เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา รายวิชา 711 499 (จุลนิพนธ์)
คะแนน 100 คะแนน (100%) แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้

 ส่ วนที่ 1
(ตารางที่ 1) เกณฑ์การให้คะแนนการทางานจุลนิพนธ์ ส่ วนประธานกรรมการที่ปรึ กษาจุล

นิพนธ์
คิดเป็ น 30 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์หลักจะเป็ นผูป้ ระเมินให้คะแนนตาม
เกณฑ์

 ส่ วนที่ 2
(ตารางที่ 2) เกณฑ์การให้คะแนน สอบโครงร่ างจุลนิพนธ์ (โดยคณะกรรมการสอบจุล
นิพนธ์
คิดเป็ น 20 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์หลักจะเป็ นผูป้ ระเมินผลรวมคะแนน
จากคะแนนสอบโครงร่ างตามเกณฑ์
หมายเหตุ : กรรมการสอบโครงร่ างจุลนิพนธ์ตอ้ งมีอย่างน้อย 3 คน รวมที่ปรึ กษาหลักและที่ปรึ กษาร่ วมจุล
นิพนธ์

 ส่ วนที่ 3
(ตารางที่ 3) เกณฑ์การให้คะแนน สอบจุลนิพนธ์โดยกรรมการสอบรายงานจุลนิพนธ์
คิดเป็ น 40 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์หลักจะเป็ นผูร้ วมคะแนนจาก
กรรมการสอบและประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์

หมายเหตุ : กรรมการสอบจุลนิพนธ์ตอ้ งมีอย่างน้อย 3 คน รวมที่ปรึ กษาหลักและที่ปรึ กษาร่ วมจุลนิพนธ์

 ส่ วนที่ 4
(ตารางที่ 4) คิดเป็ น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา (ผูช้ ่วย

ศาสตราจารย์อนวัช บุญญภักดี ) จะเป็ นผูใ้ ห้คะแนน ในส่วนของกระบวนการวิจยั
การส่งเอกสารแต่งตั้งที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์ ที่ปรึ กษาร่ วมจุลนิพนธ์ คณะกรรมการ
สอบโครงร่ าง คณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ รู ปเล่มจุลนิพนธ์ และ ข้อมูลงาน (CD
File )

ส่ วนที่ 1
(ตารางที่ 1) เกณฑ์การให้คะแนนการทางานจุลนิพนธ์ ส่ วนประธานกรรมการที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์

เกณฑ์ในการประเมินให้คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนรวม
1. ความตรงต่อเวลา
10
2. ความสนใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
20
มอบหมาย
3. ความก้าวหน้าของงานทดลอง
20
4. ความก้าวหน้าของเนื้อหาและรู ปเล่มรายงาน
20
5. การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
10
6. ความสม่าเสมอในการเข้าพบอาจารย์
20
รวม
100
(คิดเป็ น 30 เปอร์เซ็นต์)

ส่ วนที่ 2
(ตารางที่ 2) เกณฑ์การให้คะแนน สอบโครงร่ างจุลนิพนธ์
(นักศึกษา โปรดสาเนาแบบฟอร์มให้คะแนนให้คณะกรรการสอบก่อนสอบโครงร่ างจุลนิพนธ์)
ชื่อกรรมการสอบ

เกณฑ์ในการประเมินให้คะแนน
1. รู ปแบบของโครงร่ างจุลนิพนธ์
2. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตงาน
3. การวางแผนการทดลอง
4. เนื้อหาและการค้นคว้าข้อมูล
5.ความเข้าใจงานที่ทดลอง
6.ความพร้อมในการนาเสนอและการตอบ
คาถาม
รวม

คะแนน
รวม

........... .......... .......... ..........
คะแนน ........... ......... ......... ..........

20
10
10
20
20
20
100
(คิดเป็ น 20 เปอร์เซ็นต์)

(หมายเหตุ : ประธานกรรมการที่ปรึ กษาเป็ นผูก้ รอกข้อมูลพร้อมรวบรวมคะแนนจากกรรมการสอบทุกคน)

ส่ วนที่ 3
(ตารางที่ 3) เกณฑ์การให้คะแนน สอบจุลนิพนธ์โดยกรรมการสอบรายงานจุลนิพนธ์
(นักศึกษา โปรดสาเนาแบบฟอร์มให้คะแนนให้คณะกรรการสอบก่อนสอบรายงานจุลนิพนธ์)

เกณฑ์ในการประเมินให้คะแนน
1. เนื้อหาและความถูกต้องของรู ปแบบ
ของโครงร่ างจุลนิพนธ์
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นาเสนอ
3. ความเข้าใจในเนื้อหาที่นาเสนอ
4. รู ปแบบและวิธีการนาเสนอ
5. ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
6. การนาผลงานไปประยุกต์ใช้
7. การแต่งกาย
8. ความเหมาะสมของเวลานาเสนอ
9. การตอบคาถาม
รวม

ชื่อกรรมการที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์
ชื่อกรรมการสอบ
คะแนน ................. ................. ................ ................ ................ .................
................. ................ ............... ............... ............... .................

คะแนนรวม

15
20
20
10
10
5
5
5
10
100
(คิดเป็ น 40 เปอร์เซ็นต์)

(หมายเหตุ : ประธานกรรมการที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์เป็ นผูก้ รอกข้อมูลพร้อมรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการทุกคน)

หมายเหตุ

ส่ วนที่ 4

คิดเป็ น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อนวัช บุญญภักดี ) จะเป็ นผูใ้ ห้คะแนน ใน
ส่วนของกระบวนการวิจยั การส่งเอกสารแต่งตั้งที่ปรึ กษาจุลนิพนธ์ ที่ปรึ กษาร่ วมจุลนิพนธ์ คณะกรรมการสอบโครงร่ าง
คณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ รู ปเล่มจุลนิพนธ์ และ ข้อมูลงาน (CD File ) (ตารางที่ 4)

เกณฑ์ในการประเมินให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนรวม
1. ความตรงต่อเวลา
20
2. ความรับผิดชอบ
20
3. ความก้าวหน้าของงาน
20
ทดลอง
4. โครงร่ างจุลนิพนธ์
20
5. รู ปแบบและเนื้อหาจุลนิพนธ์
20
รวม
100
(คิดเป็ น 10 เปอร์เซ็นต์)

