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หลักเกณฑ์และข้อบังคับ วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
1. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งนั ด หมายและเข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาอย่ า งสม่่ า เสมอ และด่ า เนิ น งานตามแผนการ
ด่าเนินงานวิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษอย่างเคร่งครัด
2. นักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มต่างๆ รูปเล่มรายงานฉบับส่งกรรมการสอบ และรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
ตามระยะเวลาที่ก่าหนด
หากนักศึกษาส่งเอกสารดังกล่าวไม่เป็นไปตามวันและเวลาที่ก่าหนด นักศึกษาจะถูกหักคะแนนครั้งละ
10% จากคะแนนทั้งหมดที่ได้
3. นักศึกษาต้องสอบการน่าเสนอหัวข้อโครงงานกับคณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อโครงงาน ตามวันและเวลา
ที่ก่าหนด หากนักศึกษาคนใดไม่น่าเสนอหัวข้อโครงงาน จะต้องถอนรายวิชานี้ (W) มิฉะนั้นจะสอบไม่ผ่าน
(U) ในรายวิชานี้เป็นรายบุคคล
ในกรณีที่นักศึกษากลุ่มใดสอบไม่ผ่านการน่าเสนอหัวข้อโครงงาน นักศึกษาต้องท่าการปรับปรุง/แก้ไข
ตามค่าแนะน่าของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งยื่นแบบฟอร์ม ค.6/คป.6 ใหม่ต่อผู้ประสานงานวิชา ค.462/
คป.452 โครงงานพิเศษ ภายในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:00 น. และน าเสนอหัวข้อ
โครงงานต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้งวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:30 – 13:30 น.
หากนักศึกษากลุ่มใดไม่ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก่าหนด นักศึกษาจะต้องถอนรายวิชานี้
(W) มิฉะนั้นจะสอบไม่ผ่าน (U) ในรายวิชานี้เป็นรายกลุ่ม
4. นักศึกษาต้องสอบการน่าเสนอโครงงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation
5. หลักเกณฑ์น่าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation มีดังนี้
5.1 นักศึกษาแต่ละกลุ่ม มีเวลาในการน่าเสนอผลงานต่อที่ประชุม กลุ่มละ 40 นาที แบ่งออกเป็น
- เวลาในการน่าเสนอผลงาน 15 – 20 นาที
- เวลาในการตอบค่าถามกรรมการและผู้เข้าฟัง 20 นาที
5.2 นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมฟังการน่าเสนอโครงงานพิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดในแต่ละช่วงเวลา
โดยนักศึกษาสามารถเลือกฟังในห้องน่าเสนอห้องใดห้องหนึ่งได้
หากนักศึกษาอยู่ไม่ครบทุกช่วงเวลา นักศึกษาจะถูกหักคะแนน 10% จากคะแนนทั้งหมดที่ได้
5.3 นักศึกษาจะต้องได้คะแนนในการสอบน่าเสนอ Oral Presentation ตั้งแต่ 60% ขึ้นไปของคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน (นั่นคือ ≥ 36 คะแนน)
จึงจะสอบผ่านการน่าเสนอ Oral Presentation
หากนักศึกษาได้คะแนนไม่ถึง 60% ของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(นั่นคือ < 36 คะแนน) นักศึกษาจะสอบไม่ผ่านการน่าเสนอ Oral Presentation และต้องท่าการ
สอบซ่อมการน่าเสนอ Oral Presentation ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด โดยก่าหนดให้ คะแนนสูงสุด
ในการสอบซ่อม คือ 36 คะแนน
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6. หลักเกณฑ์การน่าเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation มีดังนี้
6.1 นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องส่งไฟล์โปสเตอร์ตามขนาดที่ก่าหนดให้ ภายในวันและเวลาที่ก่าหนด หากพ้น
ช่วงเวลาดังกล่าว นักศึกษาจะต้องด่าเนินการพิมพ์โปสเตอร์ด้วยตนเองเท่านั้น
6.2 นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการน่าเสนอโปสเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวันและ
เวลาที่ก่าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่านรายวิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
6.3 นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ประจ่าอยู่ที่โปสเตอร์ของกลุ่มตามวันและเวลาที่
ก่าหนด และพร้อมที่จะน่าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ต่อกรรมการสอบของสาขาวิชาฯ
เกณฑ์การให้คะแนนวิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
1. คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
25 คะแนน
1.1 การหาหัวข้อและรายงานความก้าวหน้า
5 คะแนน
1.2 ความรับผิดชอบในการท่างาน การค้นคว้า ความขยัน
20 คะแนน
และความตั้งใจในการท่างาน
2. คะแนนในการนาเสนอ Oral Presentation
60 คะแนน*
2.1 รูปเล่มรายงานวิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
15 คะแนน
2.2 รูปแบบสไลด์
5 คะแนน
2.3 การรักษาเวลา
5 คะแนน
2.4 วิธีการน่าเสนอ
10 คะแนน
2.5 ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา/การตอบค่าถาม/การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 25 คะแนน
3. คะแนนในการนาเสนอ Poster Presentation 10 คะแนน*
3.1 ความสวยงามและความถูกต้องสมบูรณ์ของโปสเตอร์ 5 คะแนน
3.2 การน่าเสนอและการตอบค่าถาม
5 คะแนน
4. คะแนนรายงานฉบับสมบูรณ์
5 คะแนน
เป็ น คะแนนที่อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาประเมิน หลั ง จากนั กศึกษาส่ งรายงานฉบั บสมบู รณ์ ที่ ผ่า นการแก้ไ ข/
ปรับปรุง ตามค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ:
* คะแนนในการน่าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation มาจากคะแนน
เฉลี่ยจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบอีก 2 ท่าน
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เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาจะสอบผ่านวิชา วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
นักศึกษาต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
นักศึกษาต้องสอบผ่านการน่าเสนอ Oral Presentation
นักศึกษาต้องติดตั้งโปสเตอร์เพื่อน่าเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามวันและเวลาที่ก่าหนด
นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไข/ปรับปรุง ตามค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กรรมการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การสอบซ่อม Oral Presentation
ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านการน่าเสนอ Oral Presentation นักศึกษาสามารถสอบซ่อมการน่าเสนอ
Oral Presentation ได้หนึ่งครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบชุดเดิมจาก
การสอบครั้งแรก โดยก่าหนดให้ คะแนนสูงสุดในการสอบซ่อม คือ 36 คะแนน
หากนักศึกษาไม่สอบซ่อมการน่าเสนอ Oral Presentation ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด นักศึกษาจะสอบ
ไม่ผ่าน (U) ในรายวิชานี้ (เป็นรายบุคคล)
ระเบียบการส่งเอกสาร และการนาเสนอผลงาน
ในการส่งเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ตามแผนการด่าเนินงาน และการน่าเสนอหัวข้อ การน่าเสนอผลงานใน
รูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายในชุดนักศึกษา มิฉะนั้นจะ
ไม่รับเอกสาร หรือไม่ให้น่าเสนอผลงาน
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