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คำนำ 

 

 คูมือวิชาสัมมนาคณิตศาสตร  (Seminar in Mathematics) ฉบับนี้ ผูจัดทำไดเรียบเรียงขึ้นมาเพ่ือให

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ไดใชเปนคูมือการเรียนการสอนในรายวิชา 4094901 สัมมนาคณิตศาสตร  

(Seminar in Mathematics) ของสาขาวิชาคณิตศาสตร โดยมุงเนนใหนักศึกษาใชเปนแหลงหาความรูเพ่ิมเติม

ในการเรียนวิชาสัมมนาคณิตศาสตร  โดยเนื้อหาในหนังสือเลมนี้มุงเนนเก่ียวกับองคประกอบของการทำ

สัมมนาคณิตศาสตร ขอบเขตจุดมุงหมายของการสัมมนาคณิตศาสตร หลักในการเขียนสัมมนาคณิตศาสตร 

การคนควาขอมูล รวมทั้งหลักในการเขียนเอกสารอางอิงโดยผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปน

ประโยชนกับนักศึกษาในการคนควาและหาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 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/ชั้นปที่ 3 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  ไมมี 

สถานท่ีเรียน    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยใหม ๆ จากอินเทอรเน็ต 

และจาก วารสารตาง ๆ ทางคณิตศาสตรได   

2. นักศึกษาสามารถนำความรูที่เรียนมาเพื่อชวยในการทำความเขาใจเกี่ยวการพิสูจนตาง ๆ ใน

บทความวิจัยได  

3. นักศึกษาสามารถทำความเขาใจในรายละเอียดของการพิสูจนทางคณิตศาสตรในบทความวิจัยทา

คณิตศาสตร ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาไดอยางถูกตอง  

4. นักศึกษาสามารถบอกวิธีการพิสูจนท่ีใชในการพิสูจนในบทความวิจัยทางคณิตศาสตรภายใต

คำแนะนำของ อาจารยที่ปรึกษาไดอยางถูกตอง  

5. นักศึกษาสามารถนำเสนอรายละเอียดของการพิสูจนที่ใชในบทความวิจัยทางคณิตศาสตร ตลอดจน

สามารถ ตอบคำถามของเพ่ือนนักศึกษาและอาจารยไดอยางถูกตอง  

6. นักศึกษาสามารถฟงและเขาใจ ใหขอเสนอแนะหรือตั้งคำถามเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับกา

พิสูจนที่ใชใน บทความวิจัยที่เพ่ือนนำเสนอได  

7. นักศึกษาสามารถเขียนรายละเอียดเก่ียวกับบทความวิจัยทางคณิตศาสตรเปนรายงานหรือบทความ

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือเสนอตออาจารยที่ทำหนาที่ในการประเมินได  
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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 วาเปนการประชุมแบบหนึ่ ง ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น และหาขอสรุปหรือขอเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลสรุปที่

ไดถือวาเปนเพียงขอเสนอแนะผูเก่ียวของจะนำไปปฏิบัติตามหรือไมก็ได 

 การสัมมนาตองมีการนำเสนอความคิด ขอวิเคราะหวิจารณ มีเหตุผลสนับสนุน มีเรื่อง (Topic) ที่

ชัดเจนในหัวขอหนึ่งท่ีไดศึกษาหาความรูมาแลวเปนอยางดีหรือหัวขอที่กำหนดเอาไว โดยการน าเสนอทั้งในรูป

ของงานเขียนและการพูด รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปรายซักถาม ทั้งในดานสนับสนุนหรือโตแยงไดดวย 

โดยในแตละเรื่องจะใชเวลาไมเกิน 60-90 นาท ี

 

ขอบเขตของการสัมมนาคณิตศาสตร 

  

สัมมนาคณิตศาสตร (Seminar in Mathematics) เปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดมีการประชุมเพื่ออภิปรายรวมกัน 

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเก่ียวกับหัวขอหรือบทความทางวิชาการที่นาสนใจทางดานคณิตศาสตร หรือ

ความกาวหนาทางวิชาการที่เกี่ยวของตาง ๆในหัวขอที่นักศึกษาจะนำเสนอ จะตองมีการคนควาขอมูลทาง

