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คํานํา
คูมือวิชาสัมมนาคณิตศาสตร (Seminar in Mathematics) ฉบับนี้ ผูจัดทําไดเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ไดใชเ ปนคูมือการเรียนการสอนในรายวิชา 4094901 สัมมนาคณิตศาสตร
(Seminar in Mathematics) ของสาขาวิชาคณิตศาสตร โดยมุงเนนใหนักศึกษาใชเปนแหลงหาความรูเพิ่มเติม
ในการเรียนวิชาสัมมนาคณิตศาสตร โดยเนื้อหาในหนัง สือเลม นี้มุงเนนเกี่ยวกับ องคป ระกอบของการทํา
สัมมนาคณิตศาสตร ขอบเขตจุดมุงหมายของการสัมมนาคณิตศาสตร หลักในการเขียนสัมมนาคณิตศาสตร
การคนควาขอมูล รวมทัง้ หลักในการเขียนเอกสารอางอิงโดยผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปน
ประโยชนกับนักศึกษาในการคนควาและหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร รวมทั้งผูที่
สนใจ

สาขาวิชาคณิตศาสตร

3

แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รหัสและชื่อวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

4094901
สัมมนาคณิตศาสตร (Seminar in Mathematics)
3(3-0-6) หนวยกิต
หลักสูตรวิทยาศาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

คณาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร
ภาคปลาย/ชั้นปที่ 3
ไมมี

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน
สถานที่เรียน

ไมมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย

จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยใหม ๆ จากอินเทอรเน็ต
และจาก วารสารตาง ๆ ทางคณิตศาสตรได
2. นัก ศึก ษาสามารถนําความรูที่เ รียนมาเพื่อชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวการพิสูจ นตาง ๆ ใน
บทความวิจัยได
3. นักศึกษาสามารถทําความเขาใจในรายละเอียดของการพิสูจนทางคณิตศาสตรในบทความวิจัยทา
คณิตศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไดอยางถูกตอง
4. นักศึก ษาสามารถบอกวิธีการพิสูจนที่ใชในการพิสูจ นในบทความวิจัยทางคณิตศาสตรภายใต
คําแนะนําของ อาจารยที่ปรึกษาไดอยางถูกตอง
5. นักศึกษาสามารถนําเสนอรายละเอียดของการพิสจู นที่ใชในบทความวิจัยทางคณิตศาสตร ตลอดจน
สามารถ ตอบคําถามของเพื่อนนักศึกษาและอาจารยไดอยางถูกตอง
6. นักศึกษาสามารถฟงและเขาใจ ใหขอเสนอแนะหรือตั้งคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับกา
พิสูจนที่ใชใน บทความวิจัยที่เพื่อนนําเสนอได
7. นักศึกษาสามารถเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับบทความวิจัยทางคณิตศาสตรเปนรายงานหรือบทความ
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเสนอตออาจารยที่ทําหนาที่ในการประเมินได
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รายวิชา 4094901สัมมนา (Seminar) คณิตศาสตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ความหมายของสัมมนา (Seminar)
คําวา Seminar มาจากภาษาลาตินวา "Seminarium" แปลวา แปลงเพาะเมล็ดพันธุสวนคําวา
"สั ม มนา"มาจากคํ า ภาษาบาลีส มาสกั น คื อ สํ า (รวม) + มนา (ใจ) คื อ การรวมใจ พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบั ณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหค วามหมายของ การสัม มนา ว าเปน การประชุ ม แบบหนึ่ง ซึ่ง มี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลีย่ นความรูความคิดเห็น และหาขอสรุปหรือขอเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลสรุปที่
ไดถือวาเปนเพียงขอเสนอแนะผูเกี่ยวของจะนําไปปฏิบัติตามหรือไมก็ได
การสัมมนาตองมีการนําเสนอความคิด ขอวิเคราะหวิจารณ มีเหตุผลสนับ สนุน มีเรื่อง (Topic) ที่
ชัดเจนในหัวขอหนึ่งที่ไดศึกษาหาความรูมาแลวเปนอยางดีหรือหัวขอที่กําหนดเอาไว โดยการน าเสนอทั้งในรูป
ของงานเขียนและการพูด รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปรายซักถาม ทั้งในดานสนับสนุนหรือโตแยงไดดวย
โดยในแตละเรื่องจะใชเวลาไมเกิน 60-90 นาที

ขอบเขตของการสัมมนาคณิตศาสตร
สัมมนาคณิตศาสตร (Seminar in Mathematics) เปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดมีการประชุมเพื่ออภิปรายรวมกัน
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอหรือบทความทางวิชาการที่นาสนใจทางดานคณิตศาสตร หรือ
ความกาวหนาทางวิชาการที่เ กี่ยวของตางๆในหัวขอที่นักศึกษาจะนําเสนอ จะตองมีการคนควาขอมูล ทาง
วิชาการ ทําความเขาใจบทนิยามและทฤษฎี เขาใจหลักของบทพิสูจนทฤษฎีตางๆ เรียบเรียง และเขียนรายงาน
ประกอบการสัมมนา จากนั้นนักศึกษาจะตองนําเสนอเชิงวิชาการเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
หัวขอนั้นๆ

