ข้อกําหนดวิชาสัมมนา ค.461 และ คป.451
บทความวิจัย
1. บทความวิจยั ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั8น
2. บทความวิจยั จะมีบทคัดย่อ (abstract) หรื อไม่มีบทคัดย่อก็ได้ ในกรณีทีBบทความวิจยั นั8นไม่มีบทคัดย่อ
นักเรี ยนต้องเขียนสรุ ปบทคัดย่อด้วยตนเอง
3. บทความวิจยั นั8นไม่จาํ กัดจํานวนหน้า และไม่จาํ กัดปี ทีBพิมพ์
4. บทความวิจยั ต้องไม่เคยถูกนํามาใช้ในวิชาสัมมนา (สามารถตรวจสอบรายชืBอบทความวิจยั ทีBเคยถูก
นํามาใช้ในวิชาสัมมนาได้ในเวปวิชาสัมมนา)

วิชาโครงงานพิเศษ
1. อาจารย์ทีBปรึ กษาในวิชาสัมมนาจะเป็ นอาจารย์ทีBปรึ กษาในวิชาโครงงานพิเศษในเทอมถัดไป

การนําเสนอ
1. นักศึกษาต้องพิมพ์รายละเอียดต่างๆ เช่น ชืBอหัวข้อ ชืBอ-นามสกุล เลขทะเบียนนักศึกษา ชืBออาจารย์ทีB

ปรึ กษา และชืBอกรรมการสอบ เป็ นต้น ลงในแบบฟอร์ม ค.3 – ค.5 หรื อ คป.3 – คป.5 ให้เรี ยบร้อยและ
พิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวเพืBอนํามาให้อาจารย์ทีBปรึกษาและกรรมการสอบทั8ง 2 ท่าน ในวันสอบด้วย
2. นักศึกษาต้องนําไฟล์ทีBจะนําเสนอมาลงไว้ในคอมพิวเตอร์ ณ

ห้องสอบ ในวันทีBนกั ศึกษาจะสอบ

ระหว่างเวลา 8.00 – 9.00 น. เท่านั8น
3. นักศึกษาต้องเข้าฟังการนําเสนอวิชาสัมมนานี8ตลอดทั8งวัน โดยจะเข้าฟังและร่ วมซักถามในหัวข้อใดทีB

สนใจก็ได้
4. นักศึกษามีเวลาในการนําเสนอกลุ่มละ 15 นาที และมีเวลาในการตอบคําถาม 10 นาที รวม 25 นาที

สั ดส่ วนคะแนน
1. คะแนนจากอาจารย์ทีBปรึ กษา 30 คะแนน
2. คะแนนจากกรรมการสอบ 70 คะแนน
การวัดผล
1. การให้คะแนนในวิชาสัมมนาให้คะแนนแยกเป็ นรายบุคคล
2. นักศึกษาจะผ่านวิชาสัมมนาเมืBอได้คะแนนรวมตั8งแต่ 60 คะแนนขึ8นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
การสอบซ่ อม
1. ในกรณีทีBสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถสอบแก้ตวั ได้หนึBงครั8ง โดยมีอาจารย์ทีBปรึกษาและกรรมการ
สอบชุดเดิมจากการสอบครั8งแรก ภายในระยะเวลาทีBกาํ หนดไว้ในตารางเวลา
2. ในกลุ่มทีBมีนกั ศึกษา 3 คน หากสอบไม่ผ่าน 2 คน ต้องสอบซ่อมทั8ง 3 คน
3. ในกลุ่มทีBมีนกั ศึกษา 3 คน หากสอบไม่ผ่าน 1 คน นักศึกษาทีBไม่ผ่านจะสอบซ่อมเพียงคนเดียว โดย
สัดส่วนเนื8อหาในการนําเสนอเป็ น 1 ใน 3 ของทั8งหมด
4. ในกลุ่มทีBมีนกั ศึกษา 2 คน หากสอบไม่ผ่าน 1 คน นักศึกษาทีBไม่ผ่านจะสอบซ่อมเพียงคนเดียว โดย
สัดส่วนเนื8อหาในการนําเสนอเป็ น 1 ใน 2 ของทั8งหมด
5. นักศึกษาทีBไม่มานําเสนอในวันสอบหัวข้อสัมมนา จะไม่มสี ิทธิ`ในการสอบซ่อม
บทลงโทษ
1. หากนักศึกษาไม่ทาํ ตามแผนในกิจกรรมลําดับทีB 2, 6, 7, 8 จะถูกหักคะแนนครัHงละ 1 คะแนนจาก
คะแนนรวมสุ ดท้าย
2. หากนักศึกษาไม่ทาํ ตามแผนในกิจกรรมลําดับทีB 4, 5, 9, 10 จะถูกหักคะแนนคิดเป็ นร้อยละของคะแนน
ทีBถูกหักมาจากข้อทีBแล้ว ตามตารางดังนี8
จํานวนครั8งของบทลงโทษ
1
2
3
4