วิชาการ ทำความเขาใจบทนิยามและทฤษฎี เขาใจหลักของบทพิสูจนทฤษฎีตาง ๆ เรียบเรียง และเขียน

รายงานประกอบการสัมมนา จากนั้นนักศึกษาจะตองนำเสนอเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู

เก่ียวกับหัวขอนั้น ๆ 

 

คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา 

  

ในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตรนักศึกษาตองมีอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอย 1 คน โดยอาจารย

ที่ปรึกษาแตละคนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 1. เปนอาจารยประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร 
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 2.  เปนอาจารยที่สอนวิชาสัมมนาคณิตศาสตรกลุมเรยีนใดกลุมเรียนหนึ่ง 

 3. มีวุฒิตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปหรือมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของหัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศกึษา

จะทำสัมมนาคณิตศาสตร  

 

บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

  

ในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตรนักศึกษาตองมีอาจารยท่ีปรึกษาจะตองดูแลและใหคำปรึกษา

แกนักศึกษาในที่ปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาแตละคนตองมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี ้

 1. อาจารยที่ปรึกษามีหนาท่ีคอยใหคำปรึกษาแกนักศึกษาในที่ปรึกษาเกี่ยวกับสัมมนาคณิตศาสตร 

 2. อาจารยที่ปรึกษาตองสังเกตความกาวหนาของการเขาพบของนักศึกษาในที่ปรึกษาในแตละครั้ง 

เพ่ือนำมาประเมินการข้ึนสอบของนักศึกษา 

 3. อาจารยที่ปรึกษาตองแบงเวลาใหนักศึกษาในที่ปรึกษาอยางเทาเทียมกัน 

 4. อาจารยที่ปรึกษาสามารถรับนักศึกษาสัมมนาไดไมเกิน 6 คน 

 

คุณสมบัติของอาจารยสอบวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 

  

ในการนำเสนอสัมมนาคณิตศาสตรตองเปนอาจารยทีต่องมีคณุสมบัติดังตอไปนี้ 

 1. เปนอาจารยประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 2. เปนอาจารยท่ีสอนวิชาสัมมนาคณิตศาสตรกลุมเรียนใดกลุมเรียนหนึ่ง 

 3. มีวุฒิตั้งแตปริญญาโทข้ึนไปหรือมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของผูนำเสนอวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 

 4. กรรมการสอบประกอบดวย 

  ผูชวยศาสตราจารยสำคัญ ฮอบรรทัด 

  ผูชวยศาสตราจารยวชิรารักษ โอรสรัมย 

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมวุฒิ คำเมือง 

  อาจารยวัชระ วงศา 

  อาจารยสมภพ กาญจนะ 

  อาจารยวิชญาพร จันทะนัน 
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องคประกอบของสัมมนาคณิตศาสตร 

 

การเลือกหัวขอเรื่อง 

 1. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทำสัมมนาตองเปนเรื่องที่ไมเคยมีใครศกึษามากอน 

 2. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทำสัมมนาตองเปนบทความทางดานคณิตศาสตรที่นาสนใจ

และตีพิมพในวารสารสาร ฐาน 1 ขึ้นไปและตองอยูในรูปแบบภาษาอังกฤษโดยใหแสดงหลักฐานการอยูในฐาน

ของวารสารที่นักศึกษาไดเลือกมา 

 3. paper ตองตีพิมพในวารสารตั้งแตป 2016  

 3. องคประกอบหัวขอเรื่องหรือบทความตองประกอบไปดวย บทนิยามหรือทฤษฎีอยางนอย 1 บท  

 4. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทำสัมมนาจะตองสอดคลองกับความถนัดหรือเชี่ยวชาญของ  

    อาจารยที่ปรึกษา 

 5. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทำสัมมนาจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา 

 6. หัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาจะทำสัมมนาจะตองไมซ้ำกับนักศึกษาคนอ่ืน ๆภายในสาขา 

 7. สัมมนาจะตองมีจำนวนหนามากวา 4 หนา 

  

 

การเขียนเลมสัมนา 

 การเขียนเลมสัมมนาประกอบดวยเนื้อหา 8 สวนตอไปนี้ 

 

