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หลักสูตร วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
Management of Information Technology 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

วันที่ 9 ธันวาคม 2551 
 

การจัดการเอกสารวิชาโครงงาน (MIT-911 และ 2202-700) 
 

นักศึกษาสามารถเลือกทําโครงงานตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งดังตอไปนี ้
1. Management of IT 
2. System integration / tool implementation / e-learning  
3. Application development 
4. Model / algorithm development 
5. Hardware / network / embedded system 
6. Multimedia / animation development 
การประเมินผลการศึกษาวิชาโครงงานประกอบดวยการเสนอเคาโครง การประเมินความ 

กาวหนาของโครงงาน และการสอบปองกันโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

การสอบเพื่อเสนอเคาโครง (Project proposal) 
 การประเมิน Proposal ของโครงงาน  

1. นักศึกษาเสนอ Proposal ของหัวขอโครงงานซึง่เลอืกตามแนวทางหนึง่จาก 6 แนวทาง   
2. กรรมการพิจารณาความสําคญัของปญหา ขอบเขตของงาน ระยะเวลา เครื่องมือ 

รวมถึงองคความรูจากการทํา Literature review  
3. ประเมินโดยกรรมการประเมนิหัวขอโครงงานจํานวน 3 คน 

 เอกสารที่สงประกอบดวย 
1. สวนนํา (บทคัดยอ, abstract, สารบัญ) 
2. บทที ่1 - บทนํา 
3. บทที ่2 - ทฤษฎ ีงานวิจัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
4. บรรณานุกรม 

 Format เอกสาร 
1. รูปแบบรายงานตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการเขียนวิทยานพินธฉบับที่ใชใน

ขณะนั้น  
2. ปกมีรายละเอียดตามกําหนด ใชกระดาษพิมพ 80 กรัม ไมมีสีและลวดลาย เขาเลมโดย

การเย็บขาง 
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3. จํานวนเอกสารที่สง 3 ชุด ถายเอกสารหนา – หลัง โดยคณุภาพสําเนาจะตองอานได
ชัดเจน  

4. เจาหนาที่จะไมรับเอกสารที่ไมอยูในรูปแบบที่กําหนด 
 เมื่อผานนักศึกษาจะไดเกรด IP หากไมผานจะไดเกรด N 
 หากนักศกึษาทีไ่ดรับผลการสอบเปนแบบ “ผานแบบแกไข” นักศกึษาจะตองดําเนนิการแกไข

โดยไดรับคําปรึกษา ชี้แนะจากอาจารยที่ปรึกษาภายใน 2 สัปดาหหลงัจากไดรับเอกสารคนืและ
สงรายงานฉบับแกไขที่มีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษากํากับบนปกหนาแกเจาหนาที่ หากเกิน
กําหนดนี้เกรดทีไ่ดคอืไมผาน  
 

การสอบเพื่อประเมินความกาวหนาของโครงงาน 
 การประเมินความกาวหนาของโครงงาน  

1. ใชเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 
2. รายงานจะตองมีรายละเอียดเพ่ิมเตมิของการวิเคราะหและการออกแบบ 
3. เปนการสอบเพ่ือประเมินวิธีการวิเคราะหและออกแบบ 
4. ประเมินโดยกรรมการประเมนิความกาวหนาโครงงานจํานวน 3 คน 

 รายงานที่สงตองประกอบดวย 
1. สวนนํา (บทคัดยอ, abstract, สารบัญ) 
2. บทที ่1 บทนํา 
3. บทที ่2  ทฤษฎี งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
4. บทที ่3 การวิเคราะหระบบ  
5. บทที ่4 การออกแบบระบบ 
6. บรรณานุกรม 
7. ภาคผนวกที่เก่ียวของ 
8. สําเนาแผนการทําโครงงาน (สมุดพก) 
9. Project proposal ฉบับที่มีลายเซ็นกรรมการกํากับ 

 Format เอกสาร 
1. รูปแบบรายงานตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการเขียนวิทยานิพนธฉบับที่ใชใน

ขณะนั้น  
2. จํานวนเอกสารที่สง 3 ชุดไมตองเขาเลม ถายเอกสารหนา – หลัง โดยคณุภาพสําเนา

จะตองอานไดชัดเจน  
3. เจาหนาที่จะไมรับเอกสารที่ไมอยูในรูปแบบที่กําหนด 

 กรณีที่กรรมการสอบแจงใหสงเอกสารเพ่ิมเติมและนักศกึษาไมไดดําเนนิการ จะถือวานักศกึษา
สละสิทธใินการสอบ 

 ผลการสอบกรณทีี่ตองแกเอกสาร ใหนักศกึษาแกไขโดยใหทําโครงงานตอไปได  
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 เมื่อผานนักศึกษาจะไดเกรด IP หากไมผานจะไดเกรด N 
 
การสอบปองกันโครงงาน 
 การสอบปองกันโครงงาน  

1. ใชเวลาสอบประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
2. เปนการสอบเพ่ือประเมินโครงงานโดยรวม 
3. การสอบพิจารณาผลทีไ่ด (program / model / information system / สิ่งประดิษฐ) 