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
ในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตรนักศึกษาตองมีอาจารยทปี่ รึกษาอยางนอย 1 คน โดยอาจารย
ที่ปรึกษาแตละคนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนอาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร
2. เปนอาจารยทสี่ อนวิชาสัมมนาคณิตศาสตรกลุมเรียนใดกลุมเรียนหนึ่ง
3. มีวุฒิตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปหรือมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของหัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษา
จะทําสัมมนาคณิตศาสตร
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บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
ในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตรนักศึกษาตองมีอาจารยทปี่ รึกษาจะตองดูแลและใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาในที่ปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาแตละคนตองมีบทบาทและหนาที่ดงั ตอไปนี้
1. อาจารยทปี่ รึกษามีหนาที่คอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในที่ปรึกษาเกี่ยวกับสัมมนาคณิตศาสตร
2. อาจารยทปี่ รึกษาตองสังเกตความกาวหนาของการเขาพบของนักศึกษาในทีป่ รึกษาในแตละครั้ง
เพื่อนํามาประเมินการขึ้นสอบของนักศึกษา
3. อาจารยทปี่ รึกษาตองแบงเวลาใหนักศึกษาในที่ปรึกษาอยางเทาเทียมกัน
4. อาจารยทปี่ รึกษาสามารถรับนักศึกษาสัมมนาไดไมเกิน 6 คน

คุณสมบัติของอาจารยสอบวิชาสัมมนาคณิตศาสตร
ในการนําเสนอสัมมนาคณิตศาสตรตอ งเปนอาจารยทตี่ อ งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนอาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร
2. เปนอาจารยทสี่ อนวิชาสัมมนาคณิตศาสตรกลุมเรียนใดกลุมเรียนหนึ่ง
3. มีวุฒิตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปหรือมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของผูนําเสนอวิชาสัมมนาคณิตศาสตร
4. กรรมการสอบประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด
ผูชวยศาสตราจารยวชิรารักษ โอรสรัมย
อาจารยวัชระ วงศ
อาจารยเฉลิมวุฒิ คําเมือง
อาจารยสมภพ กาญจนะ
อาจารยวิชญาพร จันทะนัน

องคประกอบของสัมมนาคณิตศาสตร
การเลือกหัวขอเรื่อง
1. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสัมมนาตองเปนเรื่องที่ไมเคยมีใครศึกษามากอน
2. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสัมมนาตองเปนบทความทางดานคณิตศาสตรที่นาสนใจ
3. องคประกอบหัวขอเรือ่ งหรือบทความตองประกอบไปดวย บทนิยามหรือทฤษฎีอยางนอย 1 บท
4. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสัมมนาจะตองสอดคลองกับความถนัดหรือเชี่ยวชาญของ
อาจารยที่ปรึกษา
5. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสัมมนาจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา
6. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสัมมนาจะตองไมซ้ํากับนักศึกษาคนอื่นๆภายในสาขา
7. สัมมนาจะตองมีจํานวนหนามากวา 4 หนา