1. บทคัดยอ  

 มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้ 

 บทคัดยอ (Abstract) คือ การสรุปโดยยอ หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา บทคดัยอ คอื สวนที่แสดง

เนื้อหาสำคัญของเอกสารโดยยอ ประกอบดวยปญหาวิธีการแกไขปญหาหรือวิธีการท่ีนำมาปรับปรุงในการ

แกไขปญหา วิธีการคนควาโดยสังเขปและขอสรุป ตลอดจนขอเสนอแนะ (ถามี) โดยทั่วไปมักจะเขียนอยูตอ

จากชื่อเรื่อง 

บทคัดยอมีลักษณะดังนี้ 

 1. บทคัดยอมากอนบทนำ (Introduction) และแยกใหออกระหวางสวนของบทนำกับบทคัดยอ 

 2. ยอทุก ๆ สวนของสัมมนา คอื บทนำยอ เนื้อเรื่องยอ สรุปยอ โดยเขียนสิ่งที่ผูอานควรไดทราบ และ

    มีการเรียบเรียงลำดับเชนเดียวกับในเนื้อหาสัมมนา 

3. เมื่อผูอานไดอานบทคัดยอ จะสามารถมองภาพรวมของสัมมนาออก ซึ่งสวนรายละเอียดตาง ๆ  

    ผูอานจะติดตามอานไดในบทความสัมมนาตอไป 
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 4. บทคัดยอไมควรยาวจนเกินไป เลือกแตเรื่องสำคัญๆ ที่เปนประเด็นที่นาสนใจ สั้น กะทัดรัด พอดี

     กับกฎเกณฑของขอกำหนดในการเขียนบทคดัยอ เชน จำนวนคำตองอยูระหวาง 200-250 คำ 

     หรือประมาณ 1 หนากระดาษ A4 หรือ ½ ของหนากระดาษ A4 ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

 5. สวนของบทคัดยอ จะไมมีตาราง รูปภาพ และการอางอิงเอกสาร นอกจากนี้ขอมูลหรือ  

    แนวความคิดอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือจากเนื้อหาในบทความสัมมนา จะไมถูกนำมาใสไวในบทคัดยอ 

 

หลักการเขียนบทคัดยอ ควรประกอบดวย 

 1. ที่มาของปญหา หรือหลักการและเหตุผล ความเปนมาของการทำสัมมนาหรือบทความอยางสั้นๆ 

หรือจะเนนการเขียนวัตถุประสงคของการบทความ โดยมีเหตุผลท่ีอยากคนพบขอเท็จจริงอะไรบาง การแสดง

ถึงทฤษฎีหรือวิธีการหาผลเฉลยหรือบทพิสูจนใหมๆ สมมุติฐานตางๆ โดยเขียนใหสั้น กะทัดรัด ไดใจความ เพ่ือ

ทำใหผูอานเขาใจไดงาย และจูงใจใหผูอานอยากอานเนื้อหาในสวนตอไป 

2. วิธีดำเนินการหรือหลักการดำเนินการแบบคราวๆ แตไดใจความ เชน ถาบทความดำเนินการ

ปรับปรุงบทพิสูจนใหดีขึ้น (รูปแบบงายกวาเดิม) ควรเขียนถึงหลักการแบบคราวพอสังเขป เปนตน 

 3. ผลท่ีไดจากบทความที่สำคัญ เสนอผลท่ีไดจากบทความที่สำคัญ และเปนผลลัพธหลักของบทความ

เชน เขียนเนนตามวัตถุประสงคของบทความ สมมุติฐานของบทความโดยเขียนใหสั้น กระชับ ได ใจความ 

ลักษณะเปนการบรรยายหรือสมการก็ได และเขียนตรงกับความเปนจริงที่คนพบ ไมใชเขียน ตามความคิด

ของตนเอง 

 4. สรุปผล สรุปผลจากการศึกษาสวนสำคัญหรือที่ปญหาที่เก่ียวของจากการศึกษาหรือคนพบ โดย

เชื่อมโยงผลการวิเคราะห วัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย มีเหตุผลสนับสนุน เพ่ือใหผูอาน เกิด

ความเชื่อถือในขอมูลดังกลาว 

 