ร้อยละของคะแนนทีBถกู หัก
5%
10%
15%
20%

หมายเหตุ

การหักคะแนนจะหักคะแนนในข้อ 1 ก่อน แล้วจึงหักคะแนนเป็ นร้อยละจากข้อ 2

ตัวอย่าง

นายประหยัด ไม่ทาํ ตามแผนในกิจกรรมลําดับทีB 2, 4, 5, 6, 7 และสอบสัมมนาได้
คะแนนรวมสุ ดท้าย 68 คะแนน เมืBอหักคะแนนตามบทลงโทษจะเหลือคะแนน
(68-3) x 90% = 58.5 จึงสอบตก

ระเบียบการอบรม การเข้าประชุมชีHแจง การส่ งเอกสาร และการนําเสนอผลงาน
1. การเข้ากิจกรรมลําดับทีB 3, 4, 5 นักศึกษาทุกคนต้ องแต่งกายในชุดนักศึกษา
2. การส่ งเอกสารตามแผนการดําเนินงานในกิจกรรมลําดับทีB 6, 7, 8, 9 และ 12 รวมไปถึงการนําเสนอ
ผลงาน นักศึกษาทุกคนในกลุ่มต้ องแต่งกายในชุดนักศึกษาและมาโดยพร้ อมเพรียงกัน มิฉะนั8นจะไม่รับ
เอกสาร
3. การสอบหัวข้อสัมมนา ในกิจกรรมลําดับทีB 10 นักศึกษาทุกคนต้ องแต่งกายในชุดนักศึกษา
4. การสอบซ่อมหัวข้อสัมมนา ในกิจกรรมลําดับทีB 11 นักศึกษาทุกคนในกลุ่มต้ องแต่งกายในชุดนักศึกษา
5. หากมีนกั ศึกษาในกลุ่มทีBไม่สามารถเข้ากิจกรรมลําดับทีB 3, 4, 5 ให้นกั ศึกษาทีBไม่สามารถเข้าร่ วม
กิจกรรมได้ เขียนใบลาพร้อมทั8งแนบหลักฐานทีเK ชืKอถือได้ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการ
ฝึ กงาน เป็ นต้น ส่งมายังห้องธุรการภาคก่อนวันทีKจะมีกิจกรรมอย่างน้อย 1 วัน
6. หากมีนกั ศึกษาในกลุ่มทีไB ม่สามารถมาส่งเอกสารตามแผนการดําเนินงานในกิจกรรมลําดับทีB 6, 7, 8, 9
และ 12 โดยพร้อมเพรี ยงกัน ให้นกั ศึกษาทีBไม่สามารถมาส่งเอกสารได้ เขียนใบลาพร้อมทั8งแนบ
หลักฐานทีKเชืKอถือได้ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการฝึ กงาน เป็ นต้น ส่งมายังห้องธุรการภาค
ก่อนกําหนดเวลาในการส่งเอกสาร

