ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบรายวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
--------------------------------------------------วิชาสัมมนาเป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารงานวิจัย วิเคราะห์และสรุปประเด็น การนําเสนอ
และอภิ ป รายกั บ ผู้ เข้ าร่ ว มสั ม มนา ทั้ งนี้ ร วมถึ งการเข้ าร่ว มฟั งสั ม มนาของบุ ค คลอื่ น ทั้ งระดั บ ปริญ ญาโทและ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตลอดทุ ก ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รู้ จั ก แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละฟั งความคิ ด เห็ น
ผลงานวิจัยของผู้อื่น รู้จักการค้นคว้าและทดลองที่ถูกต้องทางเทคนิค และมีความเชื่อมั่นตัวเองในการนําเสนอ
ผลงานต่อผู้อื่น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาต่อไป ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาที่ ลงทะเบียน
รายวิ ช าสั ม มนา ทุ ก ระดั บ จะต้ อ งยื่ น แบบฟอร์ ม เสนอหั ว ข้ อ วิ ช าสั ม มนา ส่ งบทความสั ม มนา และเข้ า สอบ
วิชาสัมมนา ตามปฏิทิน การสอบสัมมนาตามที่หลักสูตรฯกำหนด ประธานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บั ณ ฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จึงเห็ นชอบแนวทางปฏิบัติ
เกีย่ วกับการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
แนวทางปฏิบัติ
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา และยื่นแบบเสนอหัวข้อบรรยาย
วิชาสัมมนาตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
2. เนื้อเรื่องที่จะบรรยายในการสัมมนากำหนดไว้
2.1 วิชาสัมมนาระดับปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 ลักษณะดังนี้
1) แนะนํางานวิจัยของตนเองที่กําลังดำเนินการอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ได้มีการตีพิมพ์
หรือไม่ได้มีการตีพิมพ์ก็ได้)
2) แนะนําบทความวิจัยในงานวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์จากวารสาร/การ
ประชุม วิช าการที่ ได้ม าตรฐานระดั บ นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะต้ องแนบสำเนา
ต้นฉบับบทความที่แนะนํามาด้วยใน เอกสารบทความวิชาสัมมนาที่จัดทำ
2.2 วิชาสัมมนาระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นการแนะนํางานวิจัยของตนเองที่กําลังดำเนิน
การอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ (ได้มีการตีพิมพ์แล้วหรือยังไม่ได้มีการพิมพ์ก็ได้)
3. นักศึกษาจะต้องจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนาตามรูปแบบที่กำหนด และส่งเอกสารบทความ
ทีอ่ าจารย์ประจำวิชา ตามวันและเวลาที่หลักสูตรฯ กำหนดเท่านั้น
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4. นักศึกษาจะต้องจัดทำสื่อสำหรับการบรรยายให้เรียบร้อยและชัดเจน
5. นั ก ศึก ษาจะต้ องเข้ าบรรยายบทความวิช าสั มมนาของตนเอง ตามวัน และเวลา ที่ ห ลั ก สู ต รฯ
กำหนด
6. นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการบรรยายวิชาสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ตามจำนวน ที่หลักสูตรฯกำหนด
การวัดผล
7. การวัดผลวิชาสัมมนา หลักสูตรฯต้องดำเนินการให้มีคณะกรรมการสอบในแต่ละหัวข้อจำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึ่งต้องประกอบด้วยประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิชาโดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนดังนี้
7.1 วิชาสัมมนาระดับปริญญาโท
1) การจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนา (เรียบร้อย ถูกต้อง) คะแนน 30%
2) การจัดทำสื่อสำหรับการบรรยาย (เรียบร้อย ชัดเจน) คะแนน 30%
3) การบรรยาย (บุคลิกภาพ ชัดเจน เข้าใจเนื้อเรื่อง) คะแนน 20%
4) การตอบคําถาม (เข้าใจ ถูกต้อง) คะแนน 20%
7.2 วิชาสัมมนาระดับปริญญาเอก
1) การจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนา (เรียบร้อย ถูกต้อง) คะแนน 20%
2) การจัดทำสื่อสำหรับการบรรยาย (เรียบร้อย ชัดเจน) คะแนน 20%
3) การบรรยาย (บุคลิกภาพ ชัดเจน เข้าใจเนื้อเรื่อง) คะแนน 30%
4) การตอบคําถาม (เข้าใจ ถูกต้อง) คะแนน 30%
8. การสอบวิชาสัมมนามีค่าระดับคะแนน ดังนี้
8.1 S (Satisfactory) หมายความว่ า “ผ่ า น” เมื่ อ การสอบสั ม มนาได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ย
กว่า 60% และเข้าฟังการบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ครบตามจำนวนที่หลักสูตรฯกำหนด
8.2 U (Unsatisfactory) หมายความว่า “ไม่ผ่าน” เมื่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 60% แต่เข้าฟังการบรรยายในหัวข้ออื่น ไม่ครบ ตามจำนวนที่ หลักสูตรฯ กำหนด หรือ
เมื่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ ย น้อยกว่า 60% นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่
โดยมีการบันทึกเกรด U ลงในTranscript
9. ผู้ เข้ า ฟั ง การบรรยายต้ อ งรั ก ษามารยาทในการสั ม มนาอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตรงต่ อ เวลา และ
ไม่ส่งเสียงรบกวน เป็นต้น
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
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