
*** การท ารายงานหรอืผลงาน กระบวนวชิา 201117 *** 
 

 

ให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรอืวิทยาศาสตร์ มาสร้างผลงานเกี่ยวข้องกับ

อารยธรรมของมนุษย์ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรอืโลก โดยคิดคะแนนเป็น 15% ของคะแนนทั้งหมด

ในกระบวนวิชานี้ 

* การแบ่งกลุ่มและก าหนดเวลาส่งงาน 

1. ให้จัดกลุ่มละ 6-8 คนเท่านั้น โดยเน้นใหท้ างานเป็นทีม ให้หาข้อมูลร่วมกัน อภปิรายถกเถียง

กัน และหาข้อสรุปร่วมกัน 

2. ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม   วันจันทร์ที่ 31 ม.ีค. 57 เวลาเที่ยงคนื ทางอเีมล์** 

3. ส่งหัวข้อและแนวทางการสร้างผลงาน  วันพุธที่ 9 เม.ย. 57 เวลาเที่ยงคืน ทางอเีมล์** 

4. ส่งผลงานสมบูรณ์    วันศุกร์ที่ 25 เม.ย. 57 เวลา 16.00 น. 

5. น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนของกลุ่มที่ถูกคัดเลือก   วันศุกร์ที่ 2 พ.ค. 57 

              ** อีเมล์ส าหรับส่งงานคือ kettapun@gmail.com   

* ลักษณะรายงานหรอืผลงาน ต้องเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

1. รายงาน ไม่เกิน 10 หนา้ (ไม่นับหน้าปก และหน้าเอกสารอ้างอิง) เน้นเสนอแงค่ิด ทฤษฏี 

สมมุตฐิาน เปรียบเทียบแนวคิดของตนเอง และ/หรือ ของบุคคลอื่น โดยต้องมกีารคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะหข์้อมูลจากสมาชิกในกลุ่มด้วย ตัวอย่างเช่น บทความ "น้ าบ่อหลวงในมุมมองของนัก

คณิตศาสตร"์ http://www.atichart.com/Articles/2013-11-10WatNamborluang_with_Cover.pdf 

2. วีดีทัศน์ ไม่เกิน 15 นาที อธิบายแนวคิดของบุคคลอื่น หรอืของตนเอง หรือพูดถึงพัฒนาการ

ของทฤษฏีการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างเช่น วีดีทัศนค์ณิตศาสตร์กับการสร้างก าแพงเมอืง

เชยีงใหม่ และจติรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ าค่าแหง่ล้านนา จากเว็บไซต์รายวิชา ทั้งนี้ผู้ท าต้องระบุไว้

ตอนตน้หรือตอนท้ายของวีดีทัศน์ดว้ยว่า “จัดท าส าหรับกระบวนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับ

อารยธรรม(201117) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

3. แบบจ าลองหรอืโมเดล ขนาดเล็กหรอืใหญ่ก็ได้ เพื่ออธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีหนึ่งให้เข้าใจ

งา่ยขึ้น ตัวอย่างเช่น โมเดลจ าลองวัดอุโมงค์ 3 มิติ และการน าเสนอการเปลี่ยนแปลงเมอืงโรมันใน

หนังสือเที่ยวกรุงโรมที่จะให้ชมในชัน้เรียน 

4. กิจกรรมการเรยีนรู้ สร้างกิจกรรมที่น าไปสอนนักเรียน หรอื/และ นักศกึษาได้ ยกตัวอย่าง

เชน่ กิจกรรมถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสรา้ง ดูตัวอย่างงานที่ท าเสร็จแล้วหลายเรื่องได้

ที ่ http://www.atichart.com/Hist_Math_Project.htm, http://math.science.cmu.ac.th/ams/HistSciProjec

t.htm, http://www.atichart.com/Integrated_Math_Sci_for_Lanna.htm 

5. งานลักษณะอื่น ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้สอน 
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* การตั้งชื่อเรื่อง 

ชื่อเร่ืองควรมคีวามนา่สนใจ ท าให้เกิดความอยากรู้อยากตดิตาม เช่น มหัศจรรยจ์ัตุรัสกลล้านนา, แมน่้ า

กว้างแค่ไหนแผนท่ีทางอากาศบอกเราได้, คณิตศาสตร์ในพชืผกั ผลไม ้และดอกไม ้และ ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์

ก่อสร้าง เป็นต้น 

 

* การส่งผลงานสมบูรณ ์วันศุกร์ท่ี 25 เม.ย. 57 เวลา 16.00 น. 

