
*** การจดัท าผลงาน กระบวนวิชา 206266 *** 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ชิน้ที่ 2 
 

ให้นักศึกษาอธิบายแบบจ าลองทางคณิตศาสตรอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเนือ้หาในส่วนของคณิตศาสตร์ที่

ชัดเจน (ซึ่งคณิตศาสตรอ์าจจะซับซ้อน หรอืเข้าใจง่ายมากๆ ก็ได้) โดยคิดคะแนนเป็น 15% ของคะแนนทั้งหมดใน

กระบวนวิชานี้ 
 

* การแบ่งกลุ่มและก าหนดเวลาส่งงาน 

1. ให้จัดกลุ่มละ 5-9 คน โดยเน้นใหท้ างานเป็นทีม ให้หาข้อมูลร่วมกัน อภปิรายถกเถียงกัน และหาข้อสรุป

ร่วมกัน 

2. ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม    วันพุธที่          10 ก.พ. 64 

3. ส่งหัวข้อและแนวทางการสร้างผลงาน   วันศุกร์ที่          19 ก.พ. 64 

4. การรายงานความคืบหน้า   วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่  4-5 มี.ค. 64 

5. ส่งผลงานสมบูรณ์     วันพุธที่           10 ม.ีค. 64 

6. น าเสนองาน     วันอังคารที่         23 ม.ีค. 64 (หากเรียน On Site) 

* ลักษณะรายงานหรอืผลงาน ต้องเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

1. รายงาน ไม่เกิน 20 หน้า (ไม่นับหนา้ปก และหน้าเอกสารอ้างอิง) (หากคัดลอกงานคนอื่นมาวางโดย

ไม่ได้คิดเองเลยจะได้ 0 คะแนน)  

2. วีดีทัศน์ 3-6 นาที จ านวน 1-2 ตอน ในการน าวีดีทัศน์หรอืรูปของผูอ้ื่นมาประกอบต้องมีการระบุที่มา

ในวีดทีัศน ์ทั้งนีผู้ท้ าต้องระบุไว้ตอนต้นหรอืตอนท้ายของวีดทีัศนด์้วยว่า “วีดีทัศน์นีจ้ัดท าส าหรับกระบวนวิชา

คณิตศาสตร์ส าหรับชวีิตประจ าวัน (206266) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าเสนอ ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์” หรือ

ข้อความอื่นที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน (เช็คการสะกดชื่อกระบวนวิชา และชื่ออาจารย์ผูส้อน ให้ถูกต้องดว้ย) 

3. แบบจ าลองหรอืโมเดล เพื่ออธิบายแนวคิดหรอืทฤษฎีหนึ่งให้เข้าใจง่ายขึ้น ขนาดไม่เกิน 60ซม. x 60

ซม. x 60ซม. (หากจ าเป็นต้องท าขนาดใหญ่กว่านี้ต้องขออนุญาตก่อนท า) 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างกิจกรรมที่น าไปสอนนักเรียน หรอื/และ นักศกึษาได้  

5. งานวิจัย เป็นการศกึษาเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีผูใ้ดศกึษามาก่อน  

6. งานลักษณะอื่น ที่ผา่นความเห็นชอบจากผู้สอน เช่น เกมการเรียนรู้ และโปรแกรมตรวจสอบโมเดล

ต่างๆ ที่เรียนในห้องเรียน เป็นต้น 

* การตั้งชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่องควรมีความนา่สนใจ ท าให้เกิดความอยากรู้อยากติดตาม  

* การส่งผลงานสมบูรณ์ วันพุธที ่10 ม.ีค. 64 

1. ส่งรายงาน/ผลงานที่จัดท า 



2. ส่งซีดซีึ่งมีไฟล์ต่อไปนี้ 

o ไฟล์วีดีทัศน์การน าเสนอผลงานของกลุ่ม ภายใน 6 นาท ี(ยกเว้นคนเลือกท าวีดีทัศน ์ไม่ตอ้งส่ง

ไฟล์นี้) 

o ส่งไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งรายงาน วดีีทัศน ์สื่อมัลติมีเดีย และไฟล์สรา้งผลงานต่างๆ 

ให้น าไฟล์ทั้งหมดส่งโดยใช้ Cloud เชน่ Google Drive 

o ส่งเอกสารเพื่อแสดงว่าผลงานส่วนใดได้ท าเอง และส่วนใดได้น าเอาของคนอื่นมาใช้ โดยต้องใส่

แหลง่อ้างอิงให้เห็นชัดเจน หากไม่อา้งแหล่งอา้งองิ จะถือว่าจงใจลอกผลงานของผูอ้ื่น  

o ส าหรับกลุ่มที่เลือกท าวีดีทัศน์ ต้องส่งไฟล์วีดีทัศน์ที่ท าสมบูรณ์ ทั้งไฟล์ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก

(ไม่เกิน 100 MB) 

o ส าหรับกลุ่มที่เลือกท ารายงาน ให้ส่งรายงานทั้งในรูปแบบไฟล์ Word และไฟล์ PDF (โดยต้องตอ่

ไฟล์ทั้งหมดในรูปเล่มที่สมบูรณ์และเรยีงหน้าให้ถูกต้อง) 

3. ส่งเอกสารอธิบายว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท างานอะไรบ้างอย่างคร่าวๆ (ตามแบบฟอร์มที่

ก าหนดให)้ 
 

* เกณฑ์การให้คะแนน 15 คะแนน 

1. การน าเสนอและความน่าสนใจของเนื้อหา (น่าสนใจ, สวยงาม, เข้าใจง่าย) 5%  

2. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (การส ารวจขอ้มูล, ความถูกต้องของขอ้มูล, การอธิบายเหตุผล, การ

ระบุแหล่งอา้งองิของขอ้มูล) 4%  

3. การวางแผนและส่งงานตามก าหนด (การส่งรายชื่อสมาชิก การมารายงานความคืบหนา้ และการส่ง

งาน ตามวันที่ก าหนดไว้) 3% 

4. การท างานรายบุคคล (สมาชิกแตล่ะคนประเมินการท างานของทุกคนในกลุ่ม คะแนนแตล่ะคนอาจ

ต่างกัน) 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 าองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณต์า่งๆ โดยใชแ้บบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ 

- หากสร้างผลงานท่ีมีแนวคิดใหม ่โดยอธิบายอยา่งมีเหตุผล และนา่เช่ือถือ จะได้คะแนนมากเป็นพเิศษ 

หมายเหตุ: หากมกีารปรับเปลี่ยนเร่ืองใด จะมกีารแจ้งให้ทราบในห้องเรียน 