รวมกับรายงานฉบับสมบูรณ 
4. กรณีทีโ่ครงงานเปนแบบ Application development หรอืแบบอ่ืนๆที่ตองเขียน

โปรแกรมเพ่ิม กรรมการอาจซักถามหรือใหแกไข เพ่ิมเตมิโปรแกรมในระหวางการสอบ 
จึงตองมี Source code เตรียมไวดวย 

5. รายงานการตีพิมพหรือเสนอผลงาน (ถามี) 
 รายงานที่สงตองประกอบดวย 

1. ใบอนมุัตใิหสอบจากอาจารยที่ปรึกษา (กรณีไมมีเอกสารนี้จะไมใหสอบ) 
2. สวนนํา (บทคัดยอ, abstract, สารบัญ) และเอกสารรับรอง 
3. บทที ่1 บทนํา 
4. บทที ่2 ทฤษฎี งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
5. บทที ่3 การวิเคราะหระบบ  
6. บทที ่4 การออกแบบระบบ 
7. บทที ่5 การพัฒนา การติดตั้งและการทดสอบระบบ 
8. บทที ่6 สรุปผล 
9. บรรณานุกรม 
10. ภาคผนวกที่เก่ียวของ 
11. สําเนาแผนการทําโครงงาน (สมุดพก) 

 Format เอกสาร 
1. รูปแบบรายงานตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการเขียนวิทยานิพนธฉบับที่ใชใน

ขณะนั้น  
2. จํานวนเอกสารที่สง 3 ชุด ไมตองเขาเลมเลม ถายเอกสารหนา – หลัง โดยคุณภาพ

สําเนาจะตองอานไดชัดเจน  
3. เจาหนาที่จะไมรับเอกสารที่ไมอยูในรูปแบบที่กําหนด 

 กรณีที่กรรมการสอบแจงใหสงเอกสารเพ่ิมเติมและนักศกึษาไมไดดําเนนิการ จะถือวานักศกึษา
สละสิทธใินการสอบ 

 เมื่อผานแบบไมมีเงื่อนไขจะไดเกรด S ผานแบบมีเงื่อนไขจะไดเกรด IP และหากไมผานจะได
เกรด N 
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 นักศกึษาทีไ่ดเกรด IP และดําเนินการแกไขโปรแกรมและรายงานครบถวนแลว สํานักวิชาฯ
จะแจงขอเปลี่ยนเกรดเปน S  

 กรณีทีผ่ลการสอบเปนการแกไขโปรแกรมและรายงาน นักศกึษาจะตองแกไขใหแลวเสรจ็ภายใน 
2 สัปดาห หากไมสงงานฉบับแกไขทันกําหนดหรือแกไขไมครบถวน-ถูกตองจะไดเกรด IP 

 การสงรายงานฉบับแกไขประกอบดวย 
1. ตารางสรุปการแกไข (จาก Comment ของกรรมการ) จะตองประกอบดวยประเด็นที่

แกไข / หนาที่แสดงใหเหน็การแกไขนั้นในรายงาน  
2. รายงานฉบับแกไขที่มีคณุภาพการพิมพตามกําหนด 
3. สําเนาเอกสารประเมินของกรรมการในการสอบปองกัน  
4. เจาหนาที่จะไมรับเอกสารที่ไมครบถวน 

 
เกรดและความหมาย 
 S – satisfy 
 IP – in progress 
 N – no progress 

 
กําหนดการการสอบและการสงเอกสาร 
 ชวงการสอบและวันสุดทายของการสงเอกสารเปนไปตามปฏิทินการศึกษา 
 เจาหนาที่จะไมรับเอกสารที่สงเกินกําหนด 
 นักศกึษาตองติดตามกําหนดการสอบจากเว็บของหลกัสตูรซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ 
 

เอกสารรับรอง 
 ในรายงานฉบับสมบูรณที่ใชในการสอบปองกัน ใหนักศึกษาแนบเอกสารรับรองนี้ดวยเพ่ือยืนยัน

วาหากมีสวนใดสวนหนึ่งของผลงานไดนํางานผูอ่ืนมาใชจะตองประกาศ 
 

คํารับรองการทําโครงงาน 
 

ขาพเจา ..............................................  ขอรับรองวาโครงงานนีไ้ดพัฒนาโดยใชความรู 
ความสามารถของขาพเจาเอง ไมไดเกิดจากการจางงานหรือนําเอาชิ้นสวนของผลงานผูอ่ืนมาใชเปนสวน
หนึ่งของโครงงานโดยไมไดประกาศ 

หากพบวามีสวนใดสวนหนึ่งของโครงงานนีท้ี่ขาพเจาไมไดทําข้ึนดวยตนเอง ขาพเจายินดีรับการ
พิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในแงการทุจริต 

                                        ลงนาม ........................................... 
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ผูประสานงาน 
 หากนักศกึษามีขอสงสัยสามารถสอบถามไดที่ ดร.สลิล  บุญพราหมณ  

salil.boonbrahm@gmail.com   

 

mailto:salil.boonbrahm@gmail.com

