
คูมือและแนวทางการทํางาน 
CVE401 ขอเสนอโครงรางปริญญานิพนธ 

CVE402 ปริญญานิพนธ 
 
 



สิ่งท่ีนักศึกษาควรเขาใจกับงาน 
1. การทําท้ังขอเสนอโครงรางปริญญานิพนธ และ ปริญญานิพนธ ไมเหมือนการเรียนในหองเรียนท่ีเปนแบบวิชา

บรรยายหรือปฏิบัติท่ีผานมา แตเปนการทํางาน ทําวิจัยช้ินหน่ึง ท่ีตองใชเวลา ความสามารถอยางตอเน่ือง เปน
การฝกใหนักศึกษาไดลองทํางานแบบทําจริง โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา 

2. จากขอ 1 นักศึกษาจะตองเปนฝายไปติดตอ ขอนัด จัดวางตารางการเขาพบ พูดคุยกับท่ีปรึกษา  และตองเขา
พบ พูดคุย ทํางานกับท่ีปรกึษาอยางตอเน่ือง ไมใชทําเฉพาะตอนปลายภาคการศึกษา 

3. จากขอ 2 การสงเอกสารเพ่ือขอสอบไมทันตามกําหนด จึงไมควรเกิดข้ึน 
4. งานท่ีนักศึกษาทําในปริญญานิพนธน้ี เปนการเพ่ิมทักษะดานตางๆ ท่ีการเรียนในระบบหองเรียนไมสามารถจัด

ใหได จึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญมากอยางหน่ึงเพ่ือเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา จึงควรให
ความสําคัญ 

5. การสื่อสารท่ีชัดเจน ถึงเปาหมายงานกับความสําคัญของกระบวนการ สําคัญมากสําหรับการทํางานกับผูอ่ืน ท้ัง
เพ่ือนรวมทีม และท่ีปรึกษา 

6. ความสม่ําเสมอในการเขาพบ พูดคุย ใสใจในการพัฒนาการเรียนรู ตั้งใจทํางาน มีผลตอตัวนักศึกษาเอง และ
ผลสัมฤทธ์ิของงานมาก  

7. การใสใจเง่ือนเวลา รายละเอียดเง่ือนไขตางๆ ศึกษาลวงหนา วางแผนลวงหนา สําคัญมาก 
8. การประเมนิมาจาก 3 สวน ดังน้ี 

a. ท่ีปรึกษา 40% ประเมิน ความตั้งใจ สม่ําเสมอ เขาใจ ผลสําเร็จ ของงาน และ พัฒนาการของ
นักศกึษา 

b. กรรมการสอบ 50% ประเมิน การนําเสนอ สื่อ การรักษาเวลา การตอบคําถาม ความเขาใจในงาน 
c. กรรมการกลาง 10% ประเมนิ การตรงเวลา ความถูกตองของรูปแบบบทความ การอางอิง ความ

ชัดเจนของเอกสาร  
9. ถึงแมการทํางานอาจตองมีการแบงงานกันทํา นักศึกษาตองเขาใจในงานทุกๆสวนดวย 
10. การประเมนิ เปนแบบรายบุคคล ไมใชรายกลุม  

 



สิ่งท่ีนักศึกษาควรเขาใจกับการสงเอกสารเพ่ือเขาสอบ 
1. นักศึกษามีเวลาพูดคุย ทํางานกับท่ีปรึกษาอยางตอเน่ืองท้ังภาคการศึกษา ไมใชเฉพาะตอนปลายภาคการศึกษา  

ควรศึกษาเง่ือนไขเวลาการสงเอกสารเพ่ือเขาสอบ และนัดหมายการตรวจสอบกับท่ีปรึกษาลวงหนา 
2. นักศึกษาควรใสใจศึกษาเอกสารท่ีจําเปนท่ีตองสงใหภาควิชาฯเพ่ือขอเขาสอบ 
3. นักศึกษาควรใสใจถึงประกาศภาควิชาฯเรื่องวันสอบ และกําหนดการสงตางๆ รวมถึงวันสะดวกของท่ีปรึกษาท่ี

จะลงนามลวงหนา 
4. ดังน้ันการสงเอกสารท่ีลงนามโดยท่ีปรึกษาตอภาควิชาฯไมทันกําหนด จะไมมกีารอนุโลมใดๆ ยกเวนสุดวิสัย

