประจําตัว......................................................
หมูเรียน........................................... หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได............................................... ขอเสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากไดดําเนินงานจัดทําโครงงานและไดจัดทําเอกสารเพื่อใชสําหรับการสอบเสนอหัวขอโครงงานเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้มีอาจารย
..................................................................... เปนประธานที่ปรึกษาโครงงาน
ซึ่งไดจัดทําโครงงานในหัวขอเรื่อง....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผูจัดทําโครงงาน
(..........................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(สําหรับประธานที่ปรึกษาโครงงาน)
- ที่ปรึกษาไดตรวจสอบความพรอมของนักศึกษาในการขอสอบหัวขอโครงงานเรียบรอยแลว เห็นควรใหนักศึกษานําเสนอ
โครงงานเปนลําดับตอไป

ลงชื่อ.......................................................ประธานที่ปรึกษา
(..........................................................)
วันที่.........../..................../............
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( สําหรับอาจารยฝายจัดสอบ )
นักศึกษาสอบในชุดกรรมการกลุมที่ ...........................................

หองสอบ ........................................................................

ใหนักศึกษาขึ้นสอบในลําดับที่ ................................................
วันที่สอบ ............................................................

เริ่มสอบเวลา ..................................................................
ลงชื่อ............................................... กรรมการ
วันที่............/..................../.............

แบบฟอรม IT.1-4

แบบฟอรมสงผลงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส 5724901 รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ..............
ขาพเจา(นาง/นางสาว/นาย)................................................................... รหัสประจําตัว.............................................
หมูเรียน............................................... โทรศัพท............................. ไดขึ้นสอบเสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไดผานการสอบโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําภาคเรียนที่ .......... ปการศึกษา......................... ในชือ่ เรื่องดังนี้
ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการในการสอบเสนอโครงงานเมื่อวันที่ ......... เดือน......................... พ.ศ. ..............
บัดนี้ขาพเจาไดทําการแกไขผลงานและเอกสารสมบูรณแลว จึงขอสงผลงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พรอม CD ชิ้นงานและเอกสารรูปเลม จํานวน 2 ชุด มอบใหกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนภายใน
สาขาวิชาตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผูจัดทําโครงงาน
(..........................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนของกรรมการสอบโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนของประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทราบ
ลงชื่อ.........................................................ประธานที่ปรึกษา ...........................................................................................
(...............................................................) ....../......./.......
ลงชื่อ.........................................................กรรมการสอบ
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................) ....../......./.......
(...............................................................)
ลงชื่อ.........................................................กรรมการสอบ
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(...............................................................) ....../......./.......
........../........../.........
ลงชื่อ.........................................................กรรมการสอบ
(...............................................................) ....../......./.......
หมายเหตุ นศ.จะตองแนบแบบฟอรม IT.1-4 ที่ผานการตรวจสอบแลวมายื่นพรอมเอกสารฉบับนี้จึงจะถือวาเสร็จสมบูรณ

แบบฟอรม IT.1-5

แบบบันทึกการติดตามโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส 5724901 รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูจัดทําโครงงาน.......................................................................... รหัสประจําตัว..............................................หมูเรียน.............................
ชื่อเรื่อง(โครงงาน) ......................................................................................................................................................................................
ชื่อประธานที่ปรึกษาโครงงาน .......................................................................................
วัน/เดือน/ป

รายการติดตามความคืบหนา

ขอแกไข/ปรับปรุง

วันนัดครั้งตอไป

ลายเซ็น
ประธานที่ปรึกษา

บันทึกเพิ่มเติมสําหรับประธานที่ปรึกษา............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอรม IT.1-6

แบบประเมินผลโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส 5724901 รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .............
ผูเสนอโครงงาน...................................................................... รหัสประจําตัว........................................หมูเรียน...............................
โทรศัพทบาน.................................................. โทรศัพทมือถือ.............................................
จัดทําโครงงานในหัวขอเรื่อง............................................................................................................................................................................
สอบโครงงานในกลุมคณะกรรมการดังนี้
1. ...................................................................................................... ประธานที่ปรึกษา
2. .......................................................................................................กรรมการ
3. .......................................................................................................กรรมการ
4. .......................................................................................................กรรมการ
ผลการประเมินโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่
1

วันที่สอบ

การพิจารณาผลงาน
F ใหผานการเสนอโครงงาน
F ใหขึ้นสอบอีกครั้ง
F ไมผาน / ตก ..........................
F ใหผานการเสนอโครงงาน
F ไมผาน / ตก ………………..

2

ขอแนะนํา / ชี้แจง

ทั้งนี้คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินผลการสอบโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาแลว เห็นควรประเมินคะแนนดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

หัวขอประเมิน
ความสมบูรณของโปรแกรม
ความสมบูรณของรูปเลมเอกสาร
การนําเสนอผลงาน
การตอบคําถาม
การติดตามผลการทํางานของนักศึกษา (ประเมินโดยประธานที่ปรึกษา)

สัดสวนคะแนน
40
20
10
10
20
100

คะแนนที่ได

เกณฑผลการเรียน
A = 100-80 , B+ = 75-79
B = 70-74 , C+ = 65-69
C = 60-64 , D+ = 55-59
D = 50-54 ,E = ต่ํากวา 50
Mid Final Total
( ) ( ) 100

ผลการเรียนที่ได ................................
ลงชื่อ............................................... ประธานที่ปรึกษา
ลงชื่อ............................................... กรรมการสอบ
ลงชื่อ............................................... กรรมการสอบ
ลงชื่อ............................................... กรรมการสอบ
ลงวันที่.......................................

