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บทคัดย่ อ
วิชาโครงงานนี ้ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาโครงงานปริ ญญานิพนธ์ ซึ่งพบ
ปั ญหาในเรื่ อง 1.ก่อปั ญหาให้ เกิดกับอาจารย์และนักศึกษา ในการติดตามการดาเนินโครงงาน ซึ่ง
ส่งผลให้ นักศึกษาสอบตก 2. ไม่ส ามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนัน้ จึงต้ องมี
เครื่ องมือช่วยในการติดตามโครงงานของนักศึกษา โดยโครงงานปริ ญญานิพนธ์ นี ้ได้ พฒ
ั นาระบบ
บริ ห ารการจัด การโครงงาน ซึ่งเป็ นเว็บ แอปพลิเคชั่น ที่ เข้ าใช้ ง านได้ ง่ายทุกที่ ทุก เวลา โดยเว็บ
แอปพลิ เคชั่นนี ส้ ามารถกาหนดขัน้ ตอนการท างานของโครงงานเพื่ อให้ นักศึกษาสามารถวาง
แผนการทาโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาพร้ อมทังระบุ
้ เปอร์ เซ็นความสาเร็ จในแต่ละขันตอนและ
้
กาหนดเวลาในการทางานให้ กับแต่ละขัน้ ตอน ในกรณี ที่นักศึกษาทาโครงงานล่าช้ าเกินเวลาที่
กาหนดในแต่ละขันตอนจะมี
้
ระบบการแจ้ งเตือนผ่านทางอีเมล์และข้ อความเข้ ากับโทรศัพท์มือถือ
เพื่ อให้ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ รับ ทราบ ส่งผลให้ อาจารย์สามารถติดตามการดาเนิน
โครงงานของนัก ศึก ษาได้ ตงั ้ แต่ก ระบวนหลัง สอบหัวข้ อ QF17 ผ่านแล้ วจนกระทั่งพร้ อมสอบ
โครงงาน
คาสาคัญ: พีเอชพี / มายเอชคิวแล / ระบบบริหารการจัดการ / โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา..............................................
(อาจารย์ สรายุทธ อินทรเสมา)
........../.........../............
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Abstract
This project is a study of management system in computer engineering senior
project course. Problems found in this course are 1) the problem affecting both students
and advisors in keeping track of senior project progression may causes students to fail
the class and 2) students cannot finish their project in time. Thus it should have a tool in
follow up the progression of the senior project. This project is to develop a senior project
management system. It is a web application that can be access from any place and any
time. The web application can specify steps in doing the senior project in order to assist
students in planning their work with project advisors and can define period of time in
doing their works and percentage of achievement in each step. In case that students fall
behind the schedule in each step, the system can send warning message via email and
also via SMS to mobile phone. This causes the advisor to follow up the progression
starting from the time after proposal exam until final exam.
Keywords: PHP / MySQL / Project Management System / Project
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