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ค าน า 
 

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายประการ ประการที่ส าคัญคือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา  และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่
ละชุดวิชาซึ่งมหาวิทยาลัยมอบให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก  เนื่องจากเป็น
เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมในการสัมมนาเสริม และรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว 
 

  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทยฉบับนี้ คณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการ
สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษามีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับการปรับปรุงแผน
กิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการฯ หรืออาจารย์ที่เป็นวิทยากรใน
การสัมมนาได้โดยตรง หรือจะส่งข้อเสนอแนะไปยังสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็
ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 

 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

การเมืองการปกครองไทย 
ตุลาคม 2554 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเมืองการปกครองไทย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ์ เสรีรังสรรค์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ ค าสุข   กรรมการ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2561 
 

 
วันที่ 15  กันยายน  2561 - วันแรกของการศึกษาภาค 1/2561 
วันที ่20 - 21 ตุลาคม 2561 -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 2    

   
 

หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * หมายเหต ุ
   1.  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
        รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
   2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม 
   3.  ขอให้นักศึกษาส่งคืนแบบสอบถามหลังจากท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งผ่าน   
        อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
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รายละเอียดชุดวิชา 
 

1.  ค าอธิบายชุดวิชา 
วิเคราะห์วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย แนวคิดทางการเมืองของไทย สถาบัน

กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมืองของไทย ปัญหาการพัฒนาการเมืองไทย และยุทธศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์การเมืองไทย 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองและแนวคิดทางการเมือง

ของไทย ตลอดจนสถาบัน กระบวนการ และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย 
2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ไทย  
3. น าเสนอยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์การเมืองไทย โดยเน้นการประยุกต์ภาคทฤษฎีไปสู่

ภาคปฏิบัติ 
3.  รายชื่อหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา 

หน่วยที่ 1 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : ราชาธิปไตย 
หน่วยที่ 2 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : อ ามาตยาธิปไตย 
หน่วยที่ 3 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : ธนาธิปไตย 
หน่วยที่ 4 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : ประชาธิปไตย 
หน่วยที่ 5 โครงสร้างและสถาบันทางการเมืองการปกครองไทย 
หน่วยที่ 6 กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมืองของไทย 
หน่วยที่ 7 การพัฒนาการเมืองไทย : เสถียรภาพ ความชอบธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาง

การเมือง 
หน่วยที่ 8 การสร้างสรรค์การเมืองไทย : รัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาการเมืองไทย 
หน่วยที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
หน่วยที่10 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าการเมืองและพลเมือง 
หน่วยที่11 ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร 
หน่วยที่12 การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และส่งเสริมสิทธิชุมชนและการเมืองภาคประชาชน 
หน่วยที่13 การกระจายอ านาจและการสร้างความเป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
หน่วยที่14 ความมัน่คง การจัดการความขัดแย้งและการสร้างสังคมแห่งความร่วมมือ 
หน่วยที่15 ทิศทางการเมืองการปกครองไทย 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 

สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย  ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้  เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท้ังของนักศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  และมหาวิทยาลัย 
 

2.  แนวการศึกษา  แนวการศึกษาประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่องหรือเสนอปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้
คิด  ก าหนดกิจกรรมให้ท า  และเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆ  
เช่น  เอกสาร  ต ารา บทความ  หรือสื่ออ่ืนๆ  
 ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 

1. งานชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครองไทยอย่างน้อย 5 
หน่วย แล้วหยิบยกองค์ความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยพร้อมทั้งวิจารณ์ และให้
ข้อเสนอแนะ  
  

รวมเป็นจ านวน 20 หน้ากระดาษ A 4  (สรุป 10 หน้า และวิเคราะห์และวิจารณ์ 10 หน้า
30 คะแนน) 

ก าหนดส่งรายงานชิ้นที่ 1  ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  

ก าหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2. งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองไทยที่ท่านคิดว่าส าคัญ
ที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มา 1 ปัญหา โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ จาก
ต ารา หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งไทยและต่างประเทศให้มากชิ้นที่สุดโดยอธิบายในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. สภาพปัญหา/ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. สาเหตุของปัญหา 
3. ผลกระทบของปัญหา 
4. แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาเอง 

                     ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป (30 คะแนน) 
ก าหนดส่งรายงานชิ้นที่ 2  ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  

ก าหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หมายเหตุ :  1. การจัดท ารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่
น้อยกว่า  5 เล่ม โดยจัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
     2. วิทยากรจะประเมินคะแนนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน 

การจัดท า และน าเสนอรายงาน 
1. การจัดท ารายงานทุกฉบับ ให้นักศึกษาจัดท ารายงานดังนี้ 

1.1 จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ 1 ชุด และส าหรับนักศึกษา 1 ชุด  
1.2 จัดท าสรุปสาระส าคัญของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวนนักศึกษาที่

เข้าร่วมสัมมนา 
2. การน าเสนอรายงาน  นักศึกษาต้องจัดท า power point เวอร์ชั่น 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่ต้องมีการ

น าเสนอต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 
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 รายงานทุกฉบับที่จัดท าให้จัดพิมพ์ลงในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขอให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัวอักษร Angsana New 
Point 16 ความยาวตามท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้องานที่ก าหนดให้ท า     

องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย ปกหน้า ค าน า สารบัญ เนื้อหา บทสรุป เชิงอรรถ 
บรรณานุกรม 

ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสัมมนาเสริม 
 
 
 

 

  รายงานฉบับที่…………. 

ชุดวิชา   การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 

 

เรื่อง…………………………………………… 

 

เสนอ 

(ชื่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม)............................................................ 

โดย 

รหัสนักศึกษา                ชือ่ – นามสกุล 

…………………………………………………………….. 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาการเมืองการปกครอง 

สาขาวิชารัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สัมมนาเสริมครั้งที่.......  วันที่…………เดือน………………….. พ.ศ. ………………….. 

ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 

………………………………………………………………………………… 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษทีม่กีลิน่หอม 
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1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
  

        เสริมครั้งที่ 1 วันที ่20 – 21 ตุลาคม 2561 
  09.00 – 12.00 น.  -  สรุปเนื้อหาชุดวิชา 
  12.00 – 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 16.00 น.           -  จัดส่งรายงานและน าเสนอรายงานฉบับที่ 1  

   ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปการสัมมนา  
 เสริมครั้งที่ 2 วันที ่1 – 2 ธันวาคม 2561 

  09.00 – 12.00 น.  -  จัดส่งรายงานและน าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
  12.00 – 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 16.00 น.           -  จัดส่งรายงานและน าเสนอรายงานฉบับที่ 2 

   ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปการสัมมนา  
       
หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx) 
 

3. สถานที่สัมมนา 
  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 4.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 1.  การเตรียมตัวล่วงหน้า  ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1  การน าเสนอผลงาน อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง  เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน  20  นาท ี

1.2  การตอบประเด็นค าถาม  อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา  และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
 2.  การเตรียมสื่อประกอบ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 

2.1  เอกสารสรุปย่อรายงานที่น าเสนอความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวน  
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมสัมมนา เพ่ือแจกให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาเสริมทุกท่าน 

2.2  สื่อประกอบการเสนอรายงาน  ควรจัดท าเป็น power point  แผนภูมิ โปสเตอร์  
รูปภาพ  หรืออ่ืนๆ ที่ช่วยให้การน าเสนอน่าสนใจ 
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การประเมินผลการศึกษา 
 

 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา  81711 การเมืองการปกครองไทย  ประเมินโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และการสอบปลายภาค ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  การก าหนดคะแนนในการสัมมนาเสริม 
      การจัดท ารายงานการสัมมนาเสริม จ านวน 2  ฉบับ คะแนนรวม  60   คะแนน 

1.1 รายงานฉบับท่ี 1 สรุปสาระส าคัญประมวลสาระพร้อมวิจารณ์และวิเคราะห์ 
                                การปกครองไทย     30   คะแนน 

   รายละเอียดดังนี้ 
 - การสรุปเนื้อหาสาระส าคัญ     10   คะแนน 

     - วิเคราะห์และวิจารณ์           10   คะแนน 

     - การมีส่วนร่วมในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ   5  คะแนน 
        (พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคน) 
     - การน าเสนองาน (รูปแบบและความน่าสนใจ)    5   คะแนน 
 1.2 รายงานฉบับท่ี 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองไทยที่ส าคัญ                                            
                                       ที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน              30 คะแนน 
    รายละเอียดดังนี้ 

- สภาพปัญหา      5  คะแนน 
- สาเหตุของปัญหา     5  คะแนน 
- ผลกระทบของปัญหา     5  คะแนน 

    - การมีส่วนร่วมในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ  5 คะแนน 
        (พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคน) 

- การน าเสนองาน (รูปแบบและความน่าสนใจ)  5 คะแนน  
     - ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม       5  คะแนน 
  2.  การสอบปลายภาค           40  คะแนน 
       2.1 ลักษณะข้อสอบ 
  - ข้อสอบอัตนัย จ านวน  3  ข้อๆ ละ 20, 10, 10 คะแนน   
  - ข้อสอบเป็นลักษณะของการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นส าคัญของชุดวิชานี้ 
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ภาคผนวก 
การจัดท าอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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เชิงอรรถและการอ้างอิง 
 

การอ้างอิงข้อความที่คัดลอกหรือได้แนวคิดของผู้อ่ืนจากเอกสาร  สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนใด ผู้เขียน
จ าเป็นต้องบอกที่มาเพ่ือแสดงการรับรู้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน และช่วยให้ผู้ อ่ืนทราบแหล่งที่มาของข้อความ 
สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม หรือค้นคว้าหาอ่านเพ่ิมเติมได้ การอ้างอิงมีวิธีการเขียนที่นิยมใช้โดยทั่วไป 
คือ การเขียนเชิงอรรถและการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  

 
การเขียนเชิงอรรถ  

เชิงอรรถ มีวิธีการเขียนหลายรูปแบบ ดังนี้  
เชิงอรรถอ้างอิง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อความท่ีคัดลอกหรือเก็บแนวคิด  
เชิงอรรถขยายความ การอธิบายรายละเอียดของค าหรือข้อความเพ่ิมเติม  
เชิงอรรถโยง เป็นการโยงให้ผู้อ่านไปดูหรือดูเพ่ิมที่เรื่องอ่ืน  
รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ จะใส่หมายเลขก ากับไว้ท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง หรือขยายความ 

หรือโยง และท้ายหน้าตีเส้นคั่นยาวสองนิ้วจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษแล้วเขียนแหล่งที่มา หรือข้อความ
ที่ขยายหรือเรื่องที่จะโยง  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดให้ใช้เฉพาะเชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง 
ส่วนการอ้างอิงข้อความที่คัดลอกมาให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนาม-ปี ดังจะได้อธิบาย
รายละเอียดต่อไป  

อนึ่ง การเรียงล าดับเชิงอรรถ ถ้ามีเชิงอรรถมากกว่า 1 รายการในหน้าเดียวกันให้เรียงลาดับ
หมายเลขต่อเนื่องกัน และเมื่อขึ้นหน้าใหม่นิยมเริ่มต้นด้วยเลข 1 หรือถ้ามีจ านวนรายการไม่มาก อาจ
เรียงล าดับหมายเลขของเชิงอรรถต่อเนื่องกันไป แต่วิธีการหลังนี้ถ้ามีการเพ่ิมหรือตัดเชิงอรรถจะต้อง
จัดล าดับหมายเลขเชิงอรรถใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

ตัวอย่างที่ 1 

เชิงอรรถขยายความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ดัดแปลงจากวีรวัฒน์ อ าพันสุข (2544) “พุทธศิลป์ : การสื่อสารสัญลักษณ์และสถานภาพใน 
       สังคมไทย”นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 5,3 (มีนาคม-มิถุนายน ): 142 
 
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาเป็นการอ้างอิงถึงแหล่งที่มีของข้อความที่คัดลอกหรือเก็บแนว
การศึกษา โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เรียกว่า “ระบบนาม - ปี” โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ 3 
รายการ คือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างอิง โดยใส่ข้อความในเครื่องหมายวงเล็บ ผู้แต่งของไทยใส่ทั้งชื่อ
และนามสกุล ส่วนชาวต่างประเทศใส่เฉพาะนามสกุล การเว้นระยะระหว่างผู้แต่งกับปีที่พิมพ์ ให้เว้นวรรค 
1 ตัวอักษร และระหว่างข้อมูลปีที่พิมพ์กับเลขหน้าที่อ้างอิงให้พิมพ์คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) โดยพิมพ์
ติดกับปีที่พิมพ์แล้วเว้นวรรค 1 ตัวอักษรก่อนพิมพ์เลขหน้า  

 
(ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์:/เลขหน้าที่ปรากฏ) หรือ (Author/Year/:/Page)  
หมายเหตุ เครื่องหมาย / คือการเว้นวรรค 
 
รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา มีดังนี้  

1. การอ้างอิงโดยชื่อผู้แต่งทั้งที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือชื่อเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา 
ถ้ากล่าวนามผู้แต่งเอกสารในเนื้อหา ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์ และเลขหน้าต่อในเครื่องหมายวงเล็บจากชื่อ 

…ที่เรียกในภาษาชาวบ้านว่า “โบสถ์แบบ ก.ข.” 10 โดยใช้เป็นมาตรฐานในการก่อสร้างตามวัดทั่วไปใน 

ทุกภูมิภาค และได้เข้าไปแทนที่คุณค่าและเอกลักษณ์ทางประเพณีตลอดจนจิตวิญญาณท้องถิ่นที่เคยแฝง

สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมของบริเวณวัฒนธรรมอันหลากหลาย เช่น ในดินแดนล้านนา ที่โบสถ์ วิหาร 

ศาลา และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ล้วนสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของสกุลช่าง (เช่น ลาปาง เชียงใหม่) บอก

ช่วงเวลาในการสร้าง (เช่น ยุคครูบาศรีวิชัย สมัยรัชกาลที่ 5) สามารถสะท้อนอิทธิพลจากสังคมอ่ืน (เช่น 

จากพม่า มอญ และกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ )  

…  
10 เป็นแบบที่มาจากเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด สัดส่วนใหญ่โต

อลังการ และใช้แบบศิลปะยุครัตนโกสินทร์ ที่มาจากวัฒนธรรมหลวง (Court tradition) ของภาคกลาง 

โดยเผยแพร่และสร้างการยอมรับผ่านกลไกของรัฐ เช่น กรมศิลปากร กรมการศาสนา 
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โดยไม่ใส่รายการผู้แต่งซ้า หรือถ้าแทรกในเนื้อหาให้ใส่ในเครื่องหมายวงเล็บ หลังข้อความที่ยกมาอ้างอิง 
หรือนาแนวคิดมาอ้างอิง  
กรณีที่อ้างเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม เช่น ผลการศึกษาวิจัยของดุษฎีนิพนธ์ทั้งเล่ม อาจระบุ ผู้แต่ง 
นามสกุล และปีท่ีพิมพ์ โดยไม่ต้องระบุเลขหน้า 
 

ตัวอย่างที่ 1 
การอ้างแทรกเนื้อหา (กรณีอ้างเอกสารเล่มเดียว) 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 
การอ้างแทรกเนื้อหา (กรณีอ้างเอกสารหลายเล่ม) 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 3 
การอ้างแทรกเนื้อหา (กรณีกล่าวนามผู้แต่งเอกสารในเนื้อหา) 

 
 
 

ตัวอย่างที่ 4 
การอ้างแทรกเนื้อหา (กรณีการอ้างเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม) 

 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าในสถาบันบริการสารสนเทศ คือ ความสามารถบันดาลใจหรือจูงใจให้บุคคลและ

สถาบันท างานร่วมกันในบรรยากาศของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน (DeKlerk and Deckle, 1993: 

42) แนวคิดนี้น าไปสู่ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  นีดแฮม (Needham, 2001: 133) ระบุว่าองค์การที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีโดยเน้นห้องสมุด 

…จรรยาบรรณวิชาชีพมีความส าคัญทั้งต่อผู้ประกอบวิชาชีพองค์การและสังคม ประมวลจากแนวคิดของ

นักวิชาการหลายท่าน  (ติณ  ปรัชญพฤทธ์ 2543: 3; Finks, 1991: 84 Froehlich, 1997: 5 ; Lindsey 

,1985: 11) สรุปได้ดังนี้ 

พระธรรมปิฏก (2540: 3) อธิบายว่า ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้นาe คือ คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดี

งาม ความรู้ความสามารถที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพาไปสู่จุดหมายที่ดีงาม  ความเป็น

กัลยาณมิตร คือ ลักษณะเด่นของความเป็นผู้น า 

ยุวดี กาญจนนัษฐิติ และคณะ (2533) ศึกษาความเป็นไปได…้  

เอกพล หนุ่ยศร ีและคณะ (2536) ศึกษาความต้องการ…  

นอกจากนี้  ฟิดเลอร์ (Fiedler, 1967) ยังเชื่อว่าสถานการณ์ที่ เอ้ือต่อภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  คือ 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้น ากับสมาชิก ตัวงาน คือ ความยากง่ายและโครงสร้างของงาน ยิ่งงานมีระบบยิ่ง

ทาให้ผู้น าได้ใช้อิทธิพลมากขึ้น และอานาจตามต าแหน่ง 
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2. การอ้างอิงรายการโดยแทรกไว้ในเนื้อหาท้ายข้อความที่ยกมาอ้างอิง  โดยอาจอ้างถึงเอกสารรายการ
เดียวหรือหลายรายการ  
 

ตัวอย่างที่ 1 
การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความที่ยกมาอ้างอิง (กรณีอ้างเอกสารหลายเล่ม) 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 
การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความที่ยกมาอ้างอิง (กรณีอ้างเอกสารเล่มเดียว) 

 
 
 
 
 
 

การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรม 

 
ในการเขียนบรรณานุกรม ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจค าว่าบรรณานุกรมเสียก่อนว่ามีส่วนประกอบที่เป็น

สาระอะไรบ้างเพ่ือท าให้ทราบว่าผลงานเขียนนั้น ๆ เป็นของใคร มีชื่องานเขียนว่าอะไร สานักพิมพ์ใด
จัดพิมพ์ ต้ังอยู่ที่ใด และจัดพิมพ์ปีลิขสิทธิ์เมื่อใด โดยที่ปัจจุบันผลงานเขียนทางวิชาการ และรายงานศึกษา
ค้นคว้าวิจัยนิยมแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมที่นาปีพิมพ์ หรือปีลิขสิทธิ์ไว้ต่อท้ายจากชื่อเจ้าของผลงาน
เขียน หรือ ผู้แต่งเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือแสดงให้เห็นโดยง่ายว่าได้ศึกษาค้นคว้าผลงานของใคร ช่วงปีใด มีความ
ทันสมัยเพียงใด และสอดคล้องกับรูปแบบการอ้างอิงแบบนาม -ปีที่กล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราชจึงก าหนดให้ระบุช่วงปี หรือปีลิขสิทธิ์ไว้ต่อท้ายจากชื่อผู้แต่งด้วย  

การเขียนบรรณานุกรมมีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรทราบ และแบบแผนที่กำหนด และนำไปใช้หลาย
ประการซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปลักษณ์ของสารสนเทศ ดังรายละเอียดและตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไป 

 
 

ผู้บริหารใช้แหล่งสารนิเทศประเภทบุคคลมากกว่าประเภทสื่อและสถาบัน โดย ผู้บริหารมักใช้แหล่ง

บุคคลในการแสวงหาสารนิเทศด้านการตลาด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยง่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยหลาย

เรื่องที่พบว่าผู้บริหารมีความต้องการสารสนเทศด้านการตลาดมากที่สุด (วัฒนา ณ ระนอง 2533; Choo and 

Auster ,1993; Jones and Mcleod ,1986; Olaisen ,1990; White, 1988) 

…คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญต่อผู้บริหาร ขงจื้อปราชญ์คนสาคัญของจีนได้วางหลักปฏิบัติในการ

ปกครองสาหรับผู้บริหารไว้ประการหนึ่งว่า “อบรมคุณธรรมให้มีในตน นักปกครองที่ดีจะต้องมีคุณธรรมในตน

ก่อนก่อนที่จะปกครองคนอ่ืนอย่าให้เป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูให้เดินตรง” (น้อย หงษ์สนิท 2528: 23) 
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หลักเกณฑ์ทั่วไปท่ีควรทราบ  
1. ชื่อผู้แต่ง  

1.1 ชื่อบุคคล ให้ลงรายการชื่อบุคคลที่เป็นผู้แต่งได้ไม่เกิน 3 คน โดยให้ลงรายการชื่อทั้ง 3 คน 
โดยใช้ค าว่าและน าก่อนชื่อสุดท้าย หากเกิน 3 คน ให้ลงรายการเฉพาะชื่อแรก ต่อด้วยคาว่าและคนอ่ืน ๆ 
หรือ and others ด้วย กรณีเป็น ผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการก็ให้ระบุต่อท้ายชื่อ ผู้แต่งด้วย โดยใช้คาว่า 
“ผู้รวบรวม” (Comp.) หมายถึง Compiler “บรรณาธิการ” (ed. (s) ) หมายถึง editor (s) เป็นต้น  

1.2 ชื่อบุคคลชาวไทยให้เขียนชื่อ นามสกุล ตามปกติ ส่วนชื่อบุคคลชาวต่างประเทศให้เขียน
ชื่อสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แล้วต่อด้วยชื่อต้น และชื่อกลาง (ถ้ามี)  

1.3 ชื่อหน่วยงาน/หรือสถาบัน  ให้ลงชื่อหน่วยงานตามที่ปรากฏในเอกสาร  หรือวัสดุ
สารสนเทศที่นามาอ้าง เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ 
American Psychological Association เป็นต้น   

2. ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวัสดุสารสนเทศ ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรเอน เพ่ือเน้นให้เด่นชัดว่าเป็น
ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร และวัสดุสารสนเทศ ในบางกรณีท่ีวัสดุสารสนเทศไม่ปรากฏชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาโดยชัดเจน ให้ลงชื่อหนังสือ ชื่อบทความ หรือชื่อวัสดุสารสนเทศนั้นเป็นรายการ
หลักของบรรณานุกรมได้เลย  

3. ชื่อบทความในวารสาร และชื่อวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ให้พิมพ์อยู่ใน เครื่องหมาย 
“อัญประกาศ”  

4. ปีที่พิมพ์ หรือปีลิขสิทธิ์ ให้พิมพ์อยู่ในเครื่องหมาย (วงเล็บ) หลังรายการผู้แต่ง กรณีที่ไม่
ปรากฏที่พิมพ์ชัดเจนในส่วนหน้าปกใน หรือหน้าหลังหน้าปกของหนังสือ ให้ค้นหา จากส่วน ต่าง ๆ ของ
หนังสือ เช่น หน้าค าน า หน้าสุดท้ายที่ระบุพร้อมชื่อโรงพิมพ์ประกอบด้วย หรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของหนังสือที่พออนุมานได้ว่าน่าจะเป็นปีพิมพ์หนังสือนั้น แล้วให้ใส่ปีนั้นอยู่ใน วงเล็บตามด้วยเครื่องหมาย
ค าถาม (?) เพ่ือให้เห็นชัดเจนว่าเป็นปีพิมพ์ที่ค้นได้จากข้อมูลข้างเคียง เช่น ถ้ามีข้อมูลข้างเคียงท่ีพออนุมาน
ได้ว่าเป็นปี 2540 ให้ลงรายการปีพิมพ์เป็น (2540?) หรือถ้ามีข้อมูลประมาณได้ว่าในระหว่างปี 2530-
2539 จะใช้ว่า (253?) เป็นต้น ถ้าไม่ปรากฏและไม่สามารถอนุมานได้ ให้ใช้ ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปี
พิมพ์ หรือ n.d. หมายถึง no date ได ้

5. ฉบับพิมพ์ ตั้งแต่การพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้ระบุด้วย เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2 2 nd ed. 3 rd ed. 4 
th ed. เป็นต้น  

6. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองที่พิมพ์ตามด้วยชื่อส านักพิมพ์ หรือหน่วยงานย่อยที่ จัดพิมพ์ หรือ
โรงพิมพ์ ถ้าเป็นชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกาให้ลงอักษรชื่อรัฐที่ เมืองนั้นตั้งอยู่ตามที่ปรากฏด้วย  เช่น 
Englewood Cliff, N.J. หมายถึง รัฐ New Jersey ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ให้ใช้ ม.ป.ท. หมายถึงไม่
ปรากฏที่พิมพ์ หรือ n.p. หมายถึง no place ทั้งนี้การลงอักษรชื่อรัฐ มีทั้ง รูปแบบใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 
หรือตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก อย่างไรก็ตามให้ลงรายการไปตามที่ปรากฏในหนังสือ เช่น Denver, 
Colo หมายถึง รัฐ Colorado  
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7. เลขหน้า ใช้ในกรณีเป็นบทความในหนังสือรวมเรื่อง สารานุกรม หนังสือพิมพ์ รายงานการ
ประชุม การสัมมนาทางวิชาการ  โดยบรรณานุกรมภาษาไทยใช้  “หน้า” ตามด้วยเลขหน้า ส่วน
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษใช้ “p.” หมายถึง page ที่เป็นเลขหน้าเดียว และใช้ “pp.” หมายถึง เลข
หน้าที่มีหลายหน้า เช่น pp.92-102 เป็นต้น สาหรับบทความวารสารให้ระบุเลขหน้าได้เลยโดยไม่ต้องใส่ค า
ว่า “หน้า” หรือ “p, pp.”  

8. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน บรรณานุกรมภาษาไทยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย วรรคตอนคั่นใน
ระหว่างข้อมูลแต่ละส่วน  แต่ให้ใช้ระยะเว้นวรรค 2 ระยะเคาะแป้นพิมพ์แทน  ส่วน บรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) จุลภาค (,) และทวิภาค (:) และวงเล็บ ( ) และเครื่องหมาย
ค าถาม (?) ตามท่ีกาหนด  

9. การเว้นวรรค  
- ให้เว้น 2 ระยะเคาะแป้นพิมพ์ระหว่างรายการแต่ละส่วน เช่น ผู้แต่ง//(ปีพิมพ์)//ชื่อหนังสือ//  

เมืองพิมพ์//สถานที่พิมพ์  
- ให้เว้น 1 ระยะแป้นพิมพ์ระหว่างเครื่องหมายจุลภาค (,) ที่ใช้คั่นข้อมูลย่อยที่อยู่ในส่วนใหญ่

เดียวกัน อาท ิปีที,่ ฉบับที่ ของวารสาร เช่น 14, 1 หมายถึง ปีที ่14 ฉบับที ่1 เป็นต้น 
10. การเรียงล าดับบรรณานุกรม  

10.1 ให้จัดกลุ่มเป็นบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มเรียงตามล าดับ
อักษร ก – ฮ และ A – Z ของรายการหลักของบรรณานุกรม  ซึ่งอาจเป็นผู้แต่งชื่อบุคคล  ผู้แต่งชื่อ
หน่วยงาน / สถาบัน ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวัสดุสารสนเทศ ในกรณีที่รายการนั้นไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งที่
เป็นบุคคล หรือหน่วยงานชัดเจน  

10.2 กรณีมีบรรณานุกรมของชื่อผู้แต่งเดียวกัน แต่มีหนังสือหรือรายการที่อ้างหลายรายการ
ให้เรียงตามล าดับ  

- ปีพิมพ์ คือ ให้ปีพิมพ์ของหนังสือเรียงตามล าดับก่อนหลัง เช่น (2538), (2539), (2541), 
(2543) หรือ (1998), (1999), (2001), (2003) เป็นต้น  

- กรณีมีผลงานในปีพิมพ์เดียวกันหลายรายการให้เรียงความล าดับอักษรของชื่อหนังสือ หรือ
รายการที่อ้างอิงโดยใช้พยัญชนะ ก, ข, ค หรือ a, b, c ท้ายปีพิมพ์ในวงเล็บเพิ่มเติมด้วย และในการอ้างอิง
แบบแทรกปนในเนื้อหา ก็ต้องระบุปีพิมพ์พร้อมพยัญชนะท่ีกากับนี้ไว้ด้วย 
 
 
ขอให้ศึกษาการเขียนบรรณานุกรมอย่างละเอียดในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่ www.stou.ac.th หัวข้อ “บัณฑิตศึกษา” หรือ 
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M5.htm 
 
 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M5.htm
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แบบประเมนิความคดิเห็นทีม่ต่ีอการจดัการเรียนการสอนชุดวชิาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าภาค............../..................................... 

1. โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องว่าง หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างตามความคดิเห็นของท่าน 

2. ความหมายของเลขทีใ่ช้ในการประเมนิความคดิเห็น 5=มากทีสุ่ด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=ต้องปรับปรุง 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 กิจกรรมสมัมนาเสริม/เขม้ รหสัชุดวชิา......................ชุดวิชา................................................................วนัท่ี............................................. 
 1.2 สาขาวชิา...............................................................ช่ืออาจารย.์............................................................................................................. 
 1.3 สถานท่ีจดักิจกรรม    มสธ.   ศูนยว์ทิยาพฒันา มสธ. จงัหวดั.......................................................... 
ส่วนที ่2 ความคดิเห็นทีม่ต่ีอวธีิการศึกษา/ปฏิบัตก่ิอนเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม ของนกัศึกษา 

ข้อค ำถำม 
ระดับกำรปฏิบัต ิ

1 2 3 4 5 
2.1 ศกึษาแผนกิจกรรม      

2.2 ศกึษาประมวลสาระท่ีเก่ียวข้องก่อนมาเข้าสมัมนา      

2.3 ศกึษาสือ่เสริมที่ก าหนดให้      

2.4 ท าแบบประเมินตนเอง และท ากิจกรรมท้ายเร่ืองก่อนมาเข้าสมัมนา      

2.5 ท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าสมัมนา      

ส่วนที ่3 ความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ต่ีออาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม 

ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคดิเห็น 

1 2 3 4 5 
3.1 ถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งชดัเจน      

3.2 สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์      

3.3 ยกตวัอยา่งหรือใช้กรณีศกึษาน าไปสูก่ารอภิปรายในชัน้เรียน      

3.4 ใช้สือ่ประกอบการสมัมนา ชว่ยท าให้การเรียนนา่สนใจ      

3.5 สรุปประเด็นการสมัมนาได้ชดัเจน      

3.6 แนะน าให้รู้จกัค้นคว้าเพิม่เตมิจากแหลง่อื่นๆ      

3.7 ตอบข้อซกัถามของนกัศึกษาในเนือ้หาวิชาได้ตรงประเด็น      

3.8 การสอบถามความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษา      

3.9 การเช่ือมโยงเนือ้หาตา่งๆ ในการสมัมนาเสริม/เข้ม      

3.10 กระบวนการสมัมนาเป็นไปตามแผนกิจกรรม      

3.11 ความพร้อมของอาจารย์ในการสอน      

3.12 เนือ้หาการสมัมนาครบถ้วน      

3.13 การด าเนินการสมัมนาใช้เวลาตามทีก่ าหนดไว้      
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ส่วนที ่4 ความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ต่ีอส่ือและกจิกรรมสัมมนาเสริม/เข้ม 

ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคดิเห็น 

1 2 3 4 5 
4.1 ประมวลสำระ/หนังสือประกอบกำรเรียน 

 4.1.1 การจดัล าดบัเนือ้หาเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     

 4.1.2 เนือ้หาสาระชดัเจนอา่นเข้าใจงา่ย      

 4.1.3 ความรู้ที่ได้จากการศกึษาสามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้      

 4.1.4 การน าเสนอเนือ้หาเอือ้ให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง      

 4.1.5 ความทนัสมยัของเนือ้หา      

4.2 สื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) โปรดระบุ 
 4.2.1 เสริมความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาชดุวชิาที่ดขีึน้ 

     

 4.2.2 สะดวกและงา่นตอ่การใช้งาน      

 4.2.3 การมีสว่นร่วมระหวา่งนกัศกึษากบันกัศกึษา และนกัศกึษากบัอาจารย์      

 4.2.4 ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา      

4.3 แนวกำรศึกษำ      
 4.3.1 แนวการศกึษาชว่ยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      

 4.3.2 แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัเรียนช่วยให้เห็นพฒันการของตนเอง      

4.4 แผนกิจกรรม      
 4.4.1 ให้แนวทางที่ชดัเจนในการศกึษาชดุวิชา      

 4.4.2 จดัล าดบักิจกรรมที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้      

4.5 กิจกรรมสัมมนำเสริม/เข้ม      
 4.5.1 ได้แสดงความคดิเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผู้อื่น      

 4.5.2 ได้ฝึกทกัษะการน าเสนอตอ่สาธารณชน      

 4.5.3 ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ      

 4.5.4 ได้ฝึกทกัษะการสