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คํานํา 

 
 คูมือวิชาสัมมนาคณิตศาสตร  (Seminar in Mathematics) ฉบับน้ี ผูจัดทําไดเรียบเรียงข้ึนมาเพื่อให
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ไดใชเปนคูมือการเรียนการสอนในรายวิชา 4094901 สัมมนาคณิตศาสตร  
(Seminar in Mathematics) ของสาขาวิชาคณิตศาสตร โดยมุงเนนใหนักศึกษาใชเปนแหลงหาความรูเพิ่มเติม
ในการเรียนวิชาสัมมนาคณิตศาสตร  โดยเน้ือหาในหนังสือเลมน้ีมุงเนนเกี่ยวกับองคประกอบของการทํา
สัมมนาคณิตศาสตร ขอบเขตจุดมุงหมายของการสัมมนาคณิตศาสตร หลักในการเขียนสัมมนาคณิตศาสตร 
การคนควาขอมูล รวมทัง้หลักในการเขียนเอกสารอางอิงโดยผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมน้ีจะเปน
ประโยชนกับนักศึกษาในการคนควาและหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร รวมทั้งผูที่
สนใจ 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

 
รหัสและชื่อวิชา    4094901  
ชื่อวิชา      สัมมนาคณิตศาสตร (Seminar in Mathematics) 
จํานวนหนวยกิต    3(3-0-6) หนวยกิต 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร     
      
  
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  คณาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร  
ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  ภาคปลาย/ช้ันปที่ 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  ไมม ี
สถานท่ีเรียน    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 
 
จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยใหม ๆ จากอินเทอรเน็ต 
และจาก วารสารตาง ๆ ทางคณิตศาสตรได   

2. นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาเพื่อชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวการพิสูจนตาง ๆ ใน
บทความวิจัยได  

3. นักศึกษาสามารถทําความเขาใจในรายละเอียดของการพิสูจนทางคณิตศาสตรในบทความวิจัยทา
คณิตศาสตร ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไดอยางถูกตอง  

4. นักศึกษาสามารถบอกวิธีการพิสูจนที่ใชในการพิสูจนในบทความวิจัยทางคณิตศาสตรภายใต
คําแนะนําของ อาจารยที่ปรึกษาไดอยางถูกตอง  

5. นักศึกษาสามารถนําเสนอรายละเอียดของการพิสจูนที่ใชในบทความวิจัยทางคณิตศาสตร ตลอดจน
สามารถ ตอบคําถามของเพื่อนนักศึกษาและอาจารยไดอยางถูกตอง  

6. นักศึกษาสามารถฟงและเขาใจ ใหขอเสนอแนะหรือต้ังคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับกา
พิสูจนที่ใชใน บทความวิจัยที่เพื่อนนําเสนอได  

7. นักศึกษาสามารถเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับบทความวิจัยทางคณิตศาสตรเปนรายงานหรือบทความ
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเสนอตออาจารยที่ทําหนาที่ในการประเมินได  
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

รายวิชา 4094901สัมมนา (Seminar) คณิตศาสตร 
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

 

ความหมายของสัมมนา (Seminar) 

 คําวา Seminar มาจากภาษาลาตินวา "Seminarium" แปลวา แปลงเพาะเมล็ดพันธุสวนคําวา 
"สัมมนา"มาจากคําภาษาบาลีสมาสกัน คือ สํา (รวม) + มนา (ใจ) คือ การรวมใจ พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ การสัมมนา วาเปนการประชุมแบบหน่ึง ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลีย่นความรูความคิดเห็น และหาขอสรุปหรอืขอเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ผลสรุปที่
ไดถือวาเปนเพียงขอเสนอแนะผูเกี่ยวของจะนําไปปฏิบัติตามหรือไมก็ได 

 การสัมมนาตองมีการนําเสนอความคิด ขอวิเคราะหวิจารณ มีเหตุผลสนับสนุน มีเรื่อง (Topic) ที่
ชัดเจนในหัวขอหน่ึงที่ไดศึกษาหาความรูมาแลวเปนอยางดีหรือหัวขอที่กําหนดเอาไว โดยการน าเสนอทั้งในรูป
ของงานเขียนและการพูด รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปรายซักถาม ทั้งในดานสนับสนุนหรือโตแยงไดดวย 
โดยในแตละเรื่องจะใชเวลาไมเกิน 60-90 นาที 
 

ขอบเขตของการสัมมนาคณิตศาสตร 
  
สัมมนาคณิตศาสตร (Seminar in Mathematics) เปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดมีการประชุมเพื่ออภิปรายรวมกัน 
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอหรือบทความทางวิชาการที่นาสนใจทางดานคณิตศาสตร หรือ
ความกาวหนาทางวิชาการที่เกี่ยวของตางๆในหัวขอที่นักศึกษาจะนําเสนอ จะตองมีการคนควาขอมูลทาง
วิชาการ ทําความเขาใจบทนิยามและทฤษฎี เขาใจหลักของบทพสิูจนทฤษฎีตางๆ เรียบเรียง และเขียนรายงาน
ประกอบการสัมมนา จากน้ันนักศึกษาจะตองนําเสนอเชิงวิชาการเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
หัวขอน้ันๆ 
 

คณุสมบตัิของอาจารยที่ปรกึษา 
  
ในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตรนักศึกษาตองมีอาจารยทีป่รกึษาอยางนอย 1 คน โดยอาจารย
ที่ปรกึษาแตละคนตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
 1. เปนอาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 2. เปนอาจารยทีส่อนวิชาสัมมนาคณิตศาสตรกลุมเรียนใดกลุมเรียนหน่ึง 
 3. มีวุฒิต้ังแตปริญญาโทข้ึนไปหรือมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาของหวัขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษา
จะทําสัมมนาคณิตศาสตร  
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บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
  
ในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตรนักศึกษาตองมีอาจารยทีป่รกึษาจะตองดูแลและใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาในที่ปรกึษา โดยอาจารยที่ปรึกษาแตละคนตองมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปน้ี 
 1. อาจารยทีป่รึกษามีหนาที่คอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในที่ปรกึษาเกี่ยวกบัสัมมนาคณิตศาสตร 
 2. อาจารยทีป่รึกษาตองสงัเกตความกาวหนาของการเขาพบของนักศึกษาในทีป่รึกษาในแตละครั้ง 
เพื่อนํามาประเมินการข้ึนสอบของนักศึกษา 
 3. อาจารยทีป่รึกษาตองแบงเวลาใหนักศึกษาในที่ปรึกษาอยางเทาเทียมกัน 
 4. อาจารยทีป่รึกษาสามารถรับนักศึกษาสัมมนาไดไมเกิน 6 คน 
 

คณุสมบตัิของอาจารยสอบวิชาสัมมนาคณติศาสตร 
  
ในการนําเสนอสมัมนาคณิตศาสตรตองเปนอาจารยทีต่องมคุีณสมบัติดังตอไปน้ี 
 1. เปนอาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 2. เปนอาจารยทีส่อนวิชาสัมมนาคณิตศาสตรกลุมเรียนใดกลุมเรียนหน่ึง 
 3. มีวุฒิต้ังแตปรญิญาโทข้ึนไปหรือมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาของผูนําเสนอวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 
 4. กรรมการสอบประกอบดวย 
  ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด 
  ผูชวยศาสตราจารยวชิรารักษ โอรสรัมย 
  อาจารยวัชระ วงศ 
  อาจารยเฉลิมวุฒิ คําเมือง 
  อาจารยสมภพ กาญจนะ 
  อาจารยวิชญาพร จันทะนัน 
 

องคประกอบของสัมมนาคณิตศาสตร 
 
การเลือกหัวขอเรื่อง 
 1. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสมัมนาตองเปนเรื่องที่ไมเคยมีใครศึกษามากอน 
 2. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสมัมนาตองเปนบทความทางดานคณิตศาสตรที่นาสนใจ 
 3. องคประกอบหัวขอเรือ่งหรือบทความตองประกอบไปดวย บทนิยามหรือทฤษฎีอยางนอย 1 บท  
 4. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสมัมนาจะตองสอดคลองกบัความถนัดหรอืเช่ียวชาญของ  

    อาจารยที่ปรึกษา 
 5. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสมัมนาจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา 
 6. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทําสมัมนาจะตองไมซ้ํากับนักศึกษาคนอื่นๆภายในสาขา 
 7. สัมมนาจะตองมีจํานวนหนามากวา 4 หนา 
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การเขียนเลมสัมนา 
 การเขียนเลมสัมมนาประกอบดวยเน้ือหา 8 สวนตอไปน้ี 
 
1. บทคัดยอ  
 มีวิธีการเขียนดังตอไปน้ี 
 บทคัดยอ (Abstract) คือ การสรุปโดยยอ หรอืที่เรียกกันในปจจบุันวา บทคัดยอ คือ สวนที่แสดง
เน้ือหาสําคัญของเอกสารโดยยอ ประกอบดวยปญหาวิธีการแกไขปญหาหรือวิธีการที่นํามาปรบัปรุงในการ
แกไขปญหา วิธีการคนควาโดยสังเขปและขอสรปุ ตลอดจนขอเสนอแนะ (ถาม)ี โดยทั่วไปมักจะเขียนอยูตอ
จากช่ือเรื่อง 
บทคัดยอมีลักษณะดังน้ี 
 1. บทคัดยอมากอนบทนํา (Introduction) และแยกใหออกระหวางสวนของบทนํากับบทคัดยอ 
 2. ยอทุกๆ สวนของสัมมนา คือ บทนํายอ เน้ือเรื่องยอ สรปุยอ โดยเขียนสิ่งที่ผูอานควรไดทราบ และ
    มีการเรียบเรียงลําดับเชนเดียวกบัในเน้ือหาสมัมนา 

3. เมื่อผูอานไดอานบทคัดยอ จะสามารถมองภาพรวมของสมัมนาออก ซึง่สวนรายละเอียดตางๆ        
    ผูอานจะติดตามอานไดในบทความสัมมนาตอไป 

 4. บทคัดยอไมควรยาวจนเกินไป เลอืกแตเรื่องสําคัญๆ ทีเ่ปนประเด็นที่นาสนใจ สั้น กะทัดรัด พอดี
     กับกฎเกณฑของขอกําหนดในการเขียนบทคัดยอ เชน จาํนวนคําตองอยูระหวาง 200-250 คํา 
     หรือประมาณ 1 หนากระดาษ A4 หรือ ½ ของหนากระดาษ A4 ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 5. สวนของบทคัดยอ จะไมมีตาราง รูปภาพ และการอางอิงเอกสาร นอกจากน้ีขอมูลหรอื  

    แนวความคิดอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากเน้ือหาในบทความสัมมนา จะไมถูกนํามาใสไวในบทคัดยอ 
หลักการเขยีนบทคัดยอ ควรประกอบดวย 
 1. ที่มาของปญหา หรือหลักการและเหตุผล ความเปนมาของการทําสัมมนาหรือบทความอยางสั้นๆ 
หรือจะเนนการเขียนวัตถุประสงคของการบทความ โดยมีเหตุผลทีอ่ยากคนพบขอเทจ็จริงอะไรบาง การแสดง
ถึงทฤษฎีหรือวิธีการหาผลเฉลยหรือบทพสิูจนใหมๆ สมมุติฐานตางๆ โดยเขียนใหสั้น กะทัดรัด ไดใจความ เพื่อ
ทําใหผูอานเขาใจไดงาย และจูงใจใหผูอานอยากอานเน้ือหาในสวนตอไป 

2. วิธีดําเนินการหรือหลักการดําเนินการแบบคราวๆ แตไดใจความ เชน ถาบทความดําเนินการ
ปรับปรงุบทพสิูจนใหดีข้ึน (รูปแบบงายกวาเดิม) ควรเขียนถึงหลักการแบบคราวพอสงัเขป เปนตน 
 3. ผลที่ไดจากบทความที่สําคัญ เสนอผลที่ไดจากบทความทีส่ําคัญ และเปนผลลัพธหลักของบทความ
เชน เขียนเนนตามวัตถุประสงคของบทความ สมมุติฐานของบทความโดยเขียนใหสั้น กระชับ ได ใจความ 
ลักษณะเปนการบรรยายหรือสมการก็ได และเขียนตรงกับความเปนจริงที่คนพบ ไมใชเขียน ตามความคิด
ของตนเอง 
 4. สรุปผล สรปุผลจากการศึกษาสวนสําคัญหรอืที่ปญหาที่เกี่ยวของจากการศึกษาหรือคนพบ โดย
เช่ือมโยงผลการวิเคราะห วัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย มีเหตุผลสนับสนุน เพื่อใหผูอาน เกิด
ความเช่ือถือในขอมูลดังกลาว 
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2. การเขยีนความรูพ้ืนฐาน 
มีวิธีการเขียนดังตอไปน้ี 

 ความรูพื้นฐานเปนสวนที่นํามาใชขยายเน้ือหาเพิม่เติม เพื่อทาํใหผูอานไดรบัความรูพื้นฐาน  
นิยามพื้นฐาน หรือทฤษฎีพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกบัหัวขอเรื่องหรือบทความทีท่ําสัมมนาคณิตศาสตร 
 
3. การเขยีนบทนํา 

มีวิธีการเขียนดังตอไปน้ี 
บทนํา (Introduction) เปนสวนของเน้ือหาทีก่ลาวนําเขาสูทฤษฎีบทหลักของบทความ ซึ่งมีเน้ือหา

ครอบคลมุในเรื่องที่จะนําเสนอ ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา วิเคราะหถึงหลักการและเหตุผลของหัวขอเรื่อง
หรบืทความที่ศึกษา วิเคราะหถึงขอดีของหัวขอเรือ่งหรือบทความที่ศึกษา ผูเขียนควรแสดงใหผูอานเห็นวา
ทําไมจึงเลอืกทําสัมมนาหัวขอเรื่องหรือบทความน้ี หรือสัมมนาเรื่องน้ีมีความสําคัญและจําเปนอยางไรจึงดึงดูด
หรือทําใหผูทําสมัมนานํามาศึกษา และบอกถึงวัตถุประสงคของการทําสัมมนา รวมทัง้ประโยชนทีจ่ะไดรับจาก
การศึกษา 
 
หลักการเขยีนบทนํา 
 1. เริ่มตนการเขียนบทนํา ผูเขียนรูปเลมรายงานวิชาสัมมนาคณิตศาสตรใหผูอานเห็นความสําคัญของ
ปญหาของบทความที่นักศึกษาทําการศึกษา แลวช้ีแจงใหเหน็ถึงการแกปญหาหรือกระบวนการแกปญหาน้ีได 
และอธิบายขอดี จุดเดนของบทความที่นักศึกษาทําการศึกษา (อาทิเชน อธิบายจุดเดนของบทความวิจัยที่
นักศึกษา และนําไปเปรียบบทความที่ดอยกวาเพื่อใหเห็นถึงจุดเดนและขอดีของบทความที่นักศึกษา
ทําการศึกษา ฯลฯ)  
 2. ข้ันตอนการตรวจเอกสาร (literature review) ที่ตองกระชับ ตรงประเด็น และทีส่ําคัญมาก คือ
แสดงใหเห็นถึงความรูใหมที่ยังไมมีใครเขียนมากอน (งานใหมหรอืความรูใหมของบทความที่นักศึกษา
ทําการศึกษา) เพือ่แสดงใหเห็นวาไมมีวิธีการใดที่ทําได นอกจากงานในบทความที่นักศึกษา 
 3. เสนอสมมุติฐานของการบทความที่นักศึกษาทําการศึกษา คือการอธิบายความคาดหมายลวงหนา 
มักใชเปนมลูฐานแหงการหาเหตุผล การวิเคราะห หรอืหลักความเปนไปไดของบทความที่นักศึกษา
ทําการศึกษา เพื่อสะทอนตอไปถึงบทนิยามหรอืทฤษฎีตางๆ และสรปุถึงสิ่งทีจ่ะไดรบัจากบทความน้ี ในสวน
ของการเขียนบทนําอาจจะมีการอางองิหรือไมมีการอางอิงกไ็ด 
 
4. ทฤษฎีบทหลัก 

มีวิธีการเขียนดังตอไปน้ี 
ทฤษฎีบทหลักเปนสวนหลักของเน้ือหาที่ไดจากบทความหรือหัวขอเรื่องทั้งหมด ซึ่งเน้ือหาที่ไดจะมา

จากการรวบรวมและเรียบเรยีงเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับหัวขอเรือ่งหรอืบทความที่นักศึกษาใชทําสัมมนา โดย
เน้ือหาที่เปนแกนหลักของหัวขอเรื่องหรือบทความจะอยูในสวนน้ี อาจประกอบไปดวยบทนิยาม บทต้ัง ทฤษฎี 
หรือบทแทรกตางๆที่เปนแกนหลักของบทความ โดยขอความหรือเน้ือหาที่เขียนในสวนน้ี จะตองอธิบายใหมี
ความละเอียด สละสลวยและมีเน้ือหาที่ตอเน่ือง เพื่อใหผูอานไดรับถึงความรู ความเขาใจที่มากที่สุด ซึ่งใน
บางครั้งสามารถนําเสนอโดยใชตาราง รูปภาพประกอบได  
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การเขียนทฤษฎีบทหลักในแตละยอหนา  
โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคของการเขียน คือ เพื่ออธิบายเน้ือหาสําหรับผูอานที่เฉพาะเจาะจง และความ

มีเหตุมีผลของเรื่องที่เขียน เน้ือเรื่องในแตละยอหนาจึงควรมีลักษณะดังน้ี 
1. สนับสนุนประเด็นหลักดวยรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยมีการอางอิงแหลงขอมูลที

แนนอน (cited reference) มีความนาเช่ือถือและควรใหขอมูลตามขอเท็จจริงหรือรายละเอียดมากพอที่ทําให
ผูอานเกิดความรูสึกอยากวิจารณหรืออภิปรายรวม 

2. เน้ือเรื่องในแตละยอหนาน้ัน ควรเปนเน้ือเรื่องที่อธิบายหรือบรรยายถึงเรื่องเพียงเรื่องเดียว 
3. มีความตอเน่ืองของรายละเอียดที่สนับสนุน และความตอเน่ืองของแตละประเด็นในการเช่ือมตอ 

รายละเอียด เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นตางๆ อาจใชหลักในการจัดกลุม ลําดับเวลา การใชคําเช่ือม
การจัดลําดับความสําคัญ เปนตน 

4. หลีกเลี่ยงการเขียนดวยการเขียนแบบแปลและการตัดแปะ ควรทําความเขาใจในเน้ือหา สรุป และ 
เรียบเรียงเปนภาษาเขียนของตนเอง 
 
5. บทสรุป 

มีวิธีการเขียนดังตอไปน้ี 
การเขียนสรุป คือ การเขียนสรุปสาระสําคัญ สรุปในสวนเน้ือเรื่องอยางเดนชัด และเปนการตอบ

คําถามของวัตถุประสงคของหัวขอเรื่องหรอืบทความที่ทําการศึกษา โดยเน้ือหาจะตองสอดคลองและมีใจความ
สําคัญครบถวน ใชภาษาที่กระชับ เขาใจงาย ใชสํานวนภาษาของผูเขียนเอง และเช่ือมความคิดใหตอเน่ืองและ
สอดคลองกัน เพื่อใหผูอานนําไปใชประโยชนตอไปได 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศเปนดังตอไปน้ี 

1. เขียนคําขอบคุณใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่ชวยเหลือเราจริงๆ เชน ชวยอานหรือแกไขรูปเลม
สัมมนา ชวยอํานวยความสะดวกในการจัดทําสัมมนา ชวยแนะนําในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดทําสัมมนา
ในครั้งน้ี เปนตน ไมตองเขียนขอบคุณแบบไมสมเหตุสมผลโดยที่ไมเกี่ยวของกับการจัดทําวิชาสัมมนาในครั้งน้ี 
เชน ขอขอบคุณคุณเฉลิมที่เปนกําลังใจในการจัดทําสัมมนาในครั้งน้ี 

2. ไมควรเขียนยืดยาว หรือพร่ําเพอจนอานแลวไมแนใจวาผูน้ันมีตัวตนอยูหรือไม ถาตองการขอบคุณ
ควรระบุสิ่งที่เขาไดชวยเหลืออยางคราวๆดวย ไมควรขอบคุณดวยการใสช่ือหรือหนวยงานหรือบุคคลเพียง
อยางเดียว 

3. กิตติกรรมประกาศอาจจะมี หรือไมมีก็ได โดยทั่วไปนิยมวางไวกอนเอกสารอางอิง 
 

8.บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
 การอางอิงเอกสาร (citations) คือ การบอกแหลงที่มาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลที่ผูเขียน
นํามาใชอางอิงในการเขียนรายงาน บทความวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานตางๆ เพื่อเปนเกียรติแกบุคคลหรือ
องคกรผูเปนเจาของความคิดเดิม รวมทั้งเปนประโยชนแกผูอานที่จะตรวจสอบความถูกตองหรือตองการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากตนฉบับเดิม  
 เอกสารอางอิง (references) คือ รายช่ือสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวัสดุที่ผูวิจัยใชอางอิงในการวิจัย ซึ่ง
ปรากฏในรายการอางอิงที่แทรกในสวนเน้ือหาของงานวิจัยหรืองานเขียนน้ันๆ รายการเอกสารอางอิงจะเปน
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แหลงขอมูลที่ผูอานสามารถตรวจสอบหรือศึกษาคนควาเพิ่มเติม ดังน้ันรายการเอกสารอางอิงจึงควรมี
รายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะทาได  
 บรรณานุกรม (bibliography) คือ ขอความที่ประกอบหรือระบุ หรือไวในสวนทาย หรือแนบทาย
หนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความนาเช่ือถือและเปนแหลงขอมูลให
ผูอานรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อทราบภูมิหลังและเพื่อความเขาใจ
ในบทความมากข้ึน 
 
 แบบฟอรมการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
 1. หนังสือ 
 
 
 
 ตัวอยาง  
 [1] G. E. Andrews (1998), The Theory of Partitions, Cambridge University Press. 
 [2] J.Riordan (1968), Combinatorial Identities, Wiley, New-York. 
 