6

การเขียนเลมสัมนา
การเขียนเลมสัมมนาประกอบดวยเนื้อหา 8 สวนตอไปนี้
1. บทคัดยอ
มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้
บทคัดยอ (Abstract) คือ การสรุปโดยยอ หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา บทคัดยอ คือ สวนที่แสดง
เนื้อหาสําคัญของเอกสารโดยยอ
ประกอบดวยปญหาวิธีการแกไขปญหาหรือวิธีการที่นํามาปรับปรุงในการ
แกไขปญหา วิธีการคนควาโดยสังเขปและขอสรุป ตลอดจนขอเสนอแนะ (ถามี) โดยทั่วไปมักจะเขียนอยูตอ
จากชื่อเรื่อง
บทคัดยอมีลักษณะดังนี้
1. บทคัดยอมากอนบทนํา (Introduction) และแยกใหออกระหวางสวนของบทนํากับบทคัดยอ
2. ยอทุกๆ สวนของสัมมนา คือ บทนํายอ เนื้อเรื่องยอ สรุปยอ โดยเขียนสิ่งที่ผูอานควรไดทราบ และ
มีการเรียบเรียงลําดับเชนเดียวกับในเนื้อหาสัมมนา
3. เมื่อผูอานไดอานบทคัดยอ จะสามารถมองภาพรวมของสัมมนาออก ซึง่ สวนรายละเอียดตางๆ
ผูอานจะติดตามอานไดในบทความสัมมนาตอไป
4. บทคัดยอไมควรยาวจนเกินไป เลือกแตเรื่องสําคัญๆ ทีเ่ ปนประเด็นที่นาสนใจ สั้น กะทัดรัด พอดี
กับกฎเกณฑของขอกําหนดในการเขียนบทคัดยอ เชน จํานวนคําตองอยูระหวาง 200-250 คํา
หรือประมาณ 1 หนากระดาษ A4 หรือ ½ ของหนากระดาษ A4 ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
5. สวนของบทคัดยอ จะไมมีตาราง รูปภาพ และการอางอิงเอกสาร นอกจากนี้ขอมูลหรือ
แนวความคิดอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากเนื้อหาในบทความสัมมนา จะไมถูกนํามาใสไวในบทคัดยอ
หลักการเขียนบทคัดยอ ควรประกอบดวย
1. ที่มาของปญหา หรือหลักการและเหตุผล ความเปนมาของการทําสัมมนาหรือบทความอยางสั้นๆ
หรือจะเนนการเขียนวัตถุประสงคของการบทความ โดยมีเหตุผลทีอ่ ยากคนพบขอเท็จจริงอะไรบาง การแสดง
ถึงทฤษฎีหรือวิธีการหาผลเฉลยหรือบทพิสูจนใหมๆ สมมุติฐานตางๆ โดยเขียนใหสั้น กะทัดรัด ไดใจความ เพื่อ
ทําใหผูอานเขาใจไดงาย และจูงใจใหผูอานอยากอานเนื้อหาในสวนตอไป
2. วิธีดําเนินการหรือหลักการดําเนินการแบบคราวๆ แตไดใจความ เชน ถาบทความดําเนินการ
ปรับปรุงบทพิสูจนใหดีขึ้น (รูปแบบงายกวาเดิม) ควรเขียนถึงหลักการแบบคราวพอสังเขป เปนตน
3. ผลที่ไดจากบทความที่สําคัญ เสนอผลที่ไดจากบทความทีส่ ําคัญ และเปนผลลัพธหลักของบทความ
เชน เขียนเนนตามวัตถุประสงคของบทความ สมมุติฐานของบทความโดยเขียนใหสั้น กระชับ ได ใจความ
ลักษณะเปนการบรรยายหรือสมการก็ได และเขียนตรงกับความเปนจริงที่คนพบ ไมใชเขียน ตามความคิด
ของตนเอง
4. สรุปผล สรุปผลจากการศึกษาสวนสําคัญหรือที่ปญ
 หาที่เกี่ยวของจากการศึกษาหรือคนพบ โดย
เชื่อมโยงผลการวิเคราะห วัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย มีเหตุผลสนับสนุน เพื่อใหผูอาน
เกิด
ความเชื่อถือในขอมูลดังกลาว
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2. การเขียนความรูพื้นฐาน
มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้
ความรูพื้นฐานเปนสวนที่นํามาใชขยายเนื้อหาเพิม่ เติม เพื่อทําใหผูอานไดรบั ความรูพื้นฐาน
นิยามพื้นฐาน หรือทฤษฎีพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่องหรือบทความทีท่ ําสัมมนาคณิตศาสตร
3. การเขียนบทนํา
มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้
บทนํา (Introduction) เปนสวนของเนือ้ หาทีก่ ลาวนําเขาสูท ฤษฎีบทหลักของบทความ ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องที่จะนําเสนอ ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา วิเคราะหถึงหลักการและเหตุผลของหัวขอเรื่อง
หรืบทความที่ศึกษา วิเคราะหถึงขอดีของหัวขอเรือ่ งหรือบทความที่ศึกษา ผูเขียนควรแสดงใหผูอานเห็นวา
ทําไมจึงเลือกทําสัมมนาหัวขอเรื่องหรือบทความนี้ หรือสัมมนาเรื่องนี้มีความสําคัญและจําเปนอยางไรจึงดึงดูด
หรือทําใหผูทําสัมมนานํามาศึกษา และบอกถึงวัตถุประสงคของการทําสัมมนา รวมทัง้ ประโยชนทจี่ ะไดรับจาก
การศึกษา
หลักการเขียนบทนํา
1. เริ่มตนการเขียนบทนํา ผูเขียนรูปเลมรายงานวิชาสัมมนาคณิตศาสตรใหผอู านเห็นความสําคัญของ
ปญหาของบทความที่นักศึกษาทําการศึกษา แลวชี้แจงใหเห็นถึงการแกปญหาหรือกระบวนการแกปญ
 หานี้ได
และอธิบายขอดี จุดเดนของบทความที่นักศึกษาทําการศึกษา (อาทิเชน อธิบายจุดเดนของบทความวิจัยที่
นักศึกษา และนําไปเปรียบบทความที่ดอ ยกวาเพื่อใหเห็นถึงจุดเดนและขอดีของบทความที่นักศึกษา
ทําการศึกษา ฯลฯ)
2. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร (literature review) ที่ตองกระชับ ตรงประเด็น และทีส่ ําคัญมาก คือ
แสดงใหเห็นถึงความรูใ หมที่ยังไมมีใครเขียนมากอน (งานใหมหรือความรูใหมของบทความที่นักศึกษา
ทําการศึกษา) เพือ่ แสดงใหเห็นวาไมมีวิธกี ารใดที่ทําได นอกจากงานในบทความที่นักศึกษา
3. เสนอสมมุติฐานของการบทความที่นกั ศึกษาทําการศึกษา คือการอธิบายความคาดหมายลวงหนา
มักใชเปนมูลฐานแหงการหาเหตุผล การวิเคราะห หรือหลักความเปนไปไดของบทความที่นักศึกษา
ทําการศึกษา เพื่อสะทอนตอไปถึงบทนิยามหรือทฤษฎีตางๆ และสรุปถึงสิ่งทีจ่ ะไดรบั จากบทความนี้ ในสวน
ของการเขียนบทนําอาจจะมีการอางอิงหรือไมมีการอางอิงก็ได
4. ทฤษฎีบทหลัก
มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้
ทฤษฎีบทหลักเปนสวนหลักของเนื้อหาที่ไดจากบทความหรือหัวขอเรื่องทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาที่ไดจะมา
จากการรวบรวมและเรียบเรียงเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับหัวขอเรือ่ งหรือบทความที่นักศึกษาใชทําสัมมนา โดย
เนื้อหาที่เปนแกนหลักของหัวขอเรื่องหรือบทความจะอยูในสวนนี้ อาจประกอบไปดวยบทนิยาม บทตั้ง ทฤษฎี
หรือบทแทรกตางๆที่เปนแกนหลักของบทความ โดยขอความหรือเนื้อหาที่เขียนในสวนนี้ จะตองอธิบายใหมี
ความละเอียด สละสลวยและมีเนื้อหาที่ตอเนื่อ ง เพื่อใหผูอานไดรับถึงความรู ความเขาใจที่มากที่สุด ซึ่งใน
บางครั้งสามารถนําเสนอโดยใชตาราง รูปภาพประกอบได
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การเขียนทฤษฎีบทหลักในแตละยอหนา
โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคของการเขียน คือ เพื่ออธิบายเนื้อหาสําหรับผูอานที่เฉพาะเจาะจง และความ
มีเหตุมีผลของเรื่องที่เขียน เนื้อเรื่องในแตละยอหนาจึงควรมีลักษณะดังนี้
1. สนับสนุนประเด็นหลัก ดวยรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยมีก ารอา งอิง แหลง ขอมูล ที
แนนอน (cited reference) มีความนาเชื่อถือและควรใหขอมูลตามขอเท็จจริงหรือรายละเอียดมากพอที่ทําให
ผูอานเกิดความรูสึกอยากวิจารณหรืออภิปรายรวม
2. เนื้อเรื่องในแตละยอหนานั้น ควรเปนเนื้อเรื่องที่อธิบายหรือบรรยายถึงเรื่องเพียงเรื่องเดียว
3. มีความตอเนื่องของรายละเอียดที่สนับสนุน และความตอเนื่องของแตละประเด็นในการเชื่อมตอ
รายละเอียด เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นตางๆ อาจใชหลักในการจัดกลุม ลําดับเวลา การใชคําเชื่อม
การจัดลําดับความสําคัญ เปนตน
4. หลีกเลี่ยงการเขียนดวยการเขียนแบบแปลและการตัดแปะ ควรทําความเขาใจในเนื้อหา สรุป และ
เรียบเรียงเปนภาษาเขียนของตนเอง
5. บทสรุป
มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้
การเขียนสรุป คือ การเขียนสรุปสาระสําคัญ สรุปในสวนเนื้อเรื่องอยางเดนชัด และเปนการตอบ
คําถามของวัตถุประสงคของหัวขอเรื่องหรือบทความที่ทําการศึกษา โดยเนื้อหาจะตองสอดคลองและมีใจความ
สําคัญครบถวน ใชภาษาที่กระชับ เขาใจงาย ใชสํานวนภาษาของผูเขียนเอง และเชื่อมความคิดใหตอเนื่องและ
สอดคลองกัน เพื่อใหผูอานนําไปใชประโยชนตอไปได
6. กิตติกรรมประกาศ
หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศเปนดังตอไปนี้
1. เขียนคําขอบคุณใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่ชวยเหลือเราจริงๆ เชน ชวยอานหรือแกไขรูปเลม
สัมมนา ชวยอํานวยความสะดวกในการจัดทําสัมมนา ชวยแนะนําในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดทําสัมมนา
ในครั้งนี้ เปนตน ไมตองเขียนขอบคุณแบบไมสมเหตุสมผลโดยที่ไมเกี่ยวของกับการจัดทําวิชาสัมมนาในครั้ งนี้
เชน ขอขอบคุณคุณเฉลิมที่เปนกําลังใจในการจัดทําสัมมนาในครั้งนี้
2. ไมควรเขียนยืดยาว หรือพร่ําเพอจนอานแลวไมแนใจวาผูนั้นมีตัวตนอยูหรือไม ถาตองการขอบคุณ
ควรระบุสิ่งที่เขาไดชวยเหลืออยางคราวๆดวย ไมควรขอบคุณดวยการใสชื่อหรือหนวยงานหรือบุคคลเพียง
อยางเดียว
3. กิตติกรรมประกาศอาจจะมี หรือไมมีก็ได โดยทั่วไปนิยมวางไวกอนเอกสารอางอิง
8.บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง
การอางอิงเอกสาร (citations) คือ การบอกแหลงที่มาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลที่ผูเขียน
นํามาใชอางอิงในการเขียนรายงาน บทความวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานตางๆ เพื่อเปนเกียรติแกบุคคลหรือ
องคกรผูเปนเจาของความคิดเดิม รวมทั้งเปนประโยชนแกผูอานที่จะตรวจสอบความถูกตองหรือตองการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากตนฉบับเดิม
เอกสารอางอิง (references) คือ รายชื่อสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวัสดุที่ผูวิจัยใชอางอิงในการวิจั ย ซึ่ง
ปรากฏในรายการอางอิงที่แทรกในสวนเนื้อหาของงานวิจัยหรืองานเขียนนั้นๆ รายการเอกสารอางอิงจะเปน
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แหลงขอมูลที่ผูอานสามารถตรวจสอบหรือศึก ษาคนควาเพิ่มเติม ดัง นั้นรายการเอกสารอางอิง จึงควรมี
รายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะทาได
บรรณานุกรม (bibliography) คือ ขอความที่ประกอบหรือระบุ หรือไวในสวนทาย หรือแนบทาย
หนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความนาเชื่อถือและเปนแหลงขอมูลให
ผูอานรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อทราบภูมิหลังและเพื่อความเขาใจ
ในบทความมากขึ้น
แบบฟอรมการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง
1. หนังสือ
ผูแตง (ปที่พิมพ), ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พมิ พ (ถามี), สานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
ตัวอยาง
[1] G. E. Andrews (1998), The Theory of Partitions, Cambridge University Press.
[2] J.Riordan (1968), Combinatorial Identities, Wiley, New-York.
2. บทความทางวิชาการ
ชื่อผูเขียน (ปที่ตีพิมพ), ชื่อบทความ, ฐานขอมูลที่ตพี ิมพหรือสถานที่ตีพิมพ, Volume, หนา.
ตัวอยาง
[1] M. Abramowitz and I. A. Stegun (1972), Handbook of Mathematical Functions
with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, 9th printing, New York:
Dover, Volume 1, pp. 804-806.
[2] H.W.Gould (1956), Some generalizations of Vandermonde’s convolutions,
Monthly, Volume 63, pp. 84-91.

