คูมือและแนวทางการทํางาน
CVE401 ขอเสนอโครงรางปริญญานิพนธ
CVE402 ปริญญานิพนธ

สิ่งที่นักศึกษาควรเขาใจกับงาน
1. การทําทั้งขอเสนอโครงรางปริญญานิพนธ และ ปริญญานิพนธ ไมเหมือนการเรียนในหองเรียนที่เปนแบบวิชา
บรรยายหรือปฏิบัติที่ผานมา แตเปนการทํางาน ทําวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ตองใชเวลา ความสามารถอยางตอเนื่อง เปน
การฝกใหนักศึกษาไดลองทํางานแบบทําจริง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา
2. จากขอ 1 นักศึกษาจะตองเปนฝายไปติดตอ ขอนัด จัดวางตารางการเขาพบ พูดคุยกับที่ปรึกษา และตองเขา
พบ พูดคุย ทํางานกับทีป่ รึกษาอยางตอเนื่อง ไมใชทําเฉพาะตอนปลายภาคการศึกษา
3. จากขอ 2 การสงเอกสารเพื่อขอสอบไมทันตามกําหนด จึงไมควรเกิดขึ้น
4. งานที่นักศึกษาทําในปริญญานิพนธนี้ เปนการเพิ่มทักษะดานตางๆ ที่การเรียนในระบบหองเรียนไมสามารถจัด
ใหได จึงเปนกระบวนการที่สําคัญมากอยางหนึง่ เพื่อเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา จึงควรให
ความสําคัญ
5. การสื่อสารที่ชัดเจน ถึงเปาหมายงานกับความสําคัญของกระบวนการ สําคัญมากสําหรับการทํางานกับผูอื่น ทั้ง
เพื่อนรวมทีม และที่ปรึกษา
6. ความสม่ําเสมอในการเขาพบ พูดคุย ใสใจในการพัฒนาการเรียนรู ตั้งใจทํางาน มีผลตอตัวนักศึกษาเอง และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
7. การใสใจเงื่อนเวลา รายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ศึกษาลวงหนา วางแผนลวงหนา สําคัญมาก
8. การประเมินมาจาก 3 สวน ดังนี้
a. ที่ปรึกษา 40% ประเมิน ความตั้งใจ สม่ําเสมอ เขาใจ ผลสําเร็จ ของงาน และ พัฒนาการของ
นักศึกษา
b. กรรมการสอบ 50% ประเมิน การนําเสนอ สื่อ การรักษาเวลา การตอบคําถาม ความเขาใจในงาน
c. กรรมการกลาง 10% ประเมิน การตรงเวลา ความถูกตองของรูปแบบบทความ การอางอิง ความ
ชัดเจนของเอกสาร
9. ถึงแมการทํางานอาจตองมีการแบงงานกันทํา นักศึกษาตองเขาใจในงานทุกๆสวนดวย
10. การประเมิน เปนแบบรายบุคคล ไมใชรายกลุม

สิ่งที่นักศึกษาควรเขาใจกับการสงเอกสารเพือ่ เขาสอบ
1. นักศึกษามีเวลาพูดคุย ทํางานกับที่ปรึกษาอยางตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา ไมใชเฉพาะตอนปลายภาคการศึกษา
ควรศึกษาเงื่อนไขเวลาการสงเอกสารเพื่อเขาสอบ และนัดหมายการตรวจสอบกับที่ปรึกษาลวงหนา
2. นักศึกษาควรใสใจศึกษาเอกสารที่จําเปนที่ตองสงใหภาควิชาฯเพือ่ ขอเขาสอบ
3. นักศึกษาควรใสใจถึงประกาศภาควิชาฯเรื่องวันสอบ และกําหนดการสงตางๆ รวมถึงวันสะดวกของที่ปรึกษาที่
จะลงนามลวงหนา
4. ดังนั้นการสงเอกสารที่ลงนามโดยที่ปรึกษาตอภาควิชาฯไมทันกําหนด จะไมมกี ารอนุโลมใดๆ ยกเวนสุดวิสัย
จริงๆ ซึ่งนักศึกษาจะตองสงใบคํารองพรอมคํารับรองจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเปนกรณีไป โดย
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางและกรรมการสอบถือเปนทีส่ ิ้นสุด

ตารางกิจกรรม

วันสุดทายของการ
สอบปลายภาค

วันเริ่มตนของ
ภาคการศึกษา

กําหนดการตางๆโดยสังเขป
1. เนื่องจากวันสอบปลายภาค และกําหนดสงเกรด มักจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเสมอ จึงไมสามารถประกาศ
วันอยางแนชัดไดตั้งแตตนภาคการศึกษา อยางไรก็ตามหากนักศึกษาทําทุกอยางไดเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบ
ปลายภาค จะไมมีปญหาใดๆ
2. การสอบจะจัดขึ้น 2 วัน วันละสองชวงเวลา (เชา 9:00-12:00 น และ บาย 13:00-16:00 น) เวลาละ 2 หอง
พรอมกัน จึงจะมีทั้งหมด 8 sessions
3. วันเริ่มสอบจะเปนวันที่ 7-9 หลังวันสอบวันสุดทายของปลายภาคการศึกษา หากไมเปนวันพฤหัสบดี จะเปนวัน
จันทร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวันสอบวันสุดทาย กับ วันกําหนดสงเกรด
4. หากวันเริ่มสอบเปนจันทร วันกําหนดสงเอกสารตอภาควิชาฯจะเปนวันพฤหัสบดีของสัปดาหกอนหนา (ดูรูปที่
1)
5. แตหากวันเริ่มสอบเปนพฤหัสบดี วันกําหนดสงเอกสารตอภาควิชาฯจะเปนวันจันทรตนสัปดาหนั้น (ดูรูปที่ 2)
6. หลังจากรับสรุปคืน 1 ชุดที่ประทับตราแลว นักศึกษาจะมีเวลาจนถึงเที่ยงวันรุงขึ้น เพื่อสําเนาสรุปนั้นนําสง
กรรมการทุกทาน

16 สัปดาห

Deadline -ที่ปรึกษาสงคะแนน 40%
รวบรวมคะแนนกรรมการ 50%

ที่ปรึกษาเริ่มสงคะแนน 40%

กรรมการสอบอานสรุป

สอบปลายภาค

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

นักศึกษาสําเนาบทความใหกรรมการ
นักศึกษาติดตอ-นัดหมาย ปรึกษา รวม นักศึกษาจัดทํารูปเลม และสรุปที่ที่
ภายใน 12:00 น
ทํางานกับที่ปรึกษา พรอมจัดทํารูปเลม ปรึกษาเห็นชอบแลว และเตรียม
แบบฟอรมตางๆ
กําหนดสงใบอนุมัติสอบ
และสรุปใหที่ปรึกษาใหความเห็น แกไข
ติดตอใหที่ปรึกษา ลงนาม สรุปบทความ 2 ชุด และ รูปเลม 1 เลม
และอนุญาตใหสงเพื่อเขาสอบ
พรอมรับเฉพาะสรุปคืน 1 ชุด 14:00 น

รูปที่ 1 แสดงกําหนดการกรณีเริ่มสอบเปนวันจันทร

จันทร

อังคาร

การจัดสอบ

ประชุมผลสอบ
ตัดเกรด

วันสุดทายของการ
สอบปลายภาค

วันเริ่มตนของ
ภาคการศึกษา

16 สัปดาห

สอบปลายภาค

ตารางกิจกรรม

Deadline -ที่ปรึกษาสงคะแนน 40%
รวบรวมคะแนนกรรมการ 50%

ที่ปรึกษาเริ่มสงคะแนน 40%

กรรมการสอบอานสรุป
จันทร

อังคาร

พุธ

นักศึกษาสําเนาบทความใหกรรมการ
นักศึกษาติดตอ-นัดหมาย ปรึกษา รวม นักศึกษาจัดทํารูปเลม และสรุปที่ที่
ภายใน 12:00 น
ทํางานกับที่ปรึกษา พรอมจัดทํารูปเลม ปรึกษาเห็นชอบแลว และเตรียม
กําหนดสงใบอนุมัติสอบ
แบบฟอรมตางๆ
และสรุปใหที่ปรึกษาใหความเห็น แกไข
ติดตอใหที่ปรึกษา ลงนาม สรุปบทความ 2 ชุด และ รูปเลม 1 เลม
และอนุญาตใหสงเพื่อเขาสอบ
พรอมรับเฉพาะสรุปคืน 1 ชุด 14:00 น

รูปที่ 2 แสดงกําหนดการกรณีเริ่มสอบเปนวันพฤหัสบดี

พฤหัสบดี

การจัดสอบ

ศุกร

ประชุมผลสอบ
ตัดเกรด

ขอปฏิบัติของนักศึกษา
1. ติดตอ ขอนัด จัดวางตารางการเขาพบ พูดคุยกับที่ปรึกษา และตองเขาพบ พูดคุย ทํางานกับที่ปรึกษาอยาง
ตอเนื่อง
2. จัดทํารูปเลมโครงรางปริญญานิพนธ (CVE401) หรือ ปริญญานิพนธ (CVE402) และ สรุป 3-4 แผน (CVE401)
หรือ 6-10 แผน (CVE402) ใหที่ปรึกษาไดตรวจ แนะนําใหแกไข จนสามารถทํารูปเลมฉบับสมบูรณไดเสร็จสิ้น
กอนการสอบปลายภาค
3. จัดทําเลม 2 ฉบับ และ สรุป 2 ฉบับ (ที่ที่ปรึกษาเห็นชอบแลว) พรอมกับแบบฟอรมตางๆ (เชน ใบอนุมัติการ
สอบปริญญานิพนธ และใบประเมินของทีป่ รึกษา) เสนอใหที่ปรึกษาลงนามใหทันเวลากอนกําหนดการสงให
ภาควิชาฯ ทั้งนี้ตองนัดหมายลวงหนากับที่ปรึกษาเอง
4. มอบเลม 1 ฉบับกับใบประเมินของที่ปรึกษาใหที่ปรึกษาไว ที่เหลือทั้งหมดนําสงภาควิชาฯ ภายในวัน-เวลาที่
กําหนด
5. นําสงเลม 1 ฉบับ สรุป 2 ฉบับ และใบอนุมัติการสอบปริญญานิพนธ ที่ลงนามโดยที่ปรึกษาแลว ทีภ่ าควิชาฯ
ภายในวัน-เวลาที่กําหนด (หากนักศึกษาไมสามารถสงเอกสารใหคณะกรรมการกลางของภาควิชาฯ ไดตามเวลา
นักศึกษาจะตองถูกลดเกรดหลังการประเมินผลการสอบจํานวน 1 ประจุ เชนเดียวกัน หากนักศึกษาไมสามารถ
เขาสอบไดจะติด I หลังจากประเมินแลวจะตองถูกลดเกรดหลังการประเมินผล 1 ประจุ )
6. รับสรุปที่ไดรับตราประทับแลวคืน 1 ฉบับ ทันทีหลังจากสง
7. สําเนาสรุป เทาจํานวนกรรมการสอบ (ดูตามประกาศจัดตารางสอบ) นําสงกรรมการทุกทานในวันที่กําหนด
(หากชาจะมีผลตอคะแนนประเมิน)
8. นักศึกษาตองเตรียมพรอมสําหรับการนําเสนอตามวันและเวลาที่คณะกรรมการกลางของภาควิชาฯกําหนด โดย
นักศึกษาแตละกลุมจะมีเวลาในการนําเสนอปริญญานิพนธประมาณกลุมละ 25 นาที (นําเสนอไมเกิน 15 นาที
เวลาที่เหลือสําหรับซักถาม)
9. จัดทํากระดาษที่มีชื่อตนเองขนาดเห็นไดชัด สําหรับใสปายติดชื่อ (ภาควิชาฯจัดเตรียมเฉพาะปาย) ขณะ
นําเสนอ
10. นักศึกษาตองเตรียมการนําเสนอใหไมเกินเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด ตองนําไฟลนําเสนอไปใสใน computer
ในหองสอบกอนเวลาสอบเริ่ม
11. ทุกคนในทีมตองนําเสนอและตอบคําถาม หากไมทําอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสอง จะมีผลตอการประเมิน
12. หากมีขอแตกตางจากที่กําหนดขางตน ใหถือผลการตัดสินของคณะกรมการกลางและกรรมการสอบเปนที่
สิ้นสุด

