แนวปฏิบัติในการสอบจบปริญญานิพนธ์นักศึกษาโครงงานทัง้ 3 สาขา
สถานการณ์ปจั จุบัน จากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทัง้ หมด 63 คน สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การทํา
แล็บได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1
ปิดแล็บแล้ว
1.น.ส. นูอัยนี ปิ
2.น.ส. นูรเดียนา สะแลแม
3.น.ส. นุรอีมาน ซีนา
4.น.ส. ซารีนา มะมิงบากอ
5.น.ส. รอฟียะห์ ดอเล๊าะยา
6.น.ส. สุไรนี ตาเย๊ะ
7.น.ส. รอซีฮะ บินอาแวหามะ
8.น.ส. รอฮานี มะสาแม
9.นาย อามีเน๊าะ ยูนุ๊
10.น.ส. สุไรยา บือโต
11.น.ส. แวแย สาเมาะ
12.น.ส. นารีซะห์ อาแวกาจิ
13.น.ส. นูรฮาซีกินห์ ยะโก๊ะ
14.น.ส. รูฮานา สาแลแม
15.น.ส. ซาวาตี ดือราแม
17.น.ส. ฟาดีละ๊ ยูซี
18.น.ส. นูรีซัน เม็ง
19.น.ส. นุรอามานี มะแซ
20.น.ส. ซูไรนี โต๊ะนาบอ
21.น.ส. รอฮานี ยูโซะ
22.น.ส. นูรฮาปีก๊ะ หะมะ
23.น.ส. ซูไรล๊ะ มะเล๊าะ
24.น.ส. รุสนานี มิงเจ๊ะนา
25.น.ส. นาบีละห์ สาเมาะ
26.น.ส. นุรอัยมาน กาเดร์
27.น.ส. มารีณี เจ๊ะดอเล๊าะ
28.น.ส. อาตีเกาะห์ ลูดิง
29.น.ส. นาดีย๊ะ มุกาวี

กลุ่มที่ 2
เริ่มแล็บแล้ว แต่ยังไม่ปิด
1.น.ส. อานิส ติสามานิ
2.น.ส. นูรีซา แวกูยี
3.น.ส. นูรีซัน แวหามะ
4.น.ส. ฮานีฟะห์ เจะเลาะ
5.น.ส. ซากียะห์ วามะ
6.น.ส. พานีฮาห์ ยะนาบาเน็ง
7.น.ส. นารีมะห์ มามะ
8.นาย ซุลกิฟลี บือแน
9.น.ส. พาตีเมาะ สะอะ
10.น.ส. ตัสนีม มะลี
11.น.ส. อัฟนัน บาซอ
12.น.ส. อัซวานี มะเก๊ะ
13.น.ส. แวซง วาหะมะ
14.น.ส. แวยะห์ วาหะมะ
15.น.ส. อาซูวา เปาะด๊ะ
16.น.ส. อามีเนาะ อูเซ็ง
17.น.ส. ฮาสานีย์ เจะเล็ง
18.น.ส. มูนี มะเซ็ง
19.น.ส. มูนา มะเซ็ง
20.นาย ลุด มะรือซะ
21.น.ส. อารอพะ หะยีมะ
22.น.ส. อัรมา ตาลีหะ
23.น.ส. นิณี หะยีแวกาเดร์
24.น.ส. นูรีซัน จิใจ
25.นาย อายูรี เจะเละ
26.น.ส. อารีนา ยูโซ๊ะ
27.น.ส. รุสนีย์ แมกอง (Non P)
28.น.ส. อิลมี เจ๊ะอูมา (Non P)
29.น.ส. นซานี บินแมง (Non P)
30.น.ส. ซารีนี เม๊าะซา (Non P)

หมายเหตุ Non P = ยังไม่สอบโครงร่างฯ

กลุ่มที่ 3
ยังไม่เริ่มแล็บ
1.นาย ฮัสมิง สะแม
2.นาย นิรันดร์ ซาเม๊าะ
3.นาย ฮาเซ็น บินยูโซะ
4.นาย คอยรี เจ๊ะโกะ

แนวปฏิบัติสาํ หรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
1.เลื่อนกําหนดการส่งแบบฟอร์ ม คง. ต่างๆ และกําหนดวันสอบ ดังนี ้