2. การเขยีนความรูพื้นฐาน 

มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้ 

 ความรูพื้นฐานเปนสวนที่นำมาใชขยายเนื้อหาเพิ่มเติม เพ่ือทำใหผูอานไดรับความรูพื้นฐาน  

นิยามพ้ืนฐาน หรือทฤษฎีพื้นฐาน ที่เก่ียวของกับหัวขอเรื่องหรือบทความท่ีทำสัมมนาคณิตศาสตร 

 

3. การเขยีนบทนำ 

มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้ 

บทนำ (Introduction) เปนสวนของเนื้อหาที่กลาวนำเขาสูทฤษฎีบทหลักของบทความ ซึ่งมีเนื้อหา

ครอบคลุมในเรื่องที่จะนำเสนอ ความสำคัญของเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะหถึงหลักการและเหตุผลของหัวขอเรื่อง

หรือบทความที่ศึกษา วิเคราะหถึงขอดีของหัวขอเรื่องหรือบทความที่ศึกษา ผูเขยีนควรแสดงใหผูอานเห็นวา

ทำไมจึงเลือกทำสัมมนาหัวขอเรื่องหรือบทความนี้ หรือสัมมนาเรื่องนี้มีความสำคัญและจำเปนอยางไรจึงดึงดูด
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หรือทำใหผูทำสัมมนานำมาศึกษา และบอกถึงวัตถุประสงคของการทำสัมมนา รวมท้ังประโยชนท่ีจะไดรับจาก

การศกึษา 

 

หลักการเขียนบทนำ 

 1. เริ่มตนการเขียนบทนำ ผูเขียนรูปเลมรายงานวิชาสัมมนาคณิตศาสตรใหผูอานเห็นความสำคัญของ

ปญหาของบทความที่นักศึกษาทำการศกึษา แลวชี้แจงใหเห็นถึงการแกปญหาหรือกระบวนการแกปญหานี้ได 

และอธิบายขอดี จุดเดนของบทความที่นักศึกษาทำการศึกษา (อาทิเชน อธิบายจุดเดนของบทความวิจัยท่ี

นักศึกษา และนำไปเปรียบบทความที่ดอยกวาเพื่อใหเห็นถึงจุดเดนและขอดีของบทความที่นักศึกษา

ทำการศึกษา ฯลฯ)  

 2. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร (literature review) ที่ตองกระชับ ตรงประเด็น และที่สำคัญมาก คือ

แสดงใหเห็นถึงความรูใหมท่ียังไมมีใครเขียนมากอน (งานใหมหรือความรูใหมของบทความที่นักศึกษา

ทำการศึกษา) เพ่ือแสดงใหเห็นวาไมมีวิธกีารใดที่ทำได นอกจากงานในบทความที่นักศึกษา 

 3. เสนอสมมุติฐานของการบทความที่นักศึกษาทำการศึกษา คือการอธิบายความคาดหมายลวงหนา 

มักใชเปนมูลฐานแหงการหาเหตุผล การวิเคราะห หรือหลักความเปนไปไดของบทความที่นักศึกษา

ทำการศึกษา เพื่อสะทอนตอไปถึงบทนิยามหรือทฤษฎีตางๆ และสรุปถึงสิ่งท่ีจะไดรับจากบทความนี้ ในสวน

ของการเขียนบทนำอาจจะมีการอางอิงหรือไมมีการอางอิงก็ได 

 

4. ทฤษฎีบทหลัก 

มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้ 

ทฤษฎีบทหลักเปนสวนหลักของเนื้อหาที่ไดจากบทความหรือหัวขอเรื่องท้ังหมด ซึ่งเนื้อหาที่ไดจะมา

จากการรวบรวมและเรียบเรียงเปนเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับหัวขอเรื่องหรือบทความที่นักศึกษาใชทำสัมมนา โดย

เนื้อหาที่เปนแกนหลักของหัวขอเรื่องหรือบทความจะอยูในสวนนี้ อาจประกอบไปดวยบทนิยาม บทตั้ง ทฤษฎี 

หรือบทแทรกตาง ๆที่เปนแกนหลักของบทความ โดยขอความหรือเนื้อหาที่เขียนในสวนนี้ จะตองอธิบายใหมี

ความละเอียด สละสลวยและมีเนื้อหาที่ตอเนื่อง เพ่ือใหผูอานไดรับถึงความรู ความเขาใจที่มากที่สุด ซึ่งใน

บางครั้งสามารถนำเสนอโดยใชตาราง รูปภาพประกอบได  

 

การเขียนทฤษฎีบทหลักในแตละยอหนา  

โดยท่ัวไปมีวัตถุประสงคของการเขียน คือ เพื่ออธิบายเนื้อหาสำหรับผูอานท่ีเฉพาะเจาะจง และความ

มีเหตุมีผลของเรื่องท่ีเขียน เนื้อเรื่องในแตละยอหนาจึงควรมีลักษณะดังนี้ 

1. สนับสนุนประเด็นหลักดวยรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยมีการอางอิงแหลงขอมูลที

แนนอน (cited reference) มีความนาเชื่อถือและควรใหขอมูลตามขอเท็จจริงหรือรายละเอียดมากพอที่ทำให

ผูอานเกิดความรูสึกอยากวิจารณหรืออภิปรายรวม 

2. เนื้อเรื่องในแตละยอหนานั้น ควรเปนเนื้อเรื่องที่อธิบายหรือบรรยายถึงเรื่องเพียงเรื่องเดียว 
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3. มีความตอเนื่องของรายละเอียดที่สนับสนุน และความตอเนื่องของแตละประเด็นในการเชื่อมตอ 

รายละเอียด เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นตาง ๆ อาจใชหลักในการจัดกลุม ลำดับเวลา การใช

คำเชื่อมการจัดลำดับความสำคัญ เปนตน 

4. หลีกเลี่ยงการเขียนดวยการเขียนแบบแปลและการตัดแปะ ควรทำความเขาใจในเนื้อหา สรุป และ 

เรียบเรียงเปนภาษาเขียนของตนเอง 

 

5. บทสรุป 

มีวิธีการเขียนดังตอไปนี้ 

การเขียนสรุป คือ การเขียนสรุปสาระสำคัญ สรุปในสวนเนื้อเรื่องอยางเดนชัด และเปนการตอบ

คำถามของวัตถุประสงคของหัวขอเรื่องหรือบทความที่ทำการศึกษา โดยเนื้อหาจะตองสอดคลองและมีใจความ

สำคญัครบถวน ใชภาษาที่กระชับ เขาใจงาย ใชสำนวนภาษาของผูเขียนเอง และเชื่อมความคิดใหตอเนื่องและ

สอดคลองกัน เพ่ือใหผูอานนำไปใชประโยชนตอไปได 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศเปนดังตอไปนี้ 

1. เขียนคำขอบคุณใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่ชวยเหลือเราจริง ๆ เชน ชวยอานหรือแกไขรูปเลม

สัมมนา ชวยอำนวยความสะดวกในการจัดทำสัมมนา ชวยแนะนำในดานตาง ๆที่เก่ียวของกับการจัดทำสัมมนา

ในครั้งนี้ เปนตน ไมตองเขียนขอบคุณแบบไมสมเหตุสมผลโดยที่ไมเก่ียวของกับการจัดทำวิชาสัมมนาในครั้งนี้ 

เชน ขอขอบคุณคุณเฉลิมที่เปนกำลังใจในการจัดทำสัมมนาในครั้งนี ้

2. ไมควรเขียนยืดยาว หรือพร่ำเพอจนอานแลวไมแนใจวาผูนั้นมีตัวตนอยูหรือไม ถาตองการขอบคุณ

ควรระบุสิ่งที่เขาไดชวยเหลืออยางคราวๆดวย ไมควรขอบคุณดวยการใสชื่อหรือหนวยงานหรือบุคคลเพียง

อยางเดียว 

3. กิตติกรรมประกาศอาจจะมี หรือไมมีก็ได โดยท่ัวไปนิยมวางไวกอนเอกสารอางอิง 

 

8. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 

 การอางอิงเอกสาร (citations) คือ การบอกแหลงที่มาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลที่ผูเขียน

นำมาใชอางอิงในการเขียนรายงาน บทความวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานตาง ๆ เพ่ือเปนเกียรติแกบุคคลหรือ

องคกรผูเปนเจาของความคิดเดิม รวมท้ังเปนประโยชนแกผูอานที่จะตรวจสอบความถูกตองหรือตองการทราบ

