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หลักเกณฑและขอบังคับ วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
1. นั ก ศึ ก ษาต อ งนั ด หมายและเข า พบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาอย า งสม่ํ า เสมอ และดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ดําเนินงานวิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษอยางเครงครัด
2. นักศึกษาตองสงแบบฟอรมตางๆ รูปเลมรายงานฉบับสงกรรมการสอบ และรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
หากนักศึกษาสงเอกสารดังกลาวไมเปนไปตามวันและเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะถูกหักคะแนนครั้งละ
10% จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. นักศึกษาตองสอบการนําเสนอหัวขอโครงงานกับคณะกรรมการกลั่นกรองหัวขอโครงงาน ตามวันและเวลา
ที่กําหนด หากนักศึกษาคนใดไมนําเสนอหัวขอโครงงาน จะตองถอนรายวิชานี้ (W) มิฉะนั้นจะสอบไมผาน
(U) ในรายวิชานี้เปนรายบุคคล
ในกรณีที่นักศึกษากลุมใดสอบไมผานการนําเสนอหัวขอโครงงาน นักศึกษาตองทําการปรับปรุง/แกไข
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ พรอมทั้งยื่นแบบฟอรม ค.6/คป.6 ใหมตอผูประสานงานวิชา ค.462/
คป.452 โครงงานพิเศษ ภายในวันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2561 กอนเวลา 16:00 น. และนําเสนอหัวขอ
โครงงานตอคณะกรรมการฯ อีกครั้งใหแลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เทานั้น
หากนักศึกษากลุมใดไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะตองถอนรายวิชานี้
(W) มิฉะนั้นจะสอบไมผาน (U) ในรายวิชานี้เปนรายกลุม
4. นักศึกษาตองสอบการนําเสนอโครงงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation
5. หลักเกณฑนําเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation มีดังนี้
5.1 นักศึกษาแตละกลุม มีเวลาในการนําเสนอผลงานตอที่ประชุม กลุมละ 40 นาที แบงออกเปน
- เวลาในการนําเสนอผลงาน 15 – 20 นาที
- เวลาในการตอบคําถามกรรมการและผูเขาฟง 20 นาที
5.2 นักศึกษาทุกคนตองเขารวมฟงการนําเสนอโครงงานพิเศษ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดในแตละชวงเวลา
โดยนักศึกษาสามารถเลือกฟงในหองนําเสนอหองใดหองหนึ่งได
หากนักศึกษาอยูไมครบทุกชวงเวลา นักศึกษาจะถูกหักคะแนน 10% จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
5.3 นักศึกษาจะตองไดคะแนนในการสอบนําเสนอ Oral Presentation ตั้งแต 60% ขึ้นไปของคะแนน
เฉลี่ยที่ไดจากอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน (นั่นคือ ≥ 36 คะแนน)
จึงจะสอบผานการนําเสนอ Oral Presentation
หากนักศึกษาไดคะแนนไมถึง 60% ของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(นั่นคือ < 36 คะแนน) นักศึกษาจะสอบไมผานการนําเสนอ Oral Presentation และตองทําการ
สอบซอมการนําเสนอ Oral Presentation ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดให คะแนนสูงสุด
ในการสอบซอม คือ 36 คะแนน
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6. หลักเกณฑการนําเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation มีดังนี้
6.1 นักศึกษาแตละกลุมตองสงไฟลโปสเตอรตามขนาดที่กําหนดให ภายในวันและเวลาที่กําหนด หากพน
ชวงเวลาดังกลาว นักศึกษาจะตองดําเนินการพิมพโปสเตอรดวยตนเองเทานั้น
6.2 นักศึกษาทุกคนตองเขารวมการนําเสนอโปสเตอรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามวันและ
เวลาที่กําหนด