 2. บทความทางวิชาการ 
 
 
 
 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. 
 

การสบืคนขอมูล 
 

การศึกษาคนควาหาขอมูลเพื่อจัดทําวิชาสัมมนาเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหผูเขารวมสัมมนา
ไดขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัยและตรงกับความเปนจรงิ นักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาจึงควรรูแหลงขอมูลที่จะศึกษา
คนควาหาความรูในหัวขอที่จะจัดทํารูปเลมวิชาสัมมนา ขอมูลการจัดทําวิชาสัมมนาสามารถศึกษาไดจาก
หนังสืออางอิงประเภทตางๆ ดังน้ี 

1. สารานุกรม (Encyclopedia) เปนหนังสือรวบรวมบทความขนาดสั้น สวนใหญจะเรียงบทความไว 
ตามลําดับตัวอักษร งายตอการคนหา มีทั้งสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งจะมีบทความ
ตางๆเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ันๆ ที่เขียนโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะมีผลงานในสาขาวิชาน้ัน สรุปไวใน 
สารานุกรมที่เกี่ยวของ สารานุกรมที่ควรศึกษาคนควา ไดแก สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนตน 

ช่ือผูเขียน (ปที่ตีพิมพ), ชื่อบทความ, ฐานขอมูลที่ตีพิมพหรอืสถานที่ตีพิมพ, Volume, หนา.  

ผูแตง (ปที่พิมพ), ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พมิพ (ถาม)ี, สานักพิมพ, สถานที่พิมพ. 
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2. พจนานุกรม (Dictionary) เปนหนังสือรวมคํา โดยเรียงลําดับอักษรและใหความรูเกี่ยวกับคําน้ัน มี
ทั้งพจนานุกรมภาษาตางๆ และพจนานุกรมเฉพาะวิชา เชน พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ประมวล
ศัพทบัญญัติวิชาการศึกษา Dictionary of Education เปนตน พจนานุกรมเหลาน้ีจะอธิบายความหมายของ
ศัพทตางๆ ซึ่งผูเรียนสัมมนาควรศึกษาเพื่อจะไดใหคํานิยามศัพทที่เกี่ยวของไดถูกตองและเหมาะสม 

3. หนังสือรายปและหนังสือคูมือ (Yearbooks and Handbooks) หนังสือรายปเปนหนังสือรวบรวม 
แหลงความรู สถิติ ขาวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการสาขาตางๆ หนังสือรายปจะเสนอ 
เรื่องราวในรอบปทีผ่านมา สําหรับหนังสอืคูมือเปนหนังสอือางองิที่รวบรวมความรูเบด็เตล็ด รวมทั้งการแนะนํา
วิธีปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหน่ึง หนังสือเหลาน้ีจะมีหัวขอที่นาสนใจในแตละปที่ผานมา  

4. นามานุกรม (Directories) คือ หนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับช่ือตางๆ ไดแก ช่ือบุคคลและช่ือสถานที่ 
อาจเรียงลําดับตามตัวอักษร หรือแบงเปนหมวดหมูตามลักษณะของหนวยงาน สําหรับช่ือของบุคคลจะบอกให
ทราบถึงสถานที่ ที่อยู ตําแหนง หนาที่หรือความเกี่ยวของ ซึ่งสามารถใชคนหาช่ือ ที่อยูของบุคคล สถานที่ หรือ
หนวยงานตางๆ ที่ตองการขอคําปรึกษา ขอขอมูล หรืออื่นๆ 

5. หนังสือบรรณานุกรม (Bibliographies) หนังสือรวมรายช่ือสิ่งพิมพ โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ช่ือผูแตง ช่ือหนังสือ สถานที่พิมพ สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพบรรณานุกรม บางเลมจะสรุปสาระสําคัญของ
หนังสือ ซึ่งเรียกวา “บรรณนิทัศน” ประกอบไวดวย บรรณานุกรมที่สามารถใชคนควา ไดแก บรรณานุกรม
แหงชาติ บรรณานุกรมสิ่งพิมพของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

6. ดัชนี (Index) เปนสิ่งพิมพที่แสดงแหลงของบทความหรือหนังสือ โดยจัดเรียงหัวขอเรื่องตามลําดับ 
อักษร พรอมทั้งบอกรายละเอียดอื่นๆ เชน ช่ือผูเขียน ช่ือสถานที่ ช่ือวัสดุสิ่งของ และช่ืออื่นๆ ชวยใหผูเรียน
คนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ดัชนีที่ใชมาก เชน ดัชนีหนังสือพิมพ ดัชนีวารสาร เปนตน 

7. วารสารวิจัย (Research periodicals) เปนแหลงคนควาที่ดีสําหรับผูทีจ่ะศึกษาคนควา เพื่อการ
เรียนการสอนสมัมนาในหลายๆ ดาน เพราะขอมลูใหมและทันสมัย วารสารเหลาน้ีจะมีบทความหรอืรายงาน
ผลการวิจัยอยูดวย วารสารวิจัย เชน วารสารวิจัยสนเทศ วารสารวิจัยทางการศึกษา วารสารวิจัยเพื่อพฒันา 
เปนตน 

