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ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แผนการสอนวิชา: ค.461 สัมมนา (MA 461 Seminar)

จํานวน 1 หนวยกิต

พื้นความรู: เคยศึกษาวิชา ค.315 หรือ ค.331 หรือ ค.332

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เวลาบรรยาย: ตลอดปการศึกษา 1/2560

หองบรรยาย บร.3–225

ผูบรรยาย: ผศ.บุปผา ไกรสัย
อาจารย ดร.วิชัยรัตน จันที

หองพัก บร.2–225/1
หองพัก บร.3–220/12

คําอธิบายรายวิชา
การนําเสนอบทความทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตรจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
วัตถุประสงคของการสอน
1. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตรได

2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําความเขาใจในรายละเอียดของการพิสูจนทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเสนอรายละเอียดของการพิสูจนที่ใชในบทความวิจัยทางคณิ ตศาสตร
ตลอดจนสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง

4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถฟงและเขาใจ ใหขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดในบทความ
วิจัยได
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เนื้อหาวิชาและกิจกรรม
วัน
6 มิถุนายน 2560
2, 23 กรกฎาคม 2560
24-25 สิงหาคม 2560
21-22 กันยายน 2560
26-27 ตุลาคม 2560
13-14 พฤศจิกายน 2560
26 พฤศจิกายน 2560
12-15 ธันวาคม 2560
19-20 ธันวาคม 2560

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงนักศึกษาครั้งที่ 1 และจับสลากอาจารยที่ปรึกษา
อบรมสืบคนขอมูล
สงแบบฟอรม ค.1 / คป.1 พรอมสําเนา 1 ชุด
สงแบบฟอรม ค.2 / คป.2 พรอมสําเนา 3 ชุด
สงรายงานความกาวหนา
สงรายงานฉบับนําเสนอกรรมการสอบ และหัวขอโครงงาน 3/4 ชุด
สอบหัวขอสัมมนาและหัวขอโครงงาน
สอบซอมหัวขอสัมมนา
สงรายงานฉบับสมบูรณ

บทความวิจัย
1. บทความวิจัยตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
2. บทความวิจัยจะมีบทคัดยอ (abstract) หรือไมมีบทคัดยอก็ได ในกรณีที่บทความวิจัยนั้นไมมีบทคัดยอ
นักเรียนตองเขียนสรุปบทคัดยอดวยตนเอง
3. บทความวิจัยนั้นไมจํากัดจํานวนหนา และไมจํากัดปที่พิมพ
วิชาโครงงานพิเศษ
1. อาจารยที่ปรึกษาในวิชาสัมมนาจะเปนอาจารยที่ปรึกษาในวิชาโครงงานพิเศษในเทอมถัดไป
การนําเสนอ
1. นักศึกษาตองพิมพรายละเอียดตางๆ เชน ชื่อหัวขอ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนนักศึกษา ชื่ออาจารยที่
ปรึกษา และชื่อกรรมการสอบ เปนตน ลงในแบบฟอรม ค.3–ค.5 หรือ คป.3–คป.5 ใหเรียบรอยและ
พิมพแบบฟอรมดังกลาวเพื่อนํามาใหอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบทั้ง 2 ทาน ในวันสอบดวย
2. นั ก ศึ ก ษาต อ งนํ า ไฟล ที่ จ ะนํ าเสนอมาลงไว ในคอมพิ ว เตอร ณ ห อ งสอบ ในวั น ที่ นั ก ศึ ก ษาจะสอบ
ระหวางเวลา 8.00 – 9.00 น. เทานั้น
3. นักศึกษาตองเขาฟงการนําเสนอวิชาสัมมนานี้ตลอดทั้งวัน โดยจะเขาฟงและรวมซักถามในหัวขอใดที่
สนใจก็ได
4. นัก ศึก ษามีเวลาในการนําเสนอสัม มนากลุม ละ 15 นาที ตอบคํ าถามสั มมนา 10 นาที เสนอหั วข อ
โครงงาน 5 นาทีและมีเวลาในการตอบคําถามหัวขอโครงงาน 5 นาที รวม 35 นาที
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สัดสวนคะแนน
1. คะแนนจากอาจารยที่ปรึกษา 30 คะแนน
2. คะแนนจากกรรมการสอบ 65 คะแนน
3. คะแนนจากผูประสานงาน 5 คะแนน (วัดจากความรวมมือตางๆ เชน การเขาประชุม การเขาอบรม
ตามที่ผูประสานงานนัด และการเขารวมสัมมนา เปนตน)
เกณฑการประเมินผล
1. การใหคะแนนในวิชาสัมมนาใหเปนรายบุคคล
2. นักศึกษาจะผานวิชาสัมมนาเมื่อไดคะแนนรวมตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. นักศึกษาตองผานการนําเสนอหัวขอโครงงานจากกรรมการสอบ
การสอบซอม
1. ในกรณีที่สอบไมผาน นักศึกษาสามารถสอบแกตัวไดหนึ่งครั้ง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
สอบชุดเดิมจากการสอบครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางเวลา
2. ในกลุมที่มีนักศึกษา 3 คน หากสอบไมผาน 2 คน ตองสอบซอมทั้ง 3 คน
3. ในกลุมที่มีนักศึกษา 3 คน หากสอบไมผาน 1 คน นักศึกษาที่ไมผานจะสอบซอมเพียงคนเดียว โดย
สัดสวนเนื้อหาในการนําเสนอเปน 1 ใน 3 ของทั้งหมด
4. ในกลุมที่มีนักศึกษา 2 คน หากสอบไมผาน 1 คน นักศึกษาที่ไมผานจะสอบซอมเพียงคนเดียว โดย
สัดสวนเนื้อหาในการนําเสนอเปน 1 ใน 2 ของทั้งหมด
บทลงโทษ
1. หากนักศึกษาสงเอกสารไมทันตามแผนการดําเนินงานในกิจกรรมลําดับที่ 4, 5, 6, 7 และ 10 รวมไป
ถึงใชเวลาในการนําเสนอสัมมนาเกิน 15 นาที จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 10% จากคะแนนรวมทั้งหมดที่
ไดเต็ม 100 คะแนน
ระเบียบการอบรม การเขาประชุมชี้แจง การสงเอกสาร และการนําเสนอผลงาน
1. การเขาอบรมและประชุมตามแผนการดําเนินงานในกิจกรรมลําดับที่ 2 และ 3 นักศึกษาทุกคนตอง
แตงกายในชุดนักศึกษา
2. การสงเอกสารตามแผนการดําเนินงานในกิจกรรมลําดับที่ 4, 5, 6, 7 และ 10 รวมไปถึงการนําเสนอ
ผลงาน นักศึกษาทุกคนในกลุมตองแตงกายในชุดนักศึกษาและมาโดยพรอมเพรียงกัน มิฉะนั้นจะไมรับ
เอกสาร หรือไมใหนําเสนอผลงาน
3. หากมีนักศึกษาในกลุมที่ไมสามารถมาสงเอกสารตามแผนการดําเนินงานในกิจกรรมลําดับที่ 4, 5, 6, 7
และ 10 โดยพร อมเพรี ย งกั น ให นั กศึ กษาที่ ไม ส ามารถมาส งเอกสารได เขี ย นใบลาพร อมทั้ งแนบ
หลักฐานที่เชื่อถือได เชน ใบรับรองแพทย, หนังสือรับรองการฝกงาน เปนตน สงมายังหองธุรการภาค
กอนกําหนดเวลาในการสงเอกสาร
-----------------------------------------------------------------