การสืบคนขอมูล
การศึกษาคนควาหาขอมูลเพื่อจัดทําวิชาสัมมนาเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหผูเขารวมสัมมนา
ไดขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัยและตรงกับความเปนจริง นักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาจึงควรรูแหลงขอมูลที่จะศึกษา
คนควาหาความรูในหัวขอที่จ ะจัดทํารูปเลม วิชาสัมมนา ขอมูล การจัดทําวิชาสัมมนาสามารถศึก ษาไดจาก
หนังสืออางอิงประเภทตางๆ ดังนี้
1. สารานุกรม (Encyclopedia) เปนหนังสือรวบรวมบทความขนาดสั้น สวนใหญจะเรียงบทความไว
ตามลําดับตัวอักษร งายตอการคนหา มีทั้งสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งจะมีบทความ
ตางๆเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ ที่เขียนโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะมีผลงานในสาขาวิชานั้น สรุปไวใน
สารานุกรมที่เกี่ยวของ สารานุกรมที่ควรศึกษาคนควา ไดแก สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนตน
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2. พจนานุกรม (Dictionary) เปนหนังสือรวมคํา โดยเรียงลําดับอักษรและใหความรูเกี่ยวกับคํานั้น มี
ทั้งพจนานุกรมภาษาตางๆ และพจนานุกรมเฉพาะวิชา เชน พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ประมวล
ศัพทบัญญัติวิชาการศึกษา Dictionary of Education เปนตน พจนานุกรมเหลานี้จะอธิบายความหมายของ
ศัพทตางๆ ซึ่งผูเรียนสัมมนาควรศึกษาเพื่อจะไดใหคํานิยามศัพทที่เกี่ยวของไดถูกตองและเหมาะสม
3. หนังสือรายปและหนังสือคูมือ (Yearbooks and Handbooks) หนังสือรายปเปนหนังสือรวบรวม
แหลงความรู สถิติ ขาวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการสาขาตางๆ หนังสือรายปจะเสนอ
เรื่องราวในรอบปทผี่ านมา สําหรับหนังสือคูมือเปนหนังสืออางอิงที่รวบรวมความรูเ บ็ดเตล็ด รวมทั้งการแนะนํา
วิธีปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หนังสือเหลานี้จะมีหัวขอที่นาสนใจในแตละปที่ผานมา
4. นามานุกรม (Directories) คือ หนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับชื่อตางๆ ไดแก ชื่อบุคคลและชื่อสถานที่
อาจเรียงลําดับตามตัวอักษร หรือแบงเปนหมวดหมูตามลักษณะของหนวยงาน สําหรับชื่อของบุคคลจะบอกให
ทราบถึงสถานที่ ที่อยู ตําแหนง หนาที่หรือความเกี่ยวของ ซึ่งสามารถใชคนหาชือ่ ที่อยูของบุคคล สถานที่ หรือ
หนวยงานตางๆ ที่ตองการขอคําปรึกษา ขอขอมูล หรืออื่นๆ
5. หนังสือบรรณานุกรม (Bibliographies) หนังสือรวมรายชื่อสิ่งพิมพ โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อผูแตง ชื่อหนัง สือ สถานที่พิมพ สํานักพิม พหรือผูจัดพิมพบรรณานุกรม บางเลมจะสรุปสาระสําคัญของ
หนังสือ ซึ่งเรียกวา “บรรณนิทัศน” ประกอบไวดวย บรรณานุกรมที่สามารถใชคนควา ไดแก บรรณานุกรม
แหงชาติ บรรณานุกรมสิ่งพิมพของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน
6. ดัชนี (Index) เปนสิ่งพิมพที่แสดงแหลงของบทความหรือหนังสือ โดยจัดเรียงหัวขอเรื่องตามลําดับ
อักษร พรอมทั้งบอกรายละเอียดอื่นๆ เชน ชื่อผูเขียน ชื่อสถานที่ ชื่อวัสดุสิ่งของ และชื่ออื่นๆ ชวยใหผเู รียน
คนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ดัชนีที่ใชมาก เชน ดัชนีหนังสือพิมพ ดัชนีวารสาร เปนตน
7. วารสารวิจัย (Research periodicals) เปนแหลงคนควาที่ดีสําหรับผูทจี่ ะศึกษาคนควา เพื่อการ
เรียนการสอนสัมมนาในหลายๆ ดาน เพราะขอมูลใหมและทันสมัย วารสารเหลานี้จะมีบทความหรือรายงาน
ผลการวิจัยอยูดวย วารสารวิจัย เชน วารสารวิจัยสนเทศ วารสารวิจัยทางการศึกษา วารสารวิจัยเพื่อพัฒนา
เปนตน
8. บทคัดยอ (Abstracts) บทคัดยอเปนหนังสือรวบรวมผลงานวิจัย โดยการสรุปเนื้อหาวิธีการและผล
ที่คนพบ และจัดพิมพแยกตามสาขาวิชาตางๆ เชน สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาคณิตศาสตร เปนตน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยตางๆ จะจัดพิมพบทคัดยอปริญญานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เปนรายป เพื่อให
เกิดความสะดวกในการอานเพื่อเลือกสรรปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตอไป เชน บทคัดยองานวิจัยรายปของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมบทคัดยอวิทยานิพนธรายปของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บทคัดยอปริญญานิพนธ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิตรายปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนตน
9. ปริญญานิพนธปริญญาเอก (Theses and Dissertations) ในประเทศไทย มหาวิทยาหลายแหงมี
หลักสูตรบังคับใหนสิ ิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทําปริญญานิพนธ จึงมีผลงานวิจัยประเภท
ปริญญานิพนธจํานวนมาก และมีหลายสาขาวิชา เปนแหลงขอมูลสําหรับศึกษาผลงานวิจัยทีห่ าไดงาย ซึ่งจะ
ไปสูการอางอิงอื่นๆ ทีก่ วางขวางออกไป
10. หนังสือพิมพ (Newspapers) บทความทางวิชาการที่ตองการคนควาอาจมีอยูในหนังสือพิมพ
ปจจุบันหนังสือพิมพจะเสนอรายละเอียดที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา การปาฐกถา และแนวโนมหรือ
ความคิดเห็นใหมๆ
11. จุลสาร (Pamphlets) เปนสิง่ พิมพที่มีขนาดเล็ก มีความหนาไมมาก รูปเลมไมแข็งแรงถาวร อาจ
เปนแผนกระดาษแผนเดียวพับ พกไปมาสะดวก เนื้อหาสาระจะใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึง่ เพียงเรื่อง
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เดียว มักมีขอความจบสมบูรณในตัวเอง จัดทําโดยหนวยราชการ องคการสถาบันตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลให
กวางขวางขึ้น
12. เอกสารของรัฐบาล (Government documents) เปนสิ่งพิมพหรือหนังสือที่ทางรัฐบาลจัดทําขึ้น
มีทั้งหนังสือจุลสาร วารสาร แผนพับ แผนปลิว ในลักษณะของตัวบทกฎหมาย ตํารา รายงานการศึกษาคนควา
ขอมูลทางสถิติ รายงานการสํารวจ รายงานการประชุมสัมมนา ขาว บทความ เชน แผนการศึกษาแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติ เปนตน เอกสารของรัฐบาลนี้เปนแหลงขอมูลทาง
วิชาการที่เชื่อถือไดและมีจํานวนมาก
13. เอกสารทางวิชาการ (Monographs) เอกสารทางวิชาการเปนแหลงขอมูลทีส่ ําคัญ สําหรับการ
คนควาซึ่งมีอยูมากในมหาวิทยาลัย การพิมพผลงานจากการศึกษาคนควาหรือผลงานการวิจัยทางการศึกษา
จํานวนมาก เชนกัน ในรูปของเอกสารทางวิชาการ
14. สื่ออิเลคทรอนิกส ไดแก การสืบคนดวยคอมพิวเตอรจากฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งมีอยูตาม
หองสมุดในมหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ ซึง่ สามารถที่
คนหาขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เชน การคนหา Abstract ในสาขาวิชาที่ตนตองการยอนหลัง