รายละเอียดเพ่ิมเติมจากตนฉบับเดิม  

 เอกสารอางอิง (references) คือ รายชื่อสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวัสดุที่ผูวิจัยใชอางอิงในการวิจัย ซึ่ง

ปรากฏในรายการอางอิงที่แทรกในสวนเนื้อหาของงานวิจัยหรืองานเขียนนั้น ๆ รายการเอกสารอางอิงจะเปน

แหลงขอมูลที่ผูอานสามารถตรวจสอบหรือศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ดังนั้นรายการเอกสารอางอิงจึงควรมี

รายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะทาได  
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 บรรณานุกรม (bibliography) คือ ขอความที่ประกอบหรือระบุ หรือไวในสวนทาย หรือแนบทาย

หนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือแสดงหลักฐาน ความนาเชื่อถือและเปนแหลงขอมูลให

ผูอานรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพ่ือทราบภูมิหลังและเพ่ือความเขาใจ

ในบทความมากขึ้น 

 

 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. 

 

 

การนำเสนอวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 

การนำเสนอสัมมนาเปนการนำเสนอขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีรวบรวมไดมาสรุป และพูดในที่ประชุม

ภายในเวลาที่กำหนด อาจใชอุปกรณตาง ๆ เพ่ือชวยใหผูฟงเขาใจและติดตามเรื่องราวไดตลอด เชน การแสดง

ตาราง หรือภาพในรูปแผนใส สไลด หรือสรุปเปนแผนผังยอ ๆ ของขบวนการบางอยางที่มีลำดับตอเนื่องกัน 

นอกจากนั้นผูนำเสนอตองตอบคำถามจากผูฟงใหกระจางเทาที่จะทำได และนำเสนอไดกลุมละ 1 รอบ 

 

ชื่อผูเขียน (ปที่ตีพิมพ), ชื่อบทความ, ฐานขอมูลที่ตีพิมพหรือสถานที่ตีพิมพ, Volume, หนา.  

ผูแตง (ปที่พิมพ), ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ (ถามี), สานักพิมพ, สถานที่พิมพ. 
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โครงสรางหลักของรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 

การจัดทำรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตรจะตองสอดคลองกับโครงสรางหลักของรูปเลมสัมมนา ซึ่ง

ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 

1. สวนบทนำ สวนนี้เริ่มตั้งแตปกไปจนถึงสวนเนื้อความ โดยมีสวนประกอบและรายละเอียดดังนี ้

1.1 ปกนอก หมายถึง หนาปกสำหรับเขาเลม ประกอบดวยชื่อเรื่องวิชาสัมมนาคณิตศาสตร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผูเขียนบทความวิชาสัมมนาคณิตศาสตร ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิชา

สัมมนาคณิตศาสตร สาขาวิชา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

1.2 ปกใน หมายถึง หนาหั วเรื่อง โดยประกอบดวยหัวขอเรื่องเปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษพรอมชื่อ-สกุลของผูเขียนเปนภาษาไทย และใหใชคำนำหนาชื่อเปน นาย หรือนางสาว 

1.3 คำนำ คือเปนสวนที่ใชนำเสนอขึ้นตน ของรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 

1.4 บทคัดยอ คอืขอสรุปเนื้อหาของหัวขอวิชาสัมมนาคณิตศาสตรใหสั้น กระชับ ทำใหผูอาน

ทราบถึงเนื้อหาของสัมมนาไดอยางรวดเร็ว 

1.5 สารบัญ เปนรายการที่แสดงถึงสวนประกอบสำคัญทั้งหมดของสัมมนา โดยเรียงลำดับ

เลขหนา 

1.6 สารบัญตาราง (ถามี) เปนสวนที่แสดงตำแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน

สัมมนา 

1.7 สารบัญภาพ (ถามี) เปนสวนที่แจงตำแหนงหนาของภาพทั้งหมดที่มีอยูในรายงานสัมมนา 

2. สวนเนื้อความ แบงเปน 5 บท คือ บทนำ ความรูพื้นฐาน ทฤษฎีบทหลัก สรุปผลและขอเสนอแนะ 

และเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

2.1 บทนำ เปนสวนที่อธิบายใหเห็นถึงปญหา และเหตุจูงใจที่ทำใหผูรวบรวมสนใจเรื่องที่

นำมาเสนอ ในสวนนี้ผูรวบรวมตองมีการอางอิงเอกสาร 

2.2 ความรูพ้ืนฐาน เปนสวนที่ใชอธิบายถึงความรูหรือเนื้อหาที่นำมาอธิบายเสริมใหกับเนื้อใน

สวนของทฤษฎีบทหลัก  

2.3 ทฤษฎีบทหลัก เปนสวนท่ีไดมีการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวที่เก่ียวของกับหัวขอที่

จะนำเสนอสัมมนา ควรมีการแบงหัวขอยอยตามความเหมาะสม ในการนำเสนออาจมีการใชตาราง

หรือภาพประกอบก็ได มีการอางอิงเอกสาร 

2.4 สรุปผลและขอเสนอแนะ สรุปสวนของเนื้อเรื่องสัมมนาท่ีนำเสนออยางเดนชัด ตอบ

คำถามของวัตถุประสงคของการนำเสนอสัมมนา ใชภาษากระชับ เขาใจงาย ใชสำนวนภาษาของ

ผูเขียนเอง 

2.5 เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ บทความ วารสาร หรือ

หนังสือตาง ๆ ของบุคคลใดใสในเนื้อหาของสัมมนา ตองมีการอางอิงแหลงที่มาของเอกสารนั้นๆ ตาม

หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
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ขอกำหนดรูปแบบการทำรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 

ขอกำหนดรูปแบบการทำรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร (4094901) ใหทำตามแบบฟอรม ดังนี้ 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

 1.1 โปรแกรมที่ใชพิมพรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตรตองใชโปรแกรม microsoft word หรือ 

โปรแกรมสำเร็จรูป LaTeX  

 1.2 กระดาษที่ใชพิมพรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร 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 

และทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อเรื่องที่ทำสัมมนาดวย 

 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 

 

2. บทคัดยอ 

 - ให เวน 1 บรรทัดจากชื่อผูจัดทำรูปเลมวิชาสัมมนาคณิตศาสตร ใสคำวา บทคัดยอ ท่ีกลาง

หนากระดาษ ดวยตัวอักษรหนาขนาด 11pt โดยใช Scale=1.4 

 - เวน 1 บรรทัด ระหวางคำวา บทคัดยอและเนื้อความของบทคดัยอ 

 - เนื้อความของบทคัดยอใหใชตัวอักษรธรรมดา 11pt โดยใช Scale=1.4 ความยาวไมเกิน 1 

หนากระดาษ A4 และมีคำสำคัญ 2-3 คำสำคัญ 

 

3. เนื้อความ 

 - การเรียงลำดับเนื้อความ ควรใหผูอานสามารถติดตามและเขาใจรูปเลมไดอยางงาย สั้น กะทัดรัด ได 

ใจความ  
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4. หัวขอเรื่อง 

 การเขียนหัวขอควรจะเปนไปดังตอไปนี้ 

 - หัวขอหลักจะตองพิมพโดยใชตัวหนา และชิดทางกรอบซาย หรือใชการขีดเสนใต แลวแตความ

เหมาะสมหรือจะใชหมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลำดับ 

 - หัวขอรองลำดับท่ี 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 

จะตองมีหมายเลขและชื่อภาพหมายเลขของภาพจะตองเรียงตามลำดับที่ปรากฏ ใหพิมพหมายเลขและชื่อภาพ

ใตภาพ โดยพิมพชิดทางกรอบซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด 

 ตัวอยางการใสรูปภาพ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 : (ภาพที่ ใชตัวหนา สวนคำอธิบายตองใชอกษรปกติ) 

 ท่ีมา : ชื่อผูแตง (ปที่ตีพิมพ) : หนา 

6. ตาราง 

 การพิมพตารางจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดเชนเดียวกับภาพ คือ จะตองเวน 1 บรรทัด ทั้งกอนและ

หลังตาราง ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและชื่อ หมายเลขของตารางจะตองเรียงตามลำดับที่ปรากฏ โดย

ใหพิมพชื่อของตารางไวท่ีดานบนของตาราง โดยชิดทางกรอบซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด 

 

 

