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ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์    

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

อาจารย์ผู้สอน อ.สิทธิ  รักถนอม   เบอร์โทร.   08-4025-5136 

      E-mail   sitti.r@en.rmutt.ac.th 

 

รหัสรายวิชา 04-620-301 

หน่วยกิต  1(0-3-1) 

  ทฤษฏี - ชวัโมง,     ปฏิบติั 45 ชวัโมง,   ศึกษาดว้ยตนเอง  15 ชวัโมง 

ชือรายวิชา สัมมนาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(Computer Engineering Seminar) 

คาํอธิบายรายวิชา ศึกษา คน้ควา้ วางแผนและออกแบบแนวทางการแกปั้ญหา ตลอดจนประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ

เตรียมจัดทาํหรือสร้างผลงานอนัเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาทีเรียนมาโดยตรงหรือต่อสังคมส่วนรวม     

ใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพทีสุด  ศึกษารูปแบบการนาํเสนอผลงานทงัในรูปแบบ

การบรรยายและในรูปปริญญานิพนธ์ 

 Research and development of computer engineering projects. Paper and summary report must be 

submitted at the end of the final semester 

 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   (หมวดวิชาชีพบงัคบั) 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์.  คู่มือการเขียนและการพิมพ์

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี.  2550.  ม.ป.ท. 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1.  คะแนนหวัขอ้ปริญญานิพนธ ์  70 คะแนน (สอบแกต้วั 60 คะแนน)  

 2. คะแนนเอกสารบทที 1-3  10 คะแนน   

 3.  คะแนนรายงานและการนาํเสนอ  10 คะแนน 

 4. คะแนนเวลาเรียน+จิตพิสัย  10  คะแนน 

  รวม 100 คะแนน 
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            ระดับคะแนน  เกรด    คะแนนต่อหน่วยกิจ   ผลการศึกษา 

 80–100 A 4 ดีเยยีม   (Excellent) 

 75–79 B+ 3.5 ดีมาก  (Very Good) 

 70–74 B 3 ดี  (Good) 

 65–69 C+ 2.5 ดี พอใช ้ (Fairly Good) 

 60–64 C 2 พอใช ้ (Fair) 

 55–59 D+ 1.5 อ่อน  (Poor) 

 50–54 D 1 อ่อนมาก (Very Poor) 

   0–49 F 0 ตก   (Fail)  

  I - ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

 

การแบ่งหน่วยการเรียน และปฏิทินการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที เดือน วันที รายละเอียด หมายเหตุ 

1   แนะนาํรายวิชา, การสืบคน้งานวิจยั  

2   จรรยาบรรณวิศวกร, การคดัลอกวรรณกรรม  

3   พรบ. คอมพิวเตอร์, การเขียนเอกสารเสนอหวัขอ้ฯ 1  

4   การเขียนเอกสารอา้งอิง บรรณานุกรม  

5   เทคนิคการนาํเสนองาน (การพูดรายงาน, PowerPoint)  

6   ส่วนของปริญญานิพนธ ์ บทที 1,2  

7   ส่วนของปริญญานิพนธ ์ บทที 3 และบรรณานุกรม  

8   สอบกลางภาค  

9   สอบนาํเสนอหวัขอ้และเคา้โครงปริญญานิพนธ ์  

11   ส่วนของปริญญานิพนธ ์ บทที 1,2  

12   ส่วนของปริญญานิพนธ ์ บทที 3 และบรรณานุกรม  

13   การคน้ควา้งานสัมมนา  

14   การคน้ควา้งานสัมมนา  

15   การคน้ควา้งานสัมมนา  
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เกณฑ์การให้คะแนนการนําเสนอการเรียบเรียงบทความทางวชิาการ 