การนําเสนอวิชาสัมมนาคณิตศาสตร
การนําเสนอสัมมนาเปนการนําเสนอขอมูล ความรูตางๆ ที่รวบรวมไดมาสรุป และพูดในที่ประชุม
ภายในเวลาที่กําหนด อาจใชอุปกรณตางๆ เพื่อชวยใหผูฟงเขาใจและติดตามเรื่องราวไดตลอด เชน การแสดง
ตาราง หรือภาพในรูปแผนใส สไลด หรือสรุปเปนแผนผังยอๆ ของขบวนการบางอยางที่มีลํา ดับตอเนื่องกัน
นอกจากนั้นผูนําเสนอตองตอบคําถามจากผูฟงใหกระจางเทาที่จะทําได และนําเสนอไดกลุมละ 1 รอบ

โครงสรางหลักของรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร
การจัดทํารูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตรจะตองสอดคลองกับโครงสรางหลักของรูปเลมสัมมนา ซึ่ง
ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ
1. สวนบทนํา สวนนี้เริ่มตั้งแตปกไปจนถึงสวนเนื้อความ โดยมีสวนประกอบและรายละเอียดดังนี้
1.1 ปกนอก หมายถึง หนาปกสําหรับเขาเลม ประกอบดวยชื่อเรื่องวิชาสัมมนาคณิตศาสตร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผูเขียนบทความวิชาสัมมนาคณิตศาสตร ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิชา
สัมมนาคณิตศาสตร สาขาวิชา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
1.2 ปกใน หมายถึ ง หน า หั ว เรื่ อ ง โดยประกอบด ว ยหั ว ข อ เรื่ อ งเป น ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพรอมชื่อ-สกุลของผูเขียนเปนภาษาไทย และใหใชคํานําหนาชื่อเปน นาย หรือนางสาว
1.3 คํานํา คือเปนสวนที่ใชนําเสนอขึ้นตน ของรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร
1.4 บทคัดยอ คือขอสรุปเนื้อหาของหัวขอวิชาสัมมนาคณิตศาสตรใหสั้น กระชับ ทําใหผูอาน
ทราบถึงเนื้อหาของสัมมนาไดอยางรวดเร็ว
1.5 สารบัญ เปนรายการที่แสดงถึงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของสัมมนา โดยเรียงลําดับ
เลขหนา
1.6 สารบัญตาราง (ถามี) เปนสวนที่แสดงตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน
สัมมนา
1.7 สารบัญภาพ (ถามี) เปนสวนที่แจงตําแหนงหนาของภาพทั้งหมดที่มีอยูในรายงานสัมมนา
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2. สวนเนื้อความ แบงเปน 5 บท คือ บทนํา ความรูพื้นฐาน ทฤษฎีบทหลัก สรุปผลและขอเสนอแนะ
และเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
2.1 บทนํา เปนสวนที่อธิบายใหเห็นถึงปญหา และเหตุจูงใจที่ทํา ใหผูรวบรวมสนใจเรื่องที่
นํามาเสนอ ในสวนนี้ผูรวบรวมตองมีการอางอิงเอกสาร
2.2 ความรูพื้นฐาน เปนสวนที่ใชอธิบายถึงความรูหรือเนื้อหาที่นํามาอธิบายเสริมใหกับเนื้อใน
สวนของทฤษฎีบทหลัก
2.3 ทฤษฎีบทหลัก เปนสวนที่ไดมีการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับหัวขอที่
จะนําเสนอสัมมนา ควรมีการแบงหัวขอยอยตามความเหมาะสม ในการนําเสนออาจมีการใชตาราง
หรือภาพประกอบก็ได มีการอางอิงเอกสาร
2.4 สรุปผลและขอเสนอแนะ สรุปสวนของเนื้อเรื่องสัมมนาที่นํา เสนออยางเดนชัด ตอบ
คําถามของวัตถุประสงคของการนําเสนอสัม มนา ใชภาษากระชับ เขาใจงาย ใชสํา นวนภาษาของ
ผูเขียนเอง
2.5 เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ บทความ วารสาร หรือ
หนังสือตางๆ ของบุคคลใดใสในเนื้อหาของสัมมนา ตองมีการอางอิงแหลงที่มาของเอกสารนั้นๆ ตาม
หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

ขอกําหนดรูปแบบการทํารูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร
ขอกําหนดรูปแบบการทํารูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร (4094901) ใหทําตามแบบฟอรม ดังนี้
1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1 โปรแกรมที่ใชพิมพรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตรตองใชโปรแกรม microsoff word หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูป LaTeX
1.2 กระดาษที่ใชพิมพรปู เลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร ใหใชกระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A4
1.3 ใหใชตัวอักษร TH Sarabun News ขนาดอักษร 16pt ภาษาอังกฤษ ในการพิมพที่เปนมาตรฐาน
และอานไดชัดเจน ไมใชก ารพิม พแบบเอนและตัวลวดลาย ตัวอัก ษรตองเปนสีดํามีขนาดและแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเลม
1.4 จํานวนหนาของรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 1 เรื่อง ควรอยูระหวาง 10-15 หนากระดาษ A4
และทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อเรื่องที่ทําสัมมนาดวย
1.5 กรอบ การจัดวาง และยอหนา
กรอบบน = 2.50 ซม. กรอบลาง = 2.50 ซม.
กรอบซาย = 2.50 ซม. กรอบขวา = 2.50 ซม.
- การจัดวางตัวหนังสือ ใหทําการจัดวางชิดขอบซายขวา (Alignment) ทั้งรูปเลมวิชาสัมมนา
คณิตศาสตร
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2. บทคัดยอ
- ให เ ว น 1 บรรทัด จากชื่ อ ผู จั ด ทํ า รู ป เล ม วิ ช าสัม มนาคณิต ศาสตร ใส คํ า ว า บทคั ด ยอ ที่ ก ลาง
หนากระดาษ ดวยตัวอักษรหนาขนาด 11pt โดยใช Scale=1.4
- เวน 1 บรรทัด ระหวางคําวา บทคัดยอและเนื้อความของบทคัดยอ
- เนื้ อความของบทคั ดย อใหใ ชตั วอัก ษรธรรมดา 11pt โดยใช Scale=1.4 ความยาวไม เ กิ น 1
หนากระดาษ A4 และมีคําสําคัญ 2-3 คําสําคัญ
3. เนื้อความ
- การเรียงลําดับเนื้อความ ควรใหผูอานสามารถติดตามและเขาใจรูปเลมไดอยางงาย สั้น กะทัดรัด ได
ใจความ
4. หัวขอเรื่อง
การเขียนหัวขอควรจะเปนไปดังตอไปนี้
- หัวขอหลักจะตองพิมพโ ดยใชตัวหนา และชิดทางกรอบซาย หรือใชก ารขีดเสนใต แลวแตความ
เหมาะสมหรือจะใชหมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
- หัวขอรองลําดับที่ 1 จะตองพิมพชิดทางกรอบซายและขีดเสนใต ใหเวนบรรทัดกอนและหลัง หัวขอ
รองลําดับที่ 1 ใหลําดับหัวขอรองลําดับที่ 1 โดยใชหมายเลข 1.1, 1.2 เปนตน
- หัวขอรองลําดับที่ 2 จะตองพิมพชิดทางกรอบซายแตไมตองขีดเสนใต ไมตองเวนบรรทัดกอนหรือ
หลังหัวขอรองลําดับที่ 2 ใหลําดับหัวขอรองลําดับที่ 2 โดยใชหมายเลข 1.1.1, 1.1.2 เปนตน
5. รูปภาพ
ควรติดตามตําแหนงที่ผูเขียนตองการจะใหปรากฏ และอยูใกลกับจุดที่มีการอางอิงถึง ภาพทุกภาพ
จะตองมีหมายเลขและชื่อภาพหมายเลขของภาพจะตองเรียงตามลําดับทีป่ รากฏ ใหพิมพหมายเลขและชื่อภาพ
ใตภาพ โดยพิมพชิดทางกรอบซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด
ตัวอยางการใสรูปภาพ