8. บทคัดยอ (Abstracts) บทคัดยอเปนหนังสอืรวบรวมผลงานวิจัย โดยการสรุปเน้ือหาวิธีการและผล
ที่คนพบ และจัดพิมพแยกตามสาขาวิชาตางๆ เชน สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาคณิตศาสตร เปนตน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยตางๆ จะจัดพิมพบทคัดยอปรญิญานิพนธในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก เปนรายป เพื่อให
เกิดความสะดวกในการอานเพื่อเลือกสรรปริญญานิพนธฉบบัสมบูรณตอไป เชน บทคัดยองานวิจัยรายปของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมบทคัดยอวิทยานิพนธรายปของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บทคัดยอปรญิญานิพนธ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิตรายปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนตน 

9. ปริญญานิพนธปรญิญาเอก (Theses and Dissertations) ในประเทศไทย มหาวิทยาหลายแหงม ี
หลักสูตรบังคับใหนิสิต นักศึกษาปรญิญาโท และปริญญาเอกทําปริญญานิพนธ จึงมผีลงานวิจัยประเภท
ปริญญานิพนธจํานวนมาก และมหีลายสาขาวิชา เปนแหลงขอมูลสําหรับศึกษาผลงานวิจัยทีห่าไดงาย ซึ่งจะ
ไปสูการอางองิอื่นๆ ทีก่วางขวางออกไป 

10. หนังสือพิมพ (Newspapers) บทความทางวิชาการที่ตองการคนควาอาจมอียูในหนังสือพมิพ 
ปจจุบันหนังสือพิมพจะเสนอรายละเอียดที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา การปาฐกถา และแนวโนมหรือ
ความคิดเห็นใหมๆ  

11. จุลสาร (Pamphlets) เปนสิง่พิมพที่มีขนาดเล็ก มีความหนาไมมาก รปูเลมไมแข็งแรงถาวร อาจ
เปนแผนกระดาษแผนเดียวพับ พกไปมาสะดวก เน้ือหาสาระจะใหความรูเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่อง
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เดียว มักมีขอความจบสมบูรณในตัวเอง จัดทําโดยหนวยราชการ องคการสถาบันตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลให
กวางขวางข้ึน 

12. เอกสารของรัฐบาล (Government documents) เปนสิ่งพมิพหรือหนังสือที่ทางรัฐบาลจัดทําข้ึน 
มีทั้งหนังสือจลุสาร วารสาร แผนพบั แผนปลิว ในลักษณะของตัวบทกฎหมาย ตํารา รายงานการศึกษาคนควา 
ขอมูลทางสถิติ รายงานการสํารวจ รายงานการประชุมสมัมนา ขาว บทความ เชน แผนการศึกษาแหงชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติ เปนตน เอกสารของรัฐบาลน้ีเปนแหลงขอมลูทาง
วิชาการที่เช่ือถือไดและมจีํานวนมาก 

13. เอกสารทางวิชาการ (Monographs) เอกสารทางวิชาการเปนแหลงขอมลูทีส่ําคัญ สําหรบัการ
คนควาซึ่งมีอยูมากในมหาวิทยาลัย การพิมพผลงานจากการศึกษาคนควาหรือผลงานการวิจัยทางการศึกษา
จํานวนมาก เชนกัน ในรูปของเอกสารทางวิชาการ 

14. สื่ออิเลคทรอนิกส ไดแก การสืบคนดวยคอมพิวเตอรจากฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งมอียูตาม
หองสมุดในมหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ ซึง่สามารถที่
คนหาขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เชน การคนหา Abstract ในสาขาวิชาที่ตนตองการยอนหลัง 

 

การนําเสนอวิชาสัมมนาคณติศาสตร 

การนําเสนอสัมมนาเปนการนําเสนอขอมูล ความรูตางๆ ที่รวบรวมไดมาสรุป และพูดในที่ประชุม
ภายในเวลาที่กําหนด อาจใชอุปกรณตางๆ เพื่อชวยใหผูฟงเขาใจและติดตามเรื่องราวไดตลอด เชน การแสดง
ตาราง หรือภาพในรูปแผนใส สไลด หรือสรุปเปนแผนผังยอๆ ของขบวนการบางอยางที่มีลําดับตอเน่ืองกัน 
นอกจากน้ันผูนําเสนอตองตอบคําถามจากผูฟงใหกระจางเทาที่จะทําได และนําเสนอไดกลุมละ 1 รอบ 

 

โครงสรางหลกัของรปูเลมวิชาสัมมนาคณติศาสตร 

การจัดทํารูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตรจะตองสอดคลองกับโครงสรางหลักของรูปเลมสัมมนา ซึ่ง
ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 

1. สวนบทนํา สวนน้ีเริ่มต้ังแตปกไปจนถึงสวนเน้ือความ โดยมีสวนประกอบและรายละเอียดดังน้ี 
1.1 ปกนอก หมายถึง หนาปกสําหรับเขาเลม ประกอบดวยช่ือเรื่องวิชาสัมมนาคณิตศาสตร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือผูเขียนบทความวิชาสัมมนาคณิตศาสตร ช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิชา
สัมมนาคณิตศาสตร สาขาวิชา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

1.2 ปกใน หมายถึง หนาหัวเรื่อง โดยประกอบดวยหัวขอเรื่องเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพรอมช่ือ-สกุลของผูเขียนเปนภาษาไทย และใหใชคํานําหนาช่ือเปน นาย หรือนางสาว 