1. ให้ส่งผลงานทุกอย่างใหก้ับอาจารย์ผู้สอน ทัง้รายงาน วีดทัีศน์ ชิ้นงาน ฯลฯ 

2. ในกรณีท่ีมีการท าข้อมูลในรูปแบบไฟลค์อมพิวเตอร์ (ท้ังรายงาน วีดีทัศน์ สื่อมัลตมิเีดีย ไฟลส์ร้างผลงาน

ตา่งๆ) ให้ส่งไฟลท้ั์งหมดท่ีเกี่ยวข้องด้วยแผ่นซีดตีอนท้ายคาบเรียน และให้เขียนเร่ืองท่ีน าเสนอบนแผ่นซีดใีห้

ชัดเจนด้วย 

3. ส าหรับคนท่ีท ารายงาน ให้ส่งรายงานท้ังในรูปแบบไฟล ์Word และไฟล ์PDF (โดยต้องตอ่ไฟล์ท้ังหมดใน

รูปเล่มท่ีสมบูรณ์และเรียงหนา้ถูกตอ้ง) ในซีดเีดียวกันในขอ้ 2 

 

* การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน (ของกลุม่ท่ีถูกคัดเลือก)  

นักศกึษาบางกลุ่มจะถูกคัดเลอืกจากอาจารย์ผู้สอนให้น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน โดยทุกกลุม่ท่ีน าเสนอผลงาน

ได้ดีและท าตามกติกาท่ีก าหนดไว ้จะไดค้ะแนนเต็ม 15 คะแนน ในการน าเสนอมเีงื่อนไขดังนี้ 

- ตอ้งน าไฟลว์างไวบ้นคอมพวิเตอร์หน้าช้ันเรียน ภายในเวลา 11.10 น. 

- ตอ้งน าเสนอภาพรวมของสิ่งท่ีท าภายในเวลา 5 นาทีเท่านัน้ (ควรมกีารฝึกซ้อมจับเวลามาก่อน หากใชเ้วลา

เกินจะไมไ่ด้คะแนนเต็ม) 

- ตอ้งน า Power Point ท่ีน าเสนอส่งให้อาจารย์ในวันท่ีน าเสนอด้วย 

 

* เกณฑ์การให้คะแนน 15 คะแนน 

- ในการสง่งาน ตอ้งท าตามข้อตกลงและก าหนดเวลาส่งงานอย่างเครง่ครัด (เพื่อฝึกวินัยและการตรงตอ่เวลา

ด้วย) 

- ผลงานท่ีท า ตอ้งไมค่ัดลอก หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาน าเสนอ และตอ้งแสดงแหล่งอา้งองิให้ชัดเจน ทัง้

หนังสือ เอกสาร รูปภาพ การสมัภาษณผ์ู้รู้ และเว็บไซต์ท้ังหมดท่ีน ามาใชง้านด้วย หากพบวา่มกีารน าผลงาน

ผู้อ่ืนมาใชโ้ดยไมไ่ด้อ้างอิงถึง จะถือวา่ท าการทุจรติ โดยผู้สอนอาจพจิารณาล าดับขัน้ F ในกระบวนวิชานี ้

(เพื่อฝึกเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริตด้วย) 

- หากเป็นไปได้ ควรมีผลงานท่ีอ้างองิท่ีมากกวา่เว็บไซต์เท่านัน้ และควรเนน้แหลง่ท่ีมาของเอกสารท่ีน่าเชื่อถอื

สูง เช่น หนังสอื วารสารทางวิชาการ ผู้รู้เฉพาะด้าน และเว็บไซตท่ี์น่าเชื่อถอื 

- เนน้การสร้างผลงานท่ีเนน้การน าองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาอธิบายอารยธรรมของ

มนุษย ์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรอืโลกได ้

- เนน้การสร้างผลงานท่ีมีแนวคิดใหม ่โดยอธิบายอยา่งมีเหตุผล และนา่เช่ือถือ จะได้คะแนนมากเป็นพิเศษ 

- ส าหรับกลุ่มท่ีท่ีได้รับการคัดเลอืกให้มาน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน จะมโีอกาสไดค้ะแนนมากกวา่กลุ่มท่ีไม่

ถูกคัดเลอืกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 