รูปภาพ
ภาพที่ 1 : (ภาพที่ ใชตัวหนา สวนคําอธิบายตองใชอกษรปกติ)
ที่มา : ชื่อผูแตง (ปที่ตพี ิมพ) : หนา
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6. ตาราง
การพิมพตารางจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเชนเดียวกับภาพ คือ จะตองเวน 1 บรรทัด ทั้งกอนและ
หลังตาราง ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและชื่อ หมายเลขของตารางจะตองเรียงตามลําดับทีป่ รากฏ โดย
ใหพิมพชื่อของตารางไวที่ดานบนของตาราง โดยชิดทางกรอบซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด
ตัวอยางการใสตราง

ตารางที่ 1 : (ตารางที่ ใชตัวหนา สวนคําอธิบายตองใชอกษรปกติ)
ที่มา : ชื่อผูแตง (ปที่ตพี ิมพ)
7. เอกสารอางอิง
การอางอิงเอกสารในรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 409 4901 สาขาวิชาคณิตศาสตรกําหนดให
นักศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการจากฐานขอมูลตางๆ โดยระบุเปนขอมูล หนังสือ หรือบทความภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 3 ฉบับ การอางอิงเอกสาร ใหใชหลักการเขียนตามแบบฟอรมการเขียน
เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมดังกลาวขางตน

แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
สาระการเรียนรู
ที่
1
แนะนําการเรียน
2-12

การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง

กิจกรรม

ผูสอน

เขาพบนักศึกษาเพื่อแนะนํารูปแบบการเขียน
อาจารยผูสอน
รายงาน การนําเสนอ บทความวิจัย และเกณฑ
การประเมินของคณะกรรมการประเมินผล
นักศึกษาขอคําปรึกษาจากอาจารยทปี่ รึกษา
คณาจารยประจํา
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาและจัดพิมพตนฉบับบทความ สาขาวิชา
ที่จะตองนําเสนอตอชั้นเรียนพรอมทัง้ นําเสนอ
อาจารยทปี่ รึกษาเพื่อแกไขและทําความเขาใจใน
เรื่องที่ศึกษาอยางถองแท
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5-15
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การนําเสนอบทความ นักศึกษานําเสนอบทความที่ศึกษามาหนาชั้นเรียน
เพื่ออภิปราย
พรอมตอบขอซักถามกับผูเขารวมสัมมนา
นักศึกษาที่ไมไดนําเสนอตองเขารวมฟงสัมมนาทุก
ครั้ง
การสงรายงานเปน
นักศึกษาจัดพิมพเรือ่ งทีส่ ัมมนาแลวรวมรวมสง
รูปเลม
สาขาวิชา

คณาจารยประจํา
สาขาวิชา
คณาจารยประจํา
สาขาวิชา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
งาน/กิจกรรมที่ใชในการประเมิน

สัปดาหที่

1. พฤติกรรมการเรียนรู/
ความกาวหนาของเนื้อหาในการ
นําเสนอ ตองไดรับความยินยอม
จากอาจารยทปี่ รึกษาจึงจะสามารถ
ขึ้นสอบได
2. การเขาฟงสัมมนา

ตลอดภาค
การศึกษา

3. ความเขาใจในเนื้อหาสัมมนาที่
นําเสนอ (วัดจากการนําเสนอของ
นักศึกษาวาสามารถนําเสนอไดถึง
สวนใดของสัมนา)
- นําเสนอถึงบทคัดยอ
- นําเสนอถึงความรูพื้นฐาน
- นําเสนอถึงทฤษฎีบทหลัก
- นําเสนอถึงบทสรุป
การนําเสนอจะใหขึ้นนําเสนอกลุม
ละไมเกิน 2 ครั้ง
5. การตอบคําถาม
- ถาไมสามารถตอบคําถามได 3
คําถามจะใหหยุดการนําเสนอทันที
และจะใหเวลาในการตอบคําถาม
คําถามละ 5 นาที
6. เลมรายงาน

สัปดาที่ขึ้น
สัมนา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของ
คะแนน
ผาน/ไมผาน

10

ผูประเมิน
อาจารยทปี่ รึกษา

อาจารยผูสอบสัมนา
อาจารยผูสอบสัมนา

0-40
41-54
55-68
69-80
สัปดาที่ขึ้น
สัมนา

ผาน/ไมผาน

อาจารยผูสอบสัมนา

10

อาจารยผูสอบสัมนา
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การประเมินผลใชแบบอิงเกณฑโดยใชเกณฑตัดสิน ดังนี้
คะแนนรอยละ
คะแนนรอยละ
คะแนนรอยละ
คะแนนรอยละ
คะแนนรอยละ
คะแนนรอยละ
คะแนนรอยละ
คะแนนรอยละ

90
85
80
75
70
65
60
0

- 100
- 89
- 84
- 79
- 74
- 69
- 64
- 59

ถาเกรดวิชาสัมนาไดไมได ถึง
สอบเคาโครงวิจัยได

ไดผลการเรียน
ไดผลการเรียน
ไดผลการเรียน
ไดผลการเรียน
ไดผลการเรียน
ไดผลการเรียน
ไดผลการเรียน
ไดผลการเรียน
B

A
B

B
C
C

D

D

F

(นั่นคือนักศึกษาตองนําเสอนไดถึงทฤษฎีบทหลัก) จะไมสามารถ