 

รูปภาพ 
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 ตัวอยางการใสตราง 

 

 
  

ตารางที ่1 : (ตารางที่ ใชตัวหนา สวนคำอธิบายตองใชอกษรปกติ) 

 ท่ีมา : ชื่อผูแตง (ปที่ตีพิมพ) 

 

7. เอกสารอางอิง 

 การอางอิงเอกสารในรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร  409 4901 สาขาวิชาคณิตศาสตรกำหนดให

นักศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการจากฐานขอมูลตาง ๆ โดยระบุเปนขอมูล หนังสือ หรือบทความภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 3 ฉบับ การอางอิงเอกสาร ใหใชหลักการเขียนตามแบบฟอรมการเขียน

เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมดังกลาวขางตน 

 

แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห

ที ่

สาระการเรียนรู กิจกรรม ผูสอน 

1 

 

แนะนำการเรียน เขาพบนักศึกษาเพ่ือแนะนำรูปแบบการเขียน

รายงาน การนำเสนอ บทความวิจัย และเกณฑ

การประเมินของคณะกรรมการประเมินผล 

อาจารยผูสอน 

2-12 

 

การศกึษาคนควา

ดวยตนเอง 

 

นักศึกษาขอคำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

เก่ียวกับเรื่องที่ศึกษาและจัดพิมพตนฉบับบทความ

ที่จะตองนำเสนอตอชั้นเรียนพรอมทั้งนำเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขและทำความเขาใจใน

เรื่องที่ศึกษาอยางถองแท  

คณาจารยประจำ

สาขาวิชา 

5-15 การนำเสนอบทความ นักศึกษานำเสนอบทความที่ศึกษามาหนาชั้นเรียน คณาจารยประจำ
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เพ่ืออภิปราย 

 

พรอมตอบขอซักถามกับผูเขารวมสัมมนา 

นักศึกษาที่ไมไดนำเสนอตองเขารวมฟงสัมมนาทุก

ครั้ง 

สาขาวิชา 

16 การสงรายงานเปน 

รูปเลม 

นักศึกษาจัดพิมพเรื่องที่สัมมนาแลวรวมรวมสง

สาขาวิชา 

คณาจารยประจำ

สาขาวิชา 

 

2. การประเมินผลการเรียนรู 

เริ่มสอบเดือนพฤษภาคม 2563 ใชเวลาในการสอบกลุมละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

- นำเสนอ 1 ชั่วโมง 

- ตอบคำถาม 30 นาที 

สำหรับนักศึกษาที่ไดคะแนนต่ำกวา 50 คะแนนจะตองไปถอนรายวิชาโครงการวิจัยแลวดำเนินการ

การสอบรอบ 2 โดยนัดวันและเวลาสอบกับอาจารยทานอื่น ๆ ดวยตัวเอง 

 

เกณฑสัมมนาป 2563 คะแนน ผูประเมิน 

มีความเขาใจในความรูพ้ืนฐาน 20 อาจารยผูสอบสัมนา 

การตอบคำถาม(ตอบไดถูกตองและมั่นใจในคำตอบ) 20 อาจารยผูสอบสัมนา 

เขาใจภาพรวมของ paper 20 อาจารยผูสอบสัมนา 

การนำเสนอ 20 อาจารยผูสอบสัมนา 

สื่อ ในการนำเสนอ 10 อาจารยผูสอบสัมนา 

การเขาพบอาจารยที่ปรึกษา 10 อาจารยที่ปรึกษา 

 

การประเมินผลใชแบบอิงเกณฑโดยใชเกณฑตัดสิน ดังนี้ 

คะแนนรอยละ     81  - 100 ไดผลการเรียน   A  

   คะแนนรอยละ     76  - 80 ไดผลการเรียน   B  

คะแนนรอยละ     71  - 75 ไดผลการเรียน   B  

คะแนนรอยละ     66  - 70 ไดผลการเรียน   C  

คะแนนรอยละ     61  - 65 ไดผลการเรียน   C  

คะแนนรอยละ     56  - 60 ไดผลการเรียน   D  

คะแนนรอยละ     51  - 55 ไดผลการเรียน   D  

คะแนนรอยละ       0  - 50 ไดผลการเรียน    F 

 