เลขที     เรือง      

ลํา 

ดับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 0 

 การนาํเสนอ        

1 การเขา้ใจในเนือหา        

2 นาํเสนอประเดน็ทีสาํคญั        

3 เนือหาตรงกบังานทีเสนอ แสดงถึงความเขา้ใจในเนืองาน        

4 นาํเสนอเนือหาเพิมเติม ซึงมีการคน้ควา้เพิมเติมเป็นอยา่งดี        

5 ลาํดบัขนัตอนการนาํเสนอไม่วกวน         

6 การแต่งกายเหมาะสม เรียบร้อย        

7 ท่าทางและการยนื เหมาะสม        

8 พูดอยา่งมนัใจ นาํเสียงชดัเจน        

9 พูดถูกตอ้งตามหลกัการออกเสียง แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง        

10 การตรงต่อเวลา ใชเ้วลาเหมาะสม และมีความพร้อมในการนาํเสนอ        

11 การแบ่งหวัขอ้ในการนาํเสนอของสมาชิกในกลุ่มมีความเหมาะสม        

12 ตอบคาํถามของคณะกรรมการ ไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง        

 เอกสารประกอบการนาํเสนอ        

13 การเรียบเรียงเนือหาถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบับทความทีนาํเสนอ        

14 รูปแบบฟอร์มการพิมพ์ตวัอกัษร หมายเลขหนา้ ถูกตอ้งตามเงือนไข        

15 รูปภาพมีความชดัเจน มีขนาดเหมาะสม         

16 การจดัรูปเล่มและความประณีตในการพิมพ์         

17 มีเอกสาร Handout มีเลขของสไลท ์และมีความประณีตของเอกสาร        

18 Power Point การใชภ้าษาและความรัดกุมของภาษา        

19 Power Point ใชสี้และพืนหลงั น่าสนใจ  ส่วนประกอบต่างๆ เหมาะสม        

20 Power Point มีจุดไฮไลทสี์ หรือจุดโฟกสัความสนใจ        

 

คาํแนะนาํ              
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เกณฑ์การให้คะแนน การสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ และ การสอบปริญญานิพนธ์ 

เลขที     หัวข้อ      

ลํา 

ดับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 0 

1 คะแนนสอบหัวข้อและขอบเขตโครงงาน       40 คะแนน 

 1.1  เขา้ใจวตัถุประสงค/์ทีมาของปัญหา        

 1.2  อธิบายแนวคิดและขอบเขตของโครงงานได ้        

 1.3  มีรายละเอียดขนัตอนและเครืองมือการแกปั้ญหา        

 1.4 มีรายละเอียดของขนัตอนการดาํเนินงาน        

 1.5 ปริมาณงานเหมาะสมกบัจาํนวนสมาชิก        

 1.6  มีการนาํความรู้ทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาใช ้        

 1.7 แนวโนม้ความสาํเร็จของโครงงาน        

 1.8 ความน่าสนใจของโครงงาน        

2 คะแนนการนําเสนอ       20 คะแนน 

 2.1 ความถูกตอ้งของเนือหา        

 2.2  วิธีการนาํเสนอและบุคลิกภาพ        

 2.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม        

 2.4 การตอบคาํถาม        

3 คะแนนเอกสารเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์       20 คะแนน 

 3.1 ความถูกตอ้งของเนือหา        

 3.2 ความเหมาะสมของเนือหา        

 3.3 ความครบถว้นของเนือหา        

 3.4  ความปราณีตและความถูกตอ้งของเอกสาร        

4 คะแนนงานปริญญานิพนธ์ หรือ งานวิจัยทีเกียวข้อง       20 คะแนน 

 4.1  ความเขา้ใจในเนือหาของงานวจิยัทีเกียวขอ้ง        

 4.2  การนาํเสนอเนือหาของงานวิจยัทีใหผู้ฟั้งเขา้ใจง่าย        

5 คะแนนจากอ.ทีปรึกษา       10 คะแนน 

 5.1  ดาํเนินงานตามแผนทีกาํหนดไว ้        

 5.2  ความสมาํเสมอของการเขา้พบ อ.ทีปรึกษา        

 รวม        

 

คาํแนะนาํ              

             

              


