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ประกาศ ภาคการศึกษา 2/2558
เรื่อง กาหนดการต่ างๆ ของโครงงานวิศวกรรม 1, และโครงงานสารสนเทศ 1
กุมภาพันธ์ 2559

ประชุ มนักศึกษาทีล่ งทะเบียนโครงงานวิศวกรรม 1 และโครงงานสารสนเทศ 1
( หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็ นผูก้ าหนดวันเวลา และสถานที่ )

วันที่ 6 มีนาคม 2559

ยืน่ เสนอหัวข้ อโครงงานวิศวกรรม 1 , และโครงงานสารสนเทศ 1
ยืน่ แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงงาน 1 และการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษา พร้อม
โครงร่ างย่อภาษาไทย จานวน 1 ชุด ยืน่ ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
เพื่อนาส่งคณบดีลงนามอนุมัติให้ สอบ

วันที่ 9 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษาโครงงาน
ติดประกาศแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ

วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2559

สอบหัวข้ อโครงงานวิศวกรรม 1 , และโครงงานสารสนเทศ 1
การสอบหัวข้อโครงงาน จะสอบกับอาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอีก 2 ท่าน
โดยใช้ แบบฟอร์ มการสอบหัวข้ อโครงงาน 1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ตรวจรู ปเล่ มโครงงาน
ส่งรู ปเล่ม จานวน 1 เล่ม ไม่ตอ้ งเข้าปก ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อตรวจรู ปเล่ม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

กาหนดส่ งรู ปเล่ มโครงงานวิศวกรรม 1 , และโครงงานสารสนเทศ 1
ส่งรู ปเล่มที่ผา่ นการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว จานวน 3 เล่ ม พร้อมยืน่ แบบฟอร์ ม
การสอบป้ องกันโครงงาน 1 ยืน่ ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อนาส่งคณบดีลงนามอนุมัติให้ สอบ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่ อกลุ่มทีม่ ีสิทธิ์สอบป้องกัน
หมายเหตุ กลุ่มใดไม่มีชื่อ ให้ติดต่อที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

กาหนดส่ งเล่มโครงงาน 1
ส่งเล่มโครงงานฉบับแก้ไข จานวน 1 เล่ม ไม่ตอ้ งเข้าปก ส่งที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อตรวจ
ความถูกต้องของเล่มโครงงาน และนาส่งคณบดีเพื่ออนุมตั ิให้ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

กาหนดส่ งเล่มโครงงาน 1 ฉบับบสมบูรณ์
ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ (คณะกรรมการสอบลงนาม) เข้าปกเรี ยบร้อยจานวน 2 เล่ม ส่งที่
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อนาส่งคณบดีลงนามอนุมัติเล่ มโครงงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล ใช้ปกสี เหลือง / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใช้ปกสี เขียว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ใช้ปกสี ฟ้า / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ปกสี ชมพู
และสาขาวิชาการจัดการซ่อมบารุ งอากาศยาน ใช้ปกสี สม้

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
2. ทุกครั้งที่นกั ศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน จะต้องมี เอกสารแบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์
3. ให้นกั ศึกษาส่งเอกสารก่อนการสอบให้ครบถ้วน ดังนี้ แบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์ ใบรายงาน
คะแนน พร้อมเล่ม และแบบฟอร์มขอสอบป้ องกันโครงงานได้ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน

ประกาศ ภาคการศึกษา 2/2558
เรื่อง กาหนดการ โครงงานวิศวกรรม 2 และโครงงานเทคโนโลยีการบิน 2
วันที่ 4 - 13 มกราคม 2559

ประชุ มนักศึกษาทีล่ งทะเบียนโครงงานวิศวกรรม 2 และโครงงานเทคโนโลยีการบิน 2
( อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานฯ เป็ นผูก้ าหนดวันเวลา และสถานที่ )

มกราคม - เมษายน 2559

จัดทาโครงงานและพบอาจารย์ทปี่ รึกษา
(ทุกครั้งที่นกั ศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ต้องใช้ แบบฟอร์ มใบเสนอแนะของอาจารย์ ทุกครั้ง)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ตรวจรู ปเล่ มปริญญานิพนธ์ จานวน 1 เล่ม
ส่งรู ปเล่ม จานวน 1 เล่ม ไม่ตอ้ งเข้าปก ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อตรวจรู ปเล่ม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

กาหนดส่ งรู ปเล่ มปริญญานิพนธ์
ส่งรู ปเล่มที่ผา่ นการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว จานวน 3 เล่ ม พร้อม ยืน่ แบบฟอร์ ม
การสอบป้ องกันโครงงาน 2 ยืน่ ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อนาส่งคณบดีลงนามอนุมัติให้ สอบ

วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2559

กาหนดตรวจสอบชิ้นงาน
(ทางสาขาวิชาฯ เป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่ อกลุ่มทีม่ ีสิทธิ์สอบป้องกัน
หมายเหตุ กลุ่มใดไม่มีชื่อ ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน

วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2559

สอบป้องกัน
การสอบป้ องกัน จะสอบกับอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน คณะกรรมการ และอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอกอีก 1 ท่าน โดยใช้แบบฟอร์ มเสนอผลการสอบป้ องกันโครงงาน ขอรับเอกสารได้ที่
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
หมายเหตุ ทางสาขาวิชาฯ เป็ นผูก้ าหนดวัน เวลาสอบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

กาหนดส่ งปริญญานิพนธ์
ส่งปริ ญญานิพนธ์ฉบับแก้ไข จานวน 1 เล่ม ไม่ตอ้ งเข้าปก ส่งที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อตรวจ
ความถูกต้องของเล่มปริ ญญานิพนธ์ และนาส่งคณบดีเพื่ออนุมตั ิให้ส่งเล่มปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

กาหนดส่ งปริญญานิพนธ์ ฉบับบสมบูรณ์
ส่งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (คณะกรรมการสอบลงนาม) จานวน 3 เล่ม ไม่ตอ้ งเข้าปก และ
CD ข้อมูลปริ ญญานิพนธ์ 2 แผ่น ส่งที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อนาส่งคณบดีลงนามอนุมตั เิ ล่ ม
ปริญญานิพนธ์

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
2. ทุกครั้งที่นกั ศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน จะต้องมี เอกสารแบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์
3. ให้นกั ศึกษาส่งเอกสารก่อนการสอบให้ครบถ้วน ดังนี้ แบบฟอร์มใบเสนอแนะของอาจารย์ ใบรายงาน
คะแนน พร้อมเล่ม และแบบฟอร์มขอสอบป้ องกันโครงงานได้ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน

