ประกาศ เรื่องการส่งงานข้อ 1 ก และข้อ 1 ข ของ อ.ชัยวัฒน์ (ปรับปรุง)
1. ให้ ตรวจดูรายชื่อและหมายเลขกลุ่มที่ให้ ไว้ หากไม่มีรายชื่อในประกาศหมายเลขกลุ่ม แสดงว่า อาจารย์
ไม่เห็นชอบต่อเรื่องที่เลือกมาทา ให้ เสนอเรื่องใหม่และโพสต์เข้ าไปจองไว้ ในโพสต์เดิมที่ google classroom
ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 16.00 น. (ที่ส่งเข้ ามาครั้งหลังนี้ อ. จะไม่คัดค้ านกลั่นกรองอะไรอีกแล้ ว แม้
ว่าจะทาเรื่องหรือตอบไม่ตรงคาถาม และมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้ คะแนนเลย) กลุ่มที่ส่งไม่ทนั ถือว่าได้ คะแนน
0 ในข้ อนี้ แล้ ว อ. จะประกาศให้ หมายเลขกลุ่มตามมาหลังวันที่ 10 มีนาคม 2564
กรณีท่มี ีการเปลี่ยนหัวข้ อ จาก 1 ก. เป็ น 1 ข. หรือ จาก 1 ข. เป็ น 1 ก. ก็ตาม หมายเลขกลุ่มให้ ใช้ ตาม
หัวข้ อที่เปลี่ยนไป
กรณีท่มี ีการเปลี่ยนเรื่องที่ทา ของทั้งในหัวข้ อ 1 ก. และ 1 ข. พิมพ์โพสต์เข้ ามาให้ ทุกคนทราบด้ วย ส่วน
หมายเลขกลุ่ม หาก อ. มีการให้ ไว้ 2 ครั้ง จะใช้ ครั้งไหนในการตั้งชื่อไฟล์กไ็ ด้
การที่ไม่เห็นชอบกับเรื่องที่ส่งมาในกรณีข้อ 1 ก. เพราะชื่อเรื่องนั้นไม่น่าจะใช่เป็ นงานวิทยานิพนธ์ อาจ
เป็ นชื่อหนังสือ หรือรายงานการวิจัย แต่ถ้านิสติ ยังยืนยันจะใช้ เรื่องเดิมในการทาส่ง ให้ โพสต์กลับเข้ าไปอีก
ครั้ง เพื่อรอรับหมายเลขกลุ่มต่อไป และเมื่อถึงตอนตรวจคาตอบ ถ้ าไม่ตอบตรงกับคาถามที่ต้องการ ต้ อง
ยอมรับว่าจะไม่ได้ คะแนนเลย
*****และอย่าลืม ต้ องเป็ นวิทยานิพนธ์ของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น ของมหาวิทยาลัยอื่น
ไม่ได้ คะแนนเลย****
 การที่ไม่เห็นชอบกับเรื่องที่ส่งมาในกรณีข้อ 1 ข. เพราะเรื่องที่ให้ ทานั้น ต้ องเป็ นกฎทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้น ไม่ใช่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ หรือ rule อะไร (ภาษาไทย บางครั้งแปลคาว่า rule เป็ น กฎ ซึ่งไม่ใช่ law)
หรือเรื่องกฎทางคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แต่ถ้านิสติ ยังยืนยันจะใช้ เรื่องเดิมในการทาส่ง ให้ โพสต์กลับ
เข้ าไปอีกครั้ง เพื่อรอรับหมายเลขกลุ่มต่อไป และเมื่อถึงตอนตรวจคาตอบ ถ้ าไม่ตอบตรงกับคาถามที่ต้อง
การ ต้ องยอมรับว่าจะไม่ได้ คะแนนเลย
 ทั้งข้ อ 1 ก. และ 1 ข. มีการปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ ให้ เพิ่มเติมข้ อมูล
1. เรื่องที่เลือกมาอยู่ในสาขาทางวิทยาศาสตร์สาขาไหน (ตอบทั้งใน 1 ก. และ 1 ข.)
2. ข้ อ 1 ก. เพิ่มการระบุช่ ือการทดลองที่ใช้ ในการพิสจู น์สมมติฐานนั้น ดังนั้นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ต้ องเกี่ยวข้ องกับการทดลองนั้นๆ ที่ระบุมา
*****ให้ แก้ ไขตามนี้ ก่อนส่งมาใหม่******

 ***การได้ หมายเลขกลุ่มสาหรับไปตั้งชื่อไฟล์ ไม่ได้ หมายความว่ากลุ่มของนิสติ เลือกเรื่องทาได้ ถูกต้ อง
หรือ อ. ยอมรับว่าเลือกเรื่องได้ ถูกต้ องตามโจทย์ท่ใี ห้ ***
2. จะเปิ ดรับการส่งงานใหม่ใน google classroom ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2564 ให้ ทุกกลุ่มตั้งชื่อไฟล์ให้
ถูกต้ องตามประกาศ แล้ วให้ ส่งใหม่ทุกกลุ่ม แม้ ว่าจะเคยส่งแล้ วภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 มาแล้ วก็ตาม
(การส่งครั้งนี้ ถือว่าโมฆะ เนื่องจากมีการปรับแบบฟอร์มใหม่ด้วย) การส่งนั้น ให้ 1 กลุ่มส่งเข้ ามาเพียง 1
ไฟล์เท่านั้น โดยให้ สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเป็ นผู้ส่งเท่านั้น
3. กาหนดปิ ดรับการส่งงานเป็ น 15 มีนาคม 2564 23.59 น. ใน google classroom เป็ นไฟล์ pdf เพียง
1 หน้ ากระดาษ ห้ ามเกิน และอยู่ใน font Eucrosia UPC ขนาด 16 pt. ในส่วนเนื้อหาตามฟอร์ม
4. การให้ คะแนน
ส่วนที่ 1 คะแนนมาจากการกรอกข้ อมูลครบถ้ วนถูกต้ อง และทาตามกฎเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ (คะแนน  1020 %)
: เป็ นไฟล์ pdf เพียง 1 หน้ ากระดาษ ห้ ามเกิน และอยู่ใน font EucrosiaUPC ขนาด 16 pt. ในส่วนเนื้อหา
ตามฟอร์ม
: งานไม่ซา้ กับกลุ่มอื่น (หากซา้ กลุ่มที่จองก่อน (คือได้ หมายเลขกลุ่มก่อน เป็ นกลุ่มที่จะได้ คะแนน ส่วน
กลุ่มอื่นเป็ น ศูนย์ ดังนั้นถ้ ายังมีเวลา กลับไปตรวจสอบให้ ดีและเปลี่ยนเรื่องเสียก่อน)
ส่วนที่ 2 คะแนนมาจากความถูกต้ องของเนื้อหาที่ทามา (คะแนน  80-90 %)

