
*** การจดัท าผลงาน กระบวนวิชา 201117 *** 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 
 

ให้นักศึกษาใช้องคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์หรอืวิทยาศาสตร์ มาสร้างผลงานเกี่ยวข้องกับอารยธรรม

ของมนุษย์ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรอืโลก โดยคิดคะแนนเป็น 30% ของคะแนนทั้งหมดในกระบวนวิชานี้ 
 

* การแบ่งกลุ่มและก าหนดเวลาส่งงาน 

1. ให้จัดกลุ่มละ 4-6 คน โดยเน้นใหท้ างานเป็นทีม ให้หาข้อมูลร่วมกัน อภปิรายถกเถียงกัน และหาข้อสรุป

ร่วมกัน 

2. ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม    วันอังคารที่         22 ม.ค. 62 

3. ชมผลงานนักศึกษารุ่นก่อน   วันอังคารที่             5 ก.พ. 62 (นัดเวลาในหอ้งเรียน) 

4. ส่งหัวข้อและแนวทางการสร้างผลงาน   วันอังคารที่          12 ก.พ. 62 

5. การรายงานความคืบหน้า   วันจันทร์-ศุกร์ที่  11-15 มี.ค. 62 

6. ส่งผลงานสมบูรณ์     วันอังคารที่            2 เม.ย. 62 

* ลักษณะรายงานหรอืผลงาน ต้องเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

1. รายงาน ไมเ่กิน 10 หนา้ (ไมน่ับหนา้ปก และหน้าเอกสารอา้งองิ) เน้นเสนอแง่คดิ ทฤษฏ ีสมมุตฐิาน เปรียบเทียบ

แนวคิดของตนเอง และ/หรือ ของบุคคลอื่น โดยต้องมกีารคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลจากสมาชกิในกลุ่มด้วย (หากคัดลอกงาน

คนอื่นมาวางโดยไมไ่ด้คดิเองเลยจะได้ 0 คะแนน) ตัวอยา่งเช่น บทความ "น้ าบอ่หลวงในมุมมองของนักคณิตศาสตร์" 

https://goo.gl/he4UVy และรายงานเร่ือง “กฏหมายในมติคิณิตศาสตร์” https://goo.gl/jxKsRd 

2. วีดีทศัน์ 3-6 นาที จ านวน 1-2 ตอน เพื่ออธิบายแนวคิดของบุคคลอื่น หรือของตนเอง หรือพูดถึงพัฒนาการของ

ทฤษฏีการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ได้ ตัวอย่างเชน่ วีดีทัศน์คณติศาสตร์กับการสร้างก าแพงเมอืงเชยีงใหม่ และจิตรกรรมวัด

อุโมงค์อันล้ าค่าแห่งล้านนา จากเว็บไซต์รายวชิา ในการน าวีดทัีศน์หรือรูปของผู้อื่นมาประกอบตอ้งมีการระบุท่ีมาในวดีีทัศน์ ท้ังนี้

ผู้ท าต้องระบุไว้ตอนตน้หรือตอนท้ายของวดีีทัศน์ดว้ยวา่ “วดีีทัศน์น้ีจัดท าส าหรับกระบวนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กบั

อารยธรรม(201117) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ น าเสนอ ดร.อติชาต เกตตะพันธ์ุ และ ดร.คมสันติ โชคถวาย” หรือข้อความอื่นท่ีมี

เนื้อหาคล้ายคลงึกัน (เช็คการสะกดชื่อกระบวนวชิา และชื่ออาจารยผ์ู้สอน ใหถู้กต้องด้วย) 

3. แบบจ าลองหรือโมเดล เพือ่อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีหน่ึงให้เข้าใจงา่ยขึน้ ตัวอยา่งเช่น โมเดลจ าลองวัดอุโมงค์ 3 

มติ ิขนาดไม่เกิน 60ซม. x 60ซม. x 60ซม. (หากจ าเป็นต้องท าขนาดใหญก่ว่านี้ต้องขออนุญาตก่อนท า) 

4. กจิกรรมการเรียนรู้ สร้างกจิกรรมท่ีน าไปสอนนักเรียน หรือ/และ นักศึกษาได ้ยกตัวอยา่งเช่น กิจกรรมถอดรหัส

ตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง ดูตัวอยา่งงานท่ีท าเสร็จแล้วหลายเร่ืองได้ท่ี https://goo.gl/UHovWi และ https://goo.gl/Xych4X 

5. งานวิจัย เป็นการศึกษาเร่ืองใหมท่ี่ยังไมเ่คยมผีู้ใดศึกษามากอ่น ตัวอย่างเชน่ การศกึษาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ในพิณเป๊ียะ 

6. งานลักษณะอืน่ ท่ีผา่นความเห็นชอบจากผู้สอน 

* การตั้งชื่อเรื่อง 

ชื่อเร่ืองควรมคีวามนา่สนใจ ท าให้เกิดความอยากรู้อยากตดิตาม เช่น มหัศจรรยจ์ัตุรัสกลลา้นนา, แมน่้ ากว้างแค่ไหน

แผนที่ทางอากาศบอกเราได้, คณิตศาสตร์ในพชืผัก ผลไม ้และดอกไม้ และ ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์กอ่สร้าง เป็นต้น 



* การส่งผลงานสมบูรณ ์วันองัคารร์ท่ี 2 เม.ย. 62 

1. ส่งรายงาน/ผลงานที่จัดท า 

2. ส่งซดีีซึง่มไีฟล์ต่อไปนี ้

o ไฟล์วดีีทัศน์การน าเสนอผลงานของกลุ่ม ภายใน 5 นาที (ยกเวน้คนเลอืกท าวีดทัีศน์ ไม่ตอ้งส่งไฟล์น้ี) 

o ส่งไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีทั้งหมด (ถ้ามี) ท้ังรายงาน วีดทัีศน์ สือ่มัลตมิเีดีย และไฟลส์ร้างผลงานต่างๆ ให้น าไฟล์

ท้ังหมดส่งโดยใช ้Handy Drive หรือ Cloud เชน่ Google Drive 

o ส่งเอกสารเพื่อแสดงวา่ผลงานส่วนใดได้ท าเอง และส่วนใดได้น าเอาของคนอื่นมาใช้ โดยตอ้งใส่แหล่งอ้างองิให้

เห็นชัดเจน หากไมอ่า้งแหล่งอ้างองิ จะถือว่าจงใจลอกผลงานของผู้อื่น  

o ส าหรับกลุ่มทีเ่ลือกท าวดีทีัศน ์ต้องส่งไฟล์วีดทีัศนท์ีท่ าสมบรูณ์ ท้ังไฟลข์นาดใหญ่ และขนาดเล็ก(ไม่เกิน 100 

MB) 

o ส าหรับกลุ่มทีเ่ลือกท ารายงาน ใหส้่งรายงานทัง้ในรปูแบบไฟล์ Word และไฟล์ PDF (โดยต้องตอ่ไฟล์ท้ังหมดใน

รูปเล่มท่ีสมบูรณ์และเรียงหนา้ให้ถูกต้อง) 

3. ส่งเอกสารอธบิายวา่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท างานอะไรบ้างอย่างครา่วๆ (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้) 
 

 

* เกณฑ์การให้คะแนน 30 คะแนน 

1. การน าเสนอและความนา่สนใจของเนื้อหา (นา่สนใจ, สวยงาม, เข้าใจง่าย) 12%  

2. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (การส ารวจข้อมูล, ความถูกตอ้งของข้อมูล, การอธิบายเหตุผล, การระบุแหล่งอ้างองิ

ของขอ้มูล) 10%  

3. การวางแผนและส่งงานตามก าหนด (การสง่รายช่ือสมาชิก การมารายงานความคืบหนา้ และการสง่งาน ตามวันท่ี

ก าหนดไว้) 5% 

4. การท างานรายบุคคล (สมาชิกแตล่ะคนประเมินการท างานของทุกคนในกลุ่ม คะแนนแต่ละคนอาจต่างกัน) 3% 

 

- ในการสง่งาน ตอ้งท าตามข้อตกลงและก าหนดเวลาส่งงานอย่างเครง่ครัด (เพื่อฝึกวินัย และการตรงตอ่เวลา) 

- ผลงานท่ีท า ตอ้งไมค่ัดลอก หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาน าเสนอ และตอ้งแสดงแหล่งอา้งองิให้ชัดเจน ทัง้หนังสือ เอกสาร 

รูปภาพ วดีีทัศน์ การสัมภาษณผ์ู้รู้ และเว็บไซต์ท้ังหมดท่ีน ามาใชง้านด้วย หากพบวา่มีการน าผลงานผู้อื่นมาใชโ้ดยไมไ่ด้

อา้งอิงถึง จะถือว่าท าการทุจรติ โดยผู้สอนอาจพิจารณาล าดับขัน้ F ในกระบวนวชิานี ้(เพื่อฝึกเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต

ด้วย) 

- หากเป็นไปได้ ควรมีผลงานท่ีอ้างองิท่ีมากกวา่เว็บไซต์ และควรเนน้แหลง่ท่ีมาของเอกสารท่ีน่าเชื่อถอืสูง เช่น หนังสอื 

วารสารทางวิชาการ ผู้รู้เฉพาะดา้น และเว็บไซต์ท่ีน่าเชื่อถอื 

- เนน้การสร้างผลงานท่ีเนน้การน าองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาอธิบายอารยธรรมของมนุษย ์ในระดับ

ท้องถิ่น ประเทศ หรือโลกได ้

- หากสร้างผลงานท่ีมีแนวคิดใหม ่โดยอธิบายอยา่งมีเหตุผล และนา่เช่ือถือ จะได้คะแนนมากเป็นพเิศษ 

 

หมายเหตุ: หากมกีารปรับเปลี่ยนเร่ืองใด จะมีการแจง้ให้ทราบในห้องเรียน 


