ส. 495
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
แผนการสอนวิชา ส.495 โครงงานพิเศษ 2
ST495 Special Project 2
วิชาบังคับก่อน 1. เป็ นนักศึกษาฐานะชั้นปี ที่ 4 ขึ้นไป
2. สอบวิชา ส.494 ได้ระดับ S
ผู้ประสานงาน ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ และ อ.ดร.ธีระวัฒน์ สิ มมาจันทร์

2 หน่ วยกิต (0-3-0)

คาอธิบายรายวิชา
การบูรณาการทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนิ นงานวิจยั ในหัวข้อที่
สนใจ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา เขียนรายงาน และนาเสนอโครงงาน
(วัดผลการศึกษาด้วยระดับ S หรื อ U ปฏิบตั ิการสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง)
วัตถุประสงค์ ของการสอน
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เพิ่มพูนและขยายความรู ้ในเรื่ องที่ยงั ไม่รู้หรื อรู ้อย่างไม่ถ่องแท้
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้บูรณาการวิชาการที่เรี ยนมา เพื่อประยุกต์ใช้ในปัญหาจริ ง
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการและนาเสนอต่อที่ประชุม
รายละเอียดการเรียนการสอน และการวัดผล
- นักศึกษาต้องนัดหมายเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อรายงานความก้าวหน้าเป็ นระยะๆ
แล้วต้องกรอกแบบฟอร์ มรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (พร้อมส่ งร่ างบทที่ 2) และรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
(พร้อมส่ งร่ างบทที่ 4) ส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาตามระยะเวลาที่กาหนด (คะแนนความตั้งใจและความรับผิดชอบใน
การทางานของนักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มไม่จาเป็ นต้องเท่ากัน)
- นักศึก ษาต้องสรุ ป เขี ยนเป็ นรายงาน (Report) และนักศึกษาทุ กคนต้องสอบการนาเสนอโครงงาน
พิเศษ (Oral Presentation) ต่อที่ประชุ มกรรมการสอบ ตามวันเวลาที่กาหนด โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาสอบกลุ่มละ
50 นาที (นาเสนอ 30 นาที และตอบคาถาม 20 นาที)
- นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอนตามกาหนดเวลา ตลอดจนเข้าสอบการนาเสนอโครงงานพิเศษ
ตามวันเวลาที่ภาควิชากาหนดอย่างเคร่ งครัด มิฉะนั้นอาจไม่จบการศึกษาตามกาหนด
- ในวันที่สอบการนาเสนอโครงงานพิเศษ นักศึ กษาต้องเข้าร่ วมฟั งการนาเสนอโครงงานพิเศษของ
ทุกกลุ่ม ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดในแต่ละช่วงเวลา
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หลักเกณฑ์ การวัดผล มีดงั นี้
หัวข้ อการวัดผล
1. Attention

คะแนน
15*

2. Progress Report

15*

3. Oral Presentation

50**

4. Final Report

20*

รวม

รายละเอียดทีพ่ จิ ารณาในการให้ คะแนน
เช่ น การเข้าพบอาจารย์ที่ ป รึ กษาตามกาหนดเวลา การเข้าฟั ง
การน าเสนอในชั้ นเรี ยนอย่ า งสม่ า เสมอ การส่ งงานตาม
กาหนดเวลา ความตั้งใจทางาน
หมายเหตุ: นักศึกษาแต่ละคนอาจได้คะแนนไม่เท่ากัน
ร่ างรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (พร้ อมส่ งร่ างบทที่ 2) และ
ครั้งที่ 2 (พร้อมส่ งร่ างบทที่ 4)
เช่ น การเตรี ย มตัว รายละเอี ย ดที่ น าเสนอ วิ ธี ก ารน าเสนอ
ความรู ้เพิ่มนอกจากที่เรี ยนในชั้นเรี ยน การรักษาเวลา การตอบ
คาถาม
รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาให้ ค ะแนนจากรู ป แบบ
รายงานที่ ถู ก ต้อง รายละเอี ยดแต่ ล ะบทสมบู รณ์ ถู ก ต้อง การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ ประมวลความรู ้ สรุ ปภาพรวม การเสนอแนะ
แนวทางเชิงวิชาการ แหล่งค้นคว้า เอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
หมายเหตุ: นักศึกษาแต่ละคนอาจได้คะแนนไม่เท่ากัน

100

* ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
** ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการสอบอย่างน้อย 2 คน
หมายเหตุ ในแต่ ละหัวข้ อของการประเมินผล นักศึ กษาต้ องได้ คะแนนตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และเฉลี่ยทุกหัวข้ อ
ทีป่ ระเมินต้ องได้ ไม่ ต่ากว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน (S)
รายละเอียดการติดต่ ออาจารย์ ผ้ ปู ระสานงาน
1. ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์
ห้องทางาน บร.3-122/5 e-mail address : nicha@mathstat.sci.tu.ac.th
2. อ.ดร.ธีระวัฒน์ สิ มมาจันทร์ ห้องทางาน บร.3-220/3 e-mail address : teerawat@mathstat.sci.tu.ac.th

