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ปฏิทินนี้จัดท ำเพื่อเป็นแนวปฏิบัติส ำหรับนิสิตสำขำคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ (4ปี+เทุียบเข้ำ) สำขำเทคโนโลยุีสำรสนเทศ

ธุ รกิจุและสำขำกำรจัดกำรพำณิชย์อิเลคทรอนิกส์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำรุมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมุ 
 

 
ตารางก าหนดการก จกรรมโครงงานโครงงาน 1 (Project 1) 

ก จกรรม ระยะเวลา 
ขิ ้นตอนทิ ่ 1 การลงทะเบ ยนเร ิยนในระบบ reg.msu.ac.th 
(แตกต่างจากรายว ชาท ่วไปิน ส ตต้องปฏ บ ต โดยเคร่งคร ด) 
1. นิสุิตเสนอหัวข้อพร้อมยื่นเอกสำร "เอกสำรค ำร้องขอส ำรองทุี่นัง่" ตอ อ.ทุี่ปรุ กษำ 
    (ระบ กล ่มเรียนให้ถูกต้อง)  
2. นิสุิตยื่น "เอกสำรค ำร้องขอส ำรองทุี่นั่ง" ต่อเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวุิชำกำรเพุื่อส ำรองทุี่นั่ง 
3. นิสุิตลงทะเบุียนพรอมยืนยัน ในระบบ reg ตำมปกต ิ

ควรแล้วเสร็จภำยใน 
21ุต.ค.ุ- 3ุพ.ย.ุ56 

ขิ ้นตอนทิ ่ 2 การยืน่ห วข้อในระบบ bc.msu.ac.th (Information Technology Project 1: ITP1) 
หลังจำกลงทะเบียนในระบบ reg แล้ว ใหนิ้สุิตท ำกำรยื่นเอกสำร ITP1ุผ่ำนเวุ็บไซต ์http://bc.msu.ac.th 
เพื่อระบ หวัขอ โครงงำนทุี่ได้รับอน มุัตุิจำกอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำและเป็นกำรยืน่ขอสอบโปรเจค 1 
 
** หำกนิสิตไม่ไดย้ื่นุITP1ุจะเกิดควำมผุิดพลำดในกำรด ำเนนิงำนของขุั้นตอนต่อไป 
** หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้ติดต่อกับอำจำรย์ทุ่ีปรุ กษำโครงงำนฯโดยตรง 

ภำยใน 31ุธ.ค. 56 

ขิ ้นตอนทิ ่ 3 การด าเน นโครงงานฯ 
1. นิสุิตด ำเนินโครงงำนและเข้ำพบอำจำรย์ทีป่รุ กษำพร้อมจัดท ำเอกสำรบททุี่ 1-3 
2. กำรเข้ำพบอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำจะต้องบันทุ กกำรเข้ำพบในเวุ็บไซต ์bc.msu.ac.th ด้วยทุ กครุั้ง 
   นิสุิตอำจต้องปรุับแกเอกสำรหลำยรอบ ใหด้ ำเนินกำรปรุับแกและเข้ำพบอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำเป็นระยะ 
 
** กำรเข้ำพบอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำใหเ้ป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำง อ.ทุี่ปร ุกษำและนิสติุ ในทุี่ปรุ กษำ 

ส่งเอกสำรให้กรรมกำร
ก่อนสอบุ1ุสัปดำห์ 
หรือตำมที่อำจำรย์ที่
ปร กษำก ำหนดุุ 

ขิ ้นตอนทิ ่ 4 การสอบ 
1. นิสุิตตรวจสอบวุันเวลำสอบในเวุ็บไซต ์bc.msu.ac.th 
2. จัดเตรียมเอกสำรบททุุ่ี 1-3ุจ ำนวน 3 ช ุด เพุื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร  
    (ฉบับพิมพ์หรือุPDF ตำมอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำก ำหนด) 
3. เขำสอบตำมวุันเวลำที่ก ำหนด โดยเตรียมกำรน ำเสนอให้พรอม 

3 –ุ17ุมี.ค.ุ57 
(หลังสอบปลำยภำค) 

ขิ ้นตอนทิ ่ 5 จ ดท าเอกสารฉบ บสมบูรณ์ 
1. นิสิตต้องแกไขเอกสำรตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสอบให้ถูกต้อง 
2. ส่งเอกสำรบททุ่ี 1-3 ฉบับสมบุูรณในรุูปแบบ PDF ให้อำจำรย์ทุี่ปรุ กษำ  
 
* เงื่อนไขเพิม่เตมิเป็นไปตำมประกำศผ่ำนเวบ็ bc.msu.ac.th 
* ประกำศผลสอบพรอมกับรำยวิชำอื่นๆุ ในระบบ reg 

ส่งเอกสำรหลุังสอบ 
ไมเกิน 3 วัน 

 

  



ตารางก าหนดการก จกรรมโครงงาน 2 (Project 2) 
 