จริงๆ ซึ่งนักศึกษาจะตองสงใบคํารองพรอมคํารับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเปนกรณีไป โดย
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางและกรรมการสอบถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
กาํหนดการตางๆโดยสงัเขป 

1. เน่ืองจากวันสอบปลายภาค และกําหนดสงเกรด มักจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเสมอ จึงไมสามารถประกาศ
วันอยางแนชัดไดตั้งแตตนภาคการศึกษา อยางไรก็ตามหากนักศึกษาทําทุกอยางไดเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบ
ปลายภาค จะไมมีปญหาใด  ๆ

2. การสอบจะจัดข้ึน 2 วัน วันละสองชวงเวลา (เชา 9:00-12:00 น และ บาย 13:00-16:00 น) เวลาละ 2 หอง
พรอมกัน จึงจะมีท้ังหมด 8 sessions 

3. วันเริ่มสอบจะเปนวันท่ี 7-9 หลังวันสอบวันสุดทายของปลายภาคการศึกษา หากไมเปนวันพฤหัสบดี จะเปนวัน
จันทร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวันสอบวันสุดทาย กับ วันกําหนดสงเกรด  

4. หากวันเริ่มสอบเปนจันทร  วันกําหนดสงเอกสารตอภาควิชาฯจะเปนวันพฤหัสบดีของสัปดาหกอนหนา (ดูรูปท่ี 
1)  

5. แตหากวันเริ่มสอบเปนพฤหัสบดี  วันกําหนดสงเอกสารตอภาควิชาฯจะเปนวันจนัทรตนสัปดาหน้ัน (ดูรูปท่ี 2) 
6. หลังจากรับสรุปคืน 1 ชุดท่ีประทับตราแลว นักศึกษาจะมีเวลาจนถึงเท่ียงวันรุงข้ึน เพ่ือสําเนาสรุปน้ันนําสง

กรรมการทุกทาน 
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ประชุมผลสอบ

การจัดสอบ
นักศึกษาสําเนาบทความใหกรรมการ

ภายใน 12:00 น
ตัดเกรด

ที่ปรึกษาเริ่มสงคะแนน 40% รวบรวมคะแนนกรรมการ 50%
Deadline -ที่ปรึกษาสงคะแนน 40%

กรรมการสอบอานสรุป

ตารางกิจกรรม

กําหนดสงใบอนุมัติสอบ 

สรุปบทความ 2 ชุด และ รูปเลม 1 เลม 

พรอมรับเฉพาะสรุปคืน 1 ชุด 14:00 น

พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร
สอบปลายภาค
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16 สัปดาห

นักศึกษาติดตอ-นัดหมาย ปรึกษา รวม

ทํางานกับที่ปรึกษา พรอมจัดทํารูปเลม 

และสรุปใหที่ปรึกษาใหความเห็น แกไข 

และอนุญาตใหสงเพื่อเขาสอบ

นักศึกษาจัดทํารูปเลม และสรุปที่ที่

ปรึกษาเห็นชอบแลว และเตรียม

แบบฟอรมตางๆ

ติดตอใหที่ปรึกษา ลงนาม

อังคาร

 
รูปท่ี 1 แสดงกําหนดการกรณเีริ่มสอบเปนวันจันทร 
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ประชุมผลสอบ

การจัดสอบ
นักศึกษาสําเนาบทความใหกรรมการ

ภายใน 12:00 น
ตัดเกรด

ที่ปรึกษาเริ่มสงคะแนน 40% รวบรวมคะแนนกรรมการ 50%
Deadline -ที่ปรึกษาสงคะแนน 40%

กรรมการสอบอานสรุป

ตารางกิจกรรม

กําหนดสงใบอนุมัติสอบ 

สรุปบทความ 2 ชุด และ รูปเลม 1 เลม 

พรอมรับเฉพาะสรุปคืน 1 ชุด 14:00 น

พฤหัสบดีจันทร อังคาร พุธ
สอบปลายภาค
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16 สัปดาห

นักศึกษาติดตอ-นัดหมาย ปรึกษา รวม

ทํางานกับที่ปรึกษา พรอมจัดทํารูปเลม 

และสรุปใหที่ปรึกษาใหความเห็น แกไข 

และอนุญาตใหสงเพื่อเขาสอบ

นักศึกษาจัดทํารูปเลม และสรุปที่ที่

ปรึกษาเห็นชอบแลว และเตรียม

แบบฟอรมตางๆ

ติดตอใหที่ปรึกษา ลงนาม

ศุกร

 
รูปท่ี 2 แสดงกําหนดการกรณเีริ่มสอบเปนวันพฤหัสบดี 



ขอปฏิบัติของนกัศึกษา 
1. ติดตอ ขอนัด จัดวางตารางการเขาพบ พูดคุยกับท่ีปรึกษา  และตองเขาพบ พูดคุย ทํางานกับท่ีปรึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
2. จัดทํารูปเลมโครงรางปริญญานิพนธ (CVE401) หรือ ปริญญานิพนธ (CVE402) และ สรปุ 3-4 แผน (CVE401) 