6.3 นักศึกษาแตละกลุมตองมีสมาชิกอยางนอย 1 คน ประจําอยูที่โปสเตอรของกลุมตามวันและเวลาที่
กําหนด และพรอมที่จะนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอรตอกรรมการสอบของภาควิชาฯ
สําหรับกลุมที่ไมมีสมาชิกคนใดอยูในวันและเวลาดังกลาว จะถือวาสอบไมผานการนําเสนอ Poster
Presentation
เกณฑการใหคะแนนวิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
1. คะแนนจากอาจารยที่ปรึกษา
25 คะแนน
1.1 การหาหัวขอและรายงานความกาวหนา
5 คะแนน
1.2 ความรับผิดชอบในการทํางาน การคนควา ความขยัน 20 คะแนน
และความตั้งใจในการทํางาน
2. คะแนนในการนําเสนอ Oral Presentation
60 คะแนน*
2.1 รูปเลมรายงานวิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
15 คะแนน
2.2 สไลดและวิธีการนําเสนอ/การรักษาเวลา
15 คะแนน
2.3 ความรูความเขาใจในเนื้อหา
15 คะแนน
2.4 การตอบคําถาม/การแกปญหาเฉพาะหนา
15 คะแนน
3. คะแนนในการนําเสนอ Poster Presentation 10 คะแนน*
3.1 ความสวยงามและความถูกตองสมบูรณของโปสเตอร 5 คะแนน
3.2 การนําเสนอและการตอบคําถาม
5 คะแนน
4. คะแนนรายงานฉบับสมบูรณ
5 คะแนน
เป น คะแนนที่ อาจารย ที่ป รึ ก ษาประเมิน หลั งจากนั กศึ กษาสงรายงานฉบับ สมบูร ณที่ ผา นการแก ไ ข/
ปรับปรุง ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบเปนที่เรียบรอยแลว
หมายเหตุ:
* คะแนนในการนําเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation มาจากคะแนน
เฉลี่ยจากอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบอีก 2 ทาน
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เกณฑการวัดผลและประเมินผล วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาจะสอบผานวิชา วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ เมื่อผานเงื่อนไขทั้ง 4 ขอ ดังตอไปนี้
นักศึกษาตองไดคะแนนรวมไมนอยกวา 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
นักศึกษาตองสอบผานการนําเสนอ Oral Presentation
นักศึกษาตองติดตั้งโปสเตอรเพื่อนําเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตามวันและเวลาที่กําหนด
นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณที่ผานการแกไข/ปรับปรุง ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและ
กรรมการสอบเปนที่เรียบรอยแลว

การสอบซอม Oral Presentation
ในกรณีที่นักศึกษาสอบไมผานการนําเสนอ Oral Presentation นักศึกษาสามารถสอบซอมการนําเสนอ
Oral Presentation ไดหนึ่งครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบชุดเดิมจาก
การสอบครั้งแรก โดยกําหนดให คะแนนสูงสุดในการสอบซอม คือ 36 คะแนน
หากนักศึกษาไมสอบซอมการนําเสนอ Oral Presentation ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะสอบ
ไมผาน (U) ในรายวิชานี้ (เปนรายบุคคล)
ระเบียบการสงเอกสาร และการนําเสนอผลงาน
1. ในการสงเอกสารตางๆ ที่ระบุไวตามแผนการดําเนินงาน และการนําเสนอหัวขอ การนําเสนอผลงานใน
รูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation นักศึกษาทุกคนตองแตงกายในชุดนักศึ ก ษา
และมาโดยพรอมเพรียงกัน มิฉะนั้นจะไมรับเอกสาร หรือไมใหนําเสนอผลงาน
2. หากมีนักศึกษาในกลุมที่ไมสามารถมาสงตางๆ ที่ระบุไวตามแผนการดําเนินงานไดโดยพรอมเพรียงกัน ให
นักศึกษาที่ไมสามารถมาสงเอกสารได เขียนใบลาพรอมทั้งแนบหลักฐานที่เชื่อถือได เชน ใบรับรองแพทย,
หนังสือรับรองการฝกงาน เปนตน สงมายังหองธุรการภาควิชาฯ กอนกําหนดเวลาในการสงเอกสาร
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