คูมอื และแนวทางการทำงาน
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 ทำงานกับที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง ไมใชทำเฉพาะตอนปลายภาคการศึกษา
3. จากขอ 2 การสงเอกสารเพื่อขอสอบไมทันตามกำหนด จึงไมควรเกิดขึ้น
4. งานที่นักศึกษาทำในปริญญานิพนธนี้ เปนการเพิ่มทักษะดานตางๆ ที่การเรียนในระบบหองเรียนไมสามารถจัด
ใหได จึงเปนกระบวนการทีส่ ำคัญมากอยางหนึ่งเพื่อเตรียมความพรอมกอนสำเร็จการศึกษา จึงควรให
ความสำคัญ
5. การสื่อสารที่ชัดเจน ถึงเปาหมายงานกับความสำคัญของกระบวนการ สำคัญมากกับทำงานกับผูอื่น ทัง้ เพื่อน
รวมทีม และที่ปรึกษา
6. ความสม่ำเสมอในการเขาพบ พูดคุย ใสใจในการพัฒนาการเรียนรู ตั้งใจทำงาน มีผลตอตัวนักศึกษาเอง และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
7. การใสใจเงื่อนเวลา รายละเอียดเงือ่ นไขตางๆ ศึกษาลวงหนา วางแผนลวงหนา สำคัญมาก
8. การประเมินมาจาก 2 สวน ดังนี้
a. ที่ปรึกษา 40% ประเมิน ความตั้งใจ สม่ำเสมอ เขาใจ ผลสำเร็จ ของงาน และ พัฒนาการของ
นักศึกษา
b. กรรมการสอบ 60% ประเมิน การนำเสนอ สื่อ รักษาเวลา การตอบคำถาม ความเขาใจในงาน
format การอางอิง ความชัดเจนของเอกสาร
9. ถึงแมการทำงานอาจตองมีการแบงงานกันทำ นักศึกษาตองเขาใจในงานทุกๆสวนดวย
10. การประเมิน เปนแบบรายบุคคล ไมใชรายกลุม

สิ่งที่นักศึกษาควรเขาใจกับการสงเอกสารเพื่อเขาสอบ
1. นักศึกษามีเวลาพูดคุย ทำงานกับที่ปรึกษาอยางตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา ไมใชเฉพาะตอนปลายภาคการศึกษา
ควรศึกษาเงื่อนไขเวลาการสงเอกสารเพื่อเขาสอบ และนัดหมายการตรวจสอบกับที่ปรึกษาลวงหนา
2. นักศึกษาควรใสใจศึกษาเอกสารทีจ่ ำเปนที่ตองสงใหภาควิชาเพื่อขอเขาสอบ
3. นักศึกษาควรใสใจถึงประกาศภาควิชาเรื่องวันสอบ และกำหนดการสงตางๆ รวมถึงวันสะดวกของที่ปรึกษาที่จะ
มีเวลาทันในการตรวจทานเอกสารทั้งรูปเลมและบทความใหทันกอนสงภาควิชา
4. ดังนั้นการสงเอกสารตอภาควิชาไมทันกำหนด หรือโดยที่ปรึกษาไมไดตรวจใหกอนหรือไมไดรับทราบ จะไมมี
การอนุโลมใดๆ ยกเวนสุดวิสัยจริงๆ เชนเกิดอุบัติเหตุ
กำหนดการตางๆโดยสังเขป
1. เนื่องจากวันสอบปลายภาค และกำหนดสงเกรด มักจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเสมอ จึงไมสามารถประกาศ
วันอยางแนชัดไดตั้งแตตนภาคการศึกษา อยางไรก็ตามหากนักศึกษาทำทุกอยางไดเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบ
ปลายภาค จะไมมีปญ
 หาใดๆ
2. การสอบจะจัดขึ้น 1 วัน สองชวงเวลา (เชา 9:00-12:00 น และ บาย 13:00-16:00 น) เวลาละ 3 หองพรอม
กัน จึงจะมีทั้งหมด 6 sessions
3. วันเริ่มสอบจะเปนวันที่ 7-9 หลังวันสอบวันสุดทายของปลายภาคการศึกษา หากไมเปนวันศุกร จะเปนวัน
จันทร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวันสอบวันสุดทาย กับ วันกำหนดสงเกรด
4. หากวันเริ่มสอบเปนศุกร วันกำหนดสงเอกสารตอภาควิชาจะเปนวันอังคารตนสัปดาหนั้น
5. หากวันเริ่มสอบเปนจันทร วันกำหนดสงเอกสารตอภาควิชาจะเปนวันพฤหัสบดีของสัปดาหกอนหนา
6. หลังจากวันกำหนดสง online แลว นักศึกษาจะมีเวลาจนถึงเที่ยงวันรุงขึ้น เพื่อสำเนาสรุปนั้นนำสงกรรมการ
ทุกทาน

ขอปฏิบัตขิ องนักศึกษา
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 จนสามารถทำฉบับสมบูรณไดเสร็จสิน้ กอน
การสอบปลายภาค
3. จัดทำเลม 1 ไฟล (PDF) และ สรุป 1 ฉบับ1 ไฟล (PDF) ที่ที่ปรึกษาเห็นชอบแลวใหทันเวลา กอน
กำหนดการสงใหภาควิชา ทั้งนี้ตองนัดหมายลวงหนากับที่ปรึกษาเอง
4. Upload ไฟลทั้งสอง นำสงภาควิชาภายในวัน-เวลาที่กำหนด
5. หากนักศึกษาไมสามารถ Upload ไฟลทั้งสอง ไดตามเวลา นักศึกษาจะตองถูกลดเกรดหลังการประเมินผล
การสอบจำนวน 1 ประจุ เชนเดียวกัน หากนักศึกษา Upload ไฟลทั้งสอง โดยไมผา นความเห็นชอบของที่
ปรึกษาจะไมไดเขาสอบและไตสวนทางวินัยโดยมีโทษสูงสุดคือพิจารณาเกรดเปน F
6. หากนักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดจะติด I ภาควิชาจะจัดสอบใหอกี ครั้งในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจาก
ประเมินแลวจะตองถูกลดเกรดหลังการประเมินผล 1 ประจุ )
7. สำเนาสรุป เทาจำนวนกรรมการสอบ (ดูตามประกาศจัดตารางสอบ) นำสงกรรมการทุกทานในวันที่กำหนด
(หากชาจะมีผลตอคะแนนประเมิน)
8. นักศึกษาตองเตรียมพรอมสำหรับการนำเสนอตามวันและเวลาที่คณะกรรมการกลางของภาควิชาฯกำหนด โดย
นักศึกษาแตละกลุมจะมีเวลาในการนำเสนอโครงรางปริญญานิพนธประมาณกลุม ละ 20 นาที (นำเสนอไมเกิน
10 นาที เวลาที่เหลือสำหรับซักถาม) และนำเสนอปริญญานิพนธประมาณกลุมละ 23 นาที (นำเสนอไมเกิน 13
นาที เวลาที่เหลือสำหรับซักถาม)
9. จัดทำกระดาษที่มีชื่อตนเองขนาดเห็นไดชัด สำหรับใสปายติดชื่อ (ภาควิชาจัดเตรียมเฉพาะปาย) ขณะนำเสนอ
10. นักศึกษาตองเตรียมการนำเสนอใหไมเกินเวลาที่กำหนดอยางเครงครัด ตองนำไฟลนำเสนอไปใสใน computer
ในหองสอบกอนเวลาสอบเริ่ม
11. ทุกคนในทีมตองนำเสนอและตอบคำถาม หากไมทำอยางใดอยางหนึง่ หรือทั้งสอง จะมีผลตอการประเมิน
12. หากมีขอแตกตางจากที่กำหนดขางตน ใหถือผลการตัดสินของคณะกรมการกลางและกรรมการสอบเปนที่
สิ้นสุด