หรือ 6-10 แผน (CVE402) ใหท่ีปรึกษาไดตรวจ แนะนําใหแกไข จนสามารถทํารูปเลมฉบับสมบูรณไดเสร็จสิ้น
กอนการสอบปลายภาค 

3. จัดทําเลม 2 ฉบับ และ สรปุ 2 ฉบับ (ท่ีท่ีปรึกษาเห็นชอบแลว) พรอมกับแบบฟอรมตางๆ (เชน ใบอนุมัติการ
สอบปรญิญานิพนธ  และใบประเมนิของท่ีปรกึษา) เสนอใหท่ีปรึกษาลงนามใหทันเวลากอนกําหนดการสงให
ภาควิชาฯ  ท้ังน้ีตองนัดหมายลวงหนากับท่ีปรึกษาเอง  

4. มอบเลม 1 ฉบับกับใบประเมินของท่ีปรึกษาใหท่ีปรึกษาไว  ท่ีเหลือท้ังหมดนําสงภาควิชาฯ ภายในวัน-เวลาท่ี
กําหนด 

5. นําสงเลม 1 ฉบับ สรปุ 2 ฉบับ และใบอนุมัติการสอบปริญญานิพนธ ท่ีลงนามโดยท่ีปรึกษาแลว  ท่ีภาควิชาฯ
ภายในวัน-เวลาท่ีกําหนด (หากนักศึกษาไมสามารถสงเอกสารใหคณะกรรมการกลางของภาควิชาฯ ไดตามเวลา 
นักศึกษาจะตองถูกลดเกรดหลังการประเมินผลการสอบจํานวน 1 ประจุ เชนเดียวกัน หากนักศึกษาไมสามารถ
เขาสอบไดจะติด I หลังจากประเมินแลวจะตองถูกลดเกรดหลังการประเมนิผล 1 ประจ ุ) 

6. รับสรุปท่ีไดรับตราประทับแลวคืน 1 ฉบับ ทันทีหลังจากสง  
7. สําเนาสรุป เทาจํานวนกรรมการสอบ (ดูตามประกาศจัดตารางสอบ) นําสงกรรมการทุกทานในวันท่ีกําหนด 

(หากชาจะมีผลตอคะแนนประเมิน) 
8. นักศึกษาตองเตรียมพรอมสําหรับการนําเสนอตามวันและเวลาท่ีคณะกรรมการกลางของภาควิชาฯกําหนด โดย

นักศึกษาแตละกลุมจะมีเวลาในการนําเสนอปริญญานิพนธประมาณกลุมละ 25 นาที (นําเสนอไมเกิน 15 นาที 
เวลาท่ีเหลือสําหรับซักถาม) 

9. จัดทํากระดาษท่ีมีช่ือตนเองขนาดเห็นไดชัด สําหรับใสปายติดช่ือ (ภาควิชาฯจัดเตรียมเฉพาะปาย) ขณะ
นําเสนอ 

10. นักศึกษาตองเตรียมการนําเสนอใหไมเกินเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด ตองนําไฟลนําเสนอไปใสใน computer 
ในหองสอบกอนเวลาสอบเริ่ม 

11. ทุกคนในทีมตองนําเสนอและตอบคําถาม หากไมทําอยางใดอยางหน่ึงหรือท้ังสอง จะมีผลตอการประเมิน 
12. หากมีขอแตกตางจากท่ีกําหนดขางตน ใหถือผลการตัดสินของคณะกรมการกลางและกรรมการสอบเปนท่ี

สิ้นสุด 


	คู่มือและแนวทางการทำงาน
	CVE401 ข้อเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์
	CVE402 ปริญญานิพนธ์
	สิ่งที่นักศึกษาควรเข้าใจกับงาน
	สิ่งที่นักศึกษาควรเข้าใจกับการส่งเอกสารเพื่อเข้าสอบ
	กำหนดการต่างๆโดยสังเขป
	ข้อปฏิบัติของนักศึกษา