1.3 คํานํา คือเปนสวนที่ใชนําเสนอข้ึนตน ของรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 
1.4 บทคัดยอ คือขอสรุปเน้ือหาของหัวขอวิชาสัมมนาคณิตศาสตรใหสั้น กระชับ ทําใหผูอาน

ทราบถึงเน้ือหาของสัมมนาไดอยางรวดเร็ว 
1.5 สารบัญ เปนรายการที่แสดงถึงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของสัมมนา โดยเรียงลําดับ

เลขหนา 
1.6 สารบัญตาราง (ถามี) เปนสวนที่แสดงตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน

สัมมนา 
1.7 สารบัญภาพ (ถามี) เปนสวนที่แจงตําแหนงหนาของภาพทั้งหมดที่มีอยูในรายงานสัมมนา 
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2. สวนเน้ือความ แบงเปน 5 บท คือ บทนํา ความรูพื้นฐาน ทฤษฎีบทหลัก สรุปผลและขอเสนอแนะ 
และเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

2.1 บทนํา เปนสวนที่อธิบายใหเห็นถึงปญหา และเหตุจูงใจที่ทําใหผูรวบรวมสนใจเรื่องที่
นํามาเสนอ ในสวนน้ีผูรวบรวมตองมีการอางอิงเอกสาร 

2.2 ความรูพื้นฐาน เปนสวนที่ใชอธิบายถึงความรูหรือเน้ือหาที่นํามาอธิบายเสริมใหกับเน้ือใน
สวนของทฤษฎีบทหลัก  

2.3 ทฤษฎีบทหลัก เปนสวนที่ไดมีการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับหัวขอที่
จะนําเสนอสัมมนา ควรมีการแบงหัวขอยอยตามความเหมาะสม ในการนําเสนออาจมีการใชตาราง
หรือภาพประกอบก็ได มีการอางอิงเอกสาร 

2.4 สรุปผลและขอเสนอแนะ สรุปสวนของเน้ือเรื่องสัมมนาที่นําเสนออยางเดนชัด ตอบ
คําถามของวัตถุประสงคของการนําเสนอสัมมนา ใชภาษากระชับ เขาใจงาย ใชสํานวนภาษาของ
ผูเขียนเอง 

2.5 เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ บทความ วารสาร หรือ
หนังสือตางๆ ของบุคคลใดใสในเน้ือหาของสัมมนา ตองมีการอางอิงแหลงที่มาของเอกสารน้ันๆ ตาม
หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 

ขอกําหนดรปูแบบการทํารูปเลมวิชาสัมมนาคณติศาสตร 

ขอกําหนดรูปแบบการทํารูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร (4094901) ใหทําตามแบบฟอรม ดังน้ี 
 
1. ขอกําหนดทั่วไป 
 1.1 โปรแกรมที่ใชพิมพรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตรตองใชโปรแกรม microsoff word หรือ 
โปรแกรมสําเร็จรูป LaTeX  
 1.2 กระดาษที่ใชพิมพรปูเลมวิชาสมัมนาคณิตศาสตร ใหใชกระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A4 
 1.3 ใหใชตัวอักษร TH Sarabun News ขนาดอักษร 16pt ภาษาอังกฤษ ในการพิมพที่เปนมาตรฐาน
และอานไดชัดเจน ไมใชการพิมพแบบเอนและตัวลวดลาย ตัวอักษรตองเปนสีดํามีขนาดและแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเลม 
 1.4 จํานวนหนาของรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 1 เรื่อง ควรอยูระหวาง 10-15 หนากระดาษ A4 
และทั้งน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเน้ือเรื่องที่ทําสัมมนาดวย 
 1.5 กรอบ การจัดวาง และยอหนา 
  กรอบบน = 2.50 ซม.  กรอบลาง = 2.50 ซม. 
  กรอบซาย = 2.50 ซม.  กรอบขวา = 2.50 ซม. 
 - การจัดวางตัวหนังสือ ใหทําการจัดวางชิดขอบซายขวา (Alignment) ทั้งรปูเลมวิชาสัมมนา
คณิตศาสตร 
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2. บทคัดยอ 
 - ใหเวน 1 บรรทัดจากช่ือผูจัดทํารูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร ใสคําวา บทคัดยอ ที่กลาง
หนากระดาษ ดวยตัวอักษรหนาขนาด 11pt โดยใช Scale=1.4 
 - เวน 1 บรรทัด ระหวางคําวา บทคัดยอและเน้ือความของบทคัดยอ 
 - เน้ือความของบทคัดยอใหใชตัวอักษรธรรมดา 11pt โดยใช Scale=1.4 ความยาวไมเกิน 1 
หนากระดาษ A4 และมีคําสําคัญ 2-3 คําสําคัญ 
 
3. เน้ือความ 
 - การเรียงลําดับเน้ือความ ควรใหผูอานสามารถติดตามและเขาใจรูปเลมไดอยางงาย สั้น กะทัดรัด ได 
ใจความ  
 
4. หัวขอเรื่อง 
 การเขียนหัวขอควรจะเปนไปดังตอไปน้ี 
 - หัวขอหลักจะตองพิมพโดยใชตัวหนา และชิดทางกรอบซาย หรือใชการขีดเสนใต 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 
จะตองมีหมายเลขและช่ือภาพหมายเลขของภาพจะตองเรยีงตามลาํดับทีป่รากฏ ใหพิมพหมายเลขและช่ือภาพ
ใตภาพ โดยพิมพชิดทางกรอบซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด 
 ตัวอยางการใสรูปภาพ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 : (ภาพที่ ใชตัวหนา สวนคําอธิบายตองใชอกษรปกติ) 
 ที่มา : ช่ือผูแตง (ปที่ตีพิมพ) : หนา 

