
 
 

ตารางการดำเนินงานรายวิชา 14026803 โครงงานพิเศษ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดองค์ประกอบและรูปแบบการพิมพ์โครงงานพิเศษ ยึดตาม Template การพิมพ์โครงงานพิเศษ 
รายละเอียดข้อกำหนดในการนำเสนอผลการศึกษา 
 1. เตรียมตัวให้พร้อมท้ังเรื่องเนื้อหาการนำเสนอ อุปกรณ์การนำเสนอ และบุคลิกภาพโดยรวม 
 2. นักศึกษาใช้เวลาในการนำเสนอผล ไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที 

นักศึกษาส่งข้อเสนอโครงงานพิเศษ และเรียงลำดับความต้องการในการเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา 

นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงงานพิเศษ  พร้อม
ประกาศรายช่ือข้อเสนอโครงงานพิเศษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ประกาศรายช่ือข้อเสนอโครงงานพิเศษท่ีสามารถขึ้นสอบได้และกรรมการสอบ 

นักศึกษาส่งเอกสารคำร้องขอสอบวิชาโครงงานพิเศษของระดับปริญญาตรี พร้อมโครงงาน
พิเศษฉบับร่างจำนวน 2 เล่ม เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และกรรมการสอบพิจารณาลงนาม

อนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอสอบ 

นำเสนอผลการศึกษา 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งเล่มโครงงานพิเศษ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านความเห็นชอบและ 
ส่งตรวจ Format (จำนวน 1 เล่ม) ท่ีเจ้าหน้าประสานงานโครงงานพิเศษ (7 วันรับเล่มคืน) 

แก้ไข Format และส่งโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณ์ท่ีมีลายเซ็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา จำนวน 1 
เล่ม (ยังไม่เย็บเล่ม) พร้อมโปสเตอร์ และใบรับรองการตรวจอักขราวิสุทธิ์โดยความเหมือน

ของเนื้อหาต้องไม่เกิน 35 % เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีประสานงานตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งให้
ประธานหลักสูตรลงนามแล้วนักศึกษารับเล่มคืน 

ส่งรูปเล่มโครงงานพิเศษ จำนวน 1 เล่ม โปสเตอร์ จำนวน 1 แผ่น และ ส่งไฟล์ท้ังหมดรูปแบบอิ
เล็กทรอนิกไฟล์ (ประกอบด้วยไฟล์โครงงานพิเศษ รูปแบบ Acrobat+MS Word รุ่น 2010 และ

ไฟล์โปสเตอร์ รูปแบบ PowerPoint+Acrobat) ส่งท่ี e-mail : spfamkmitl@gmail.com 

ประชุมช้ีแจงการทำโครงงานพิเศษ (จำนวนสมาชิกกลุ่ม, รายละเอียดข้อเสนอโครงงานพิเศษ, 
รายช่ือท่ีปรึกษาท้ังหมด, การวัดผล) 

จ 4 พฤษภาคม 63 

ศ 3 กรกฎาคม 63 

จ 3 สิงหาคม 63 

พฤ 18 มีนาคม 64 

ศ 26 มีนาคม 64 

จ 29 มี.ค.-ศ 9 เม.ย. 64 

พ 21 เมษายน 64 
(ส่งเล่มแก้ไขวันสุดท้าย) 

พ 5 พฤษภาคม 64 
(ส่งเล่มวันสุดท้าย) 

จ 17 พฤษภาคม 64 



 
 

การวัดผลโครงงานพิเศษและผู้ประเมนิผล 
 

 

ส่วนที่ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผู้ประเมินและคะแนน (%) รวม (%) 

อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ 
1 ความถูกต้องและสมบูรณ์ในเชิงวิชาการของร่างโครงงาน

พิเศษ 
12.5 % 12.5 % 25 % 

2 การนำเสนอผลการศึกษา 12.5 % 12.5 % 25 % 
3 ประเมินผลกระบวนการทำงาน 25 % - 25 % 
4 รูปแบบโปสเตอร์ 5 % - 5 % 
5 รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (การปรับปรุงหลังนำเสนอผล

การศึกษา และ Format การพิมพ์) 
20 % - 20 % 

 รวม 75 % 25 % 100 % 
รายละเอียดข้อเสนอโครงงานพิเศษ (ส่งภายใน จันทร์ 3 กรกฎาคม 2563) ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

 1.   ช่ือเรื่องโครงงานพิเศษ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   หน้าปก 

 2.   ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 3.   วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 4.   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.   ขอบเขตการศึกษา       บทท่ี ๑ 
 6.   นิยามศัพท์ (ถ้ามี) 
 7.   สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) 
 8.   กรอบแนวความคิดของการศึกษา 

 9.   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     บทท่ี ๒ 

 10. วิธีดำเนินการวิจัย 
 10.1 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 10.2 เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล   บทท่ี ๓ 
 10.3 ประชากรและขนาดตัวอย่าง  
 10.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 10.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การให้คำปรึกษา   อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ 
กรรมการประสานงานโครงงานพิเศษ   1. อ.ดร. สุชัญญา สายชนะ   2. รศ. ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์ 
    3. ผศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล    4. อ.ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง  
    5. ผศ.ดร. อภิวรรตน์ กรมเมือง 6. รศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงงานพิเศษ 1. นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์ e-mail : spfamkmitl@gmail.com 
 

mailto:spfamkmitl@gmail.com


 
 

ช่ืออาจารย์ท่ีท่านต้องการเลือกให้มาดูแลโครงงานพิเศษของท่าน 

(ใส่หมายเลข 1-9 เรียงตามลำดับท่ีนักศึกษาต้องการ)  
ผศ.ดร.ชลิตา    ศรีนวล    อ.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง   

ผศ.ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก   ผศ.ดร.อภิวรรตน์ กรมเมือง   

 รศ.ดร.ธนาวุฒิ   ประกอบผล    อ.ดร.ทัศไนย  ปราณี 

 อ.ดร.สุชัญญา   สายชนะ      อ.ดร.สุวัจน์  ด่านสมบูรณ์ 

 ผศ.ดร.สุภาวดี  ปัตทวีคงคา    

 

  



 
 

 

ย้ำ!!! ว่า 
การทำโครงงานพิเศษ และฝึกงาน  

จะสลับการลงทะเบียน จากเทอม 1/63 เป็น 2/63 แทน 

แต่  นศ. สามารถเริ่ม ทำโครงงานพิเศษได้ก่อนเลย 
 
 