ก จกรรม ระยะเวลา 
ข ้นตอนท ่ิ1ิการลงทะเบ ยนเร ยนในระบบิreg.msu.ac.th 
(แตกต่างจากรายว ชาท ่วไปิน ส ตต้องปฏ บ ต โดยเคร่งคร ด) 
1.ุนิสิตเสนอหัวข้อพร้อมยื่นเอกสำรุ"เอกสำรค ำร้องขอส ำรองที่น่ัง"ุตอุอ.ที่ปร กษำ 
ุุุุ(ระบ กล ่มเรียนให้ถูกต้อง)ุ 
2.ุนิสิตยื่นุ"เอกสำรค ำร้องขอส ำรองที่น่ัง"ุต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรเพื่อส ำรองที่น่ัง 
3.ุนิสิตลงทะเบียนพรอมยืนยันุในระบบุreg ตำมปกติ 

ควรแล้วเสรจ็ภำยใน 
21ุต.ค.ุ- 3ุพ.ย.ุ56 

ขิ ้นตอนทิ ่ 2 การยืน่ห วข้อในระบบ bc.msu.ac.th (Information Technology Project 2: ITP2) 
หลังจำกลงทะเบียนในระบบ reg แล้ว ให้นิสุิตท ำกำรยื่นเอกสำร ITP2ุผ่ำนเวุ็บไซต ์http://bc.msu.ac.th 
เพื่อระบ หวัขอ โครงงำนทุี่ได้รับอน มุัตุิจำกอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำและเป็นกำรยืน่ขอสอบโปรเจคุ2 
 
** หำกนิสิตไม่ได้ยืนุ่ITP2ุจะเกิดควำมผุิดพลำดในกำรด ำเนนิงำนของขุั้นตอนต่อไป 
** หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้ติดต่อกับอำจำรย์ทุ่ีปรุ กษำโครงงำนฯโดยตรง 

ภำยใน 31ุธ.ค. 56 
 

ขิ ้นตอนทิ ่ 3 การด าเน นโครงงานฯ 
1. นิสุิตเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรุ กษำเพื่อรำยงำนควำมกำ้วหน้ำและปร กษำกำรด ำเนนิโครงงำน 
ุุุุและจดัท ำเอกสำรครบุ5ุบท 
2. กำรเข้ำพบอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำจะต้องบันทุ กกำรเข้ำพบในเวุ็บไซต ์bc.msu.ac.th ด้วยทุ กครุั้ง 
   นิสุิตอำจต้องปรุับแกเอกสำรหลำยรอบ ใหด้ ำเนินกำรปรุับแกและเข้ำพบอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำเป็นระยะ 
 
** กำรเข้ำพบ อำจำรย์ทุี่ปรุ กษำใหเ้ป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำง อ.ทุี่ปร ุกษำและนิสติุ ในทุี่ปรุ กษำ 

ส่งเอกสำรให้กรรมกำร
ก่อนสอบุ1ุสัปดำห์ 
หรือตำมที่อำจำรย์ที่
ปร กษำก ำหนดุุ 

 

ขิ ้นตอนทิ ่ 4 การสอบ 
1. นิสุิตตรวจสอบวุันเวลำสอบในเวุ็บไซต ์bc.msu.ac.th 
2. จัดเตรียมเอกสำรฉบับสมบูรณ์ุ(ฉบับพิมพ์หรือุPDF ตำมอำจำรย์ทุี่ปรุ กษำก ำหนด) 
ุุุรวมถ งเอกสำรประกอบอื่นุๆุ(ถ้ำมี)ุจ ำนวน 3 ช ุด เพุื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรสอบุ 
3. เขำสอบตำมวุันเวลำที่ก ำหนด โดยเตรียมกำรน ำเสนอให้พรอม 

3 –ุ17ุม.ีค.ุ57 
(หลังสอบปลำยภำค) 

ขิ ้นตอนทิ ่ 5 จ ดท าเอกสารฉบ บสมบูรณ์ 
1. นิสิตต้องแกไขเอกสำรตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสอบให้ถูกต้อง 
2. ส่งเอกสำรฉบับสมบุูรณในรุูปแบบ PDF โดยกำร Upload ผุ่ำน bc.msu.ac.th 
3. จัดท ำรูปเลม่โครงงำนฉบับสมบุูรณ ์
 
* เงื่อนไขเพิม่เตมิเป็นไปตำมประกำศผ่ำนเวบ็ bc.msu.ac.th 
* ประกำศผลสอบพรอมกับรำยวิชำอื่นๆุ ในระบบ reg 

ส่งเอกสำรหลุังสอบ 
ไมเกิน 7 วัน 

 
หมายเหตุ 

 หำกนิสิตมีข้อสงสัยในแตล่ะขั้นตอนใหส้อบถำมจำกอำจำรย์ที่ปร กษำโดยเร็วที่ส ด 
 นิสิตจะต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่ออำจำรย์ที่ปร กษำตำมทีไ่ด้ตกลงไว้กับอำจำรย์ที่ปร กษำ 
 กรณีที่ถอนรำยวิชำุProjectุให้แจ้งอำจำรย์ที่ปร กษำทรำบทันที 
 ไฟล์ตัวอย่ำงของรูปแบบกำรจัดท ำรูปเลม่โครงงำนสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกุbc.msu.ac.th 