 

รูปภาพ 
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6. ตาราง 
 การพิมพตารางจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเชนเดียวกับภาพ คือ จะตองเวน 1 บรรทัด ทั้งกอนและ
หลงัตาราง ตารางทุกตารางจะตองมหีมายเลขและช่ือ หมายเลขของตารางจะตองเรียงตามลําดับทีป่รากฏ โดย
ใหพิมพช่ือของตารางไวที่ดานบนของตาราง โดยชิดทางกรอบซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด 
 ตัวอยางการใสตราง 
 

 
  

ตารางท่ี 1 : (ตารางที่ ใชตัวหนา สวนคําอธิบายตองใชอกษรปกติ) 
 ที่มา : ช่ือผูแตง (ปที่ตีพิมพ) 
 
7. เอกสารอางองิ 
 การอางองิเอกสารในรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร  409 4901 สาขาวิชาคณิตศาสตรกําหนดให
นักศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการจากฐานขอมลูตางๆ โดยระบเุปนขอมูล หนังสือ หรือบทความภาษาไทย
หรือภาษาองักฤษอยางนอย 3 ฉบับ การอางอิงเอกสาร ใหใชหลักการเขียนตามแบบฟอรมการเขียน
เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมดังกลาวขางตน 
 

แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห

ท่ี 
สาระการเรยีนรู กิจกรรม ผูสอน 

1 
 

แนะนําการเรียน เขาพบนักศึกษาเพื่อแนะนํารปูแบบการเขียน
รายงาน การนําเสนอ บทความวิจัย และเกณฑ
การประเมินของคณะกรรมการประเมินผล 

อาจารยผูสอน 

2-12 
 

การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 
 

นักศึกษาขอคําปรึกษาจากอาจารยทีป่รึกษา 
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาและจัดพมิพตนฉบบับทความ
ที่จะตองนําเสนอตอช้ันเรียนพรอมทัง้นําเสนอ
อาจารยทีป่รึกษาเพื่อแกไขและทําความเขาใจใน
เรื่องที่ศึกษาอยางถองแท 
 

คณาจารยประจํา
สาขาวิชา 
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5-15 การนําเสนอบทความ
เพื่ออภิปราย 
 

นักศึกษานําเสนอบทความที่ศึกษามาหนาช้ันเรียน
พรอมตอบขอซกัถามกับผูเขารวมสมัมนา 
นักศึกษาที่ไมไดนําเสนอตองเขารวมฟงสัมมนาทุก
ครั้ง 

คณาจารยประจํา
สาขาวิชา 

16 การสงรายงานเปน 
รูปเลม 

นักศึกษาจัดพิมพเรือ่งทีส่ัมมนาแลวรวมรวมสง
สาขาวิชา 

คณาจารยประจํา
สาขาวิชา 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
งาน/กิจกรรมท่ีใชในการประเมิน สัปดาหท่ี สัดสวนของ

คะแนน 
ผูประเมิน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู/
ความกาวหนาของเน้ือหาในการ
นําเสนอ ตองไดรับความยินยอม
จากอาจารยทีป่รกึษาจึงจะสามารถ
ข้ึนสอบได 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ผาน/ไมผาน 
 

อาจารยทีป่รึกษา 
 

2. การเขาฟงสัมมนา 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 อาจารยผูสอบสัมนา 

3. ความเขาใจในเน้ือหาสัมมนาที่
นําเสนอ (วัดจากการนําเสนอของ
นักศึกษาวาสามารถนําเสนอไดถึง
สวนใดของสัมนา)  
  - นําเสนอถึงบทคัดยอ 
  - นําเสนอถึงความรูพื้นฐาน 
  - นําเสนอถึงทฤษฎีบทหลกั 
  - นําเสนอถึงบทสรุป 
การนําเสนอจะใหข้ึนนําเสนอกลุม
ละไมเกิน 2 ครั้ง 

สัปดาที่ข้ึน
สัมนา 

 
 
 
 

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

 

อาจารยผูสอบสัมนา 

5. การตอบคําถาม 
   - ถาไมสามารถตอบคําถามได 3 
คําถามจะใหหยุดการนําเสนอทันที
และจะใหเวลาในการตอบคําถาม
คําถามละ 5 นาที  

สัปดาที่ข้ึน
สัมนา 

ผาน/ไมผาน 
 

อาจารยผูสอบสัมนา 

6. เลมรายงาน  10 อาจารยผูสอบสัมนา 
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การประเมินผลใชแบบอิงเกณฑโดยใชเกณฑตัดสิน ดังน้ี 
 
คะแนนรอยละ     90  - 100 ไดผลการเรียน   A  

   คะแนนรอยละ     85  - 89 ไดผลการเรียน   B  
คะแนนรอยละ     80  - 84 ไดผลการเรียน   B  
คะแนนรอยละ     75  - 79 ไดผลการเรียน   C  
คะแนนรอยละ     70  - 74 ไดผลการเรียน   C  
คะแนนรอยละ     65  - 69 ไดผลการเรียน   D  
คะแนนรอยละ     60  - 64 ไดผลการเรียน   D  
คะแนนรอยละ       0  - 59 ไดผลการเรียน    F 
 

ถาเกรดวิชาสัมนาไดไมได ถึง B  (น่ันคือนักศึกษาตองนําเสอนไดถึงทฤษฎีบทหลัก) จะไมสามารถ
สอบเคาโครงวิจัยได 
 
 
 
 
 
 
 