กิจกรรม
ส่ง คง.05
ส่ง คง.06
ส่ง คง.07
สอบจบ
วันส่งเล่มฉบับ
สมบูรณ์

กําหนดการเดิม

กําหนดการใหม่

6 มีนาคม 2563

10 เมษายน 2563

13 มีนาคม 2563

13 เมษายน 2563

26‐27 มีนาคม 2563

20‐21 เมษายน 2563

7‐10 เมษายน 2563

27 เมษายน– 1 พฤษภาคม

1 พฤษภาคม 2563

2563
14 พฤษภาคม 2563

การดําเนินการ
ส่งแล้ ว
ยังไม่สง่

หมายเหตุ 1.สําหรับนักศึกษาที่ดําเนินการส่ง คง. 05, 06 และ 07 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนหน้ านี ้ ให้ ดําเนินการขันตอน
้
ถัดไปได้ เลย
2.กิจกรรมทุกอย่างให้ ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ทงหมด
ั้
โดยงานโครงงานจะโพสต์แบบฟอร์ มเป็ นไฟล์
word ในเพจ Facebook กลุม
่ วิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปี 2562
3.นักศึกษากลุม
่ ที่ 2 ที่ยงั ไม่สอบโครงร่าง ให้ เร่งดําเนินการสอบโครงร่าง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม

ต่างๆ ในเพจ Facebook กลุม่ วิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปี 2562 แล้ วเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการเซ็นต์
เห็นชอบออนไลน์

แนวปฏิบัติสาํ หรับนักศึกษากลุ่มที่ 3
1. คณะจะพิจารณาขยายเวลาเรี ยนจนสิ ้นสุดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรี ยน
2.หากสิ ้นสุดภาคการศึกษาฤดูร้อนแล้ ว นักศึกษายังไม่สามารถดําเนินการใดๆ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาประเมินผล

การเรี ยนตามความเหมาะสม
่ ที่ 3 ที่ยงั ไม่สอบโครงร่าง ให้ เร่งดําเนินการสอบโครงร่าง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มต่างๆ ในเพจ
3.นักศึกษากลุม
Facebook กลุม
่ วิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปี 2562 แล้ วเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการเซ็นต์เห็นชอบ

ออนไลน์

ขั้นตอนต่างๆ ในการสอบจบปริญญานิพนธ์ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19
การส่งแบบฟอร์ม คง ต่างๆ
1.นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คง. ไฟล์ word ในเพจกลุ่ม
2.พิมพ์ข้อมูลสําหรับนักศึกษาและชื่อของอาจารย์ให้ครบถ้วน พร้อมแทรกรูปลายเซ็นต์นักศึกษา
3.แปลงไฟล์ขอ้ 2 เป็น pdf พร้อมเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือที่ปรึกษาร่วม และ/หรือกรรมการสอบ
เซ็นต์ โดยส่งทาง inbox หรือไลน์หรืออีเมล์ ตามความสะดวก
4.อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือกรรมการสอบ เซนต์ คง. ออนไลน์ (มี Demo
video ให้อาจารย์ปฏิบัติตาม)
5.เมื่อได้ลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือกรรมการสอบ ครบแล้ว
ให้นักศึกษาส่งเอกสารให้ นางสาวยัสมี สาและ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารคณะอนุมัติต่อไป
6.นางสาวยัสมี สาและ เสนอแบบฟอร์ม ให้ผู้มีอํานาจเซ็นต์อนุมัติ
7.ผู้มีอํานาจเซ็นต์เอกสารออนไลน์ (มี Demo video ให้อาจารย์ปฏิบัติตาม)
8.นางสาวยัสมี สาและ ร่างหนังสือแต่งตั้งกรรมการสอบ เสนอผู้มีอํานาจขั้นสุดท้าย จากนั้นโพสต์คําสั่งแต่งตั้ง
ในเพจกลุ่มฯ
การสอบจบปริญญานิพนธ์
1.นักศึกษาส่งไฟล์เล่มปริญญานิพนธ์ (ส่งพร้อม คง.07) และสไลด์นําเสนอทาง inbox หรือไลน์หรืออีเมล์ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือกรรมการสอบ ตามความสะดวก
2.นักศึกษาอัดคลิปวิดีโอการนําเสนอสอบจบ แล้วโพสต์ลงเพจกลุ่ม 1 วันก่อนวันกําหนดสอบจริง
3.เมื่อถึงกําหนดวันและเวลาที่สอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือกรรมการสอบ
เข้าเพจกลุ่มพร้อมกัน เพื่อดูคลิปการนําเสนอ และคอมเม้นท์ตั้งคําถามต่อไป
3.นักศึกษาตอบคําถามอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือกรรมการสอบ ใต้คอมเม้นท์
ของกรรมการทุกคน
4.กรรมการให้คะแนนการนําเสนอและคะแนนเล่มปริญญานิพนธ์ (นางสาวยัสมี ส่งแบบประเมินให้กรรมการ
ทาง inbox หรือไลน์หรืออีเมล์)
5.กรรมการให้คะแนนออนไลน์และส่งคะแนนกลับให้นางสาวยัสมี สาและ โดยเซนต์กํากับออนไลน์
6. 2 สัปดาห์หลังจากสอบจบ นักศึกษาส่งเล่มฉบับแก้ไขตามกรรมการ ให้นางสาวยัสมี สาและ

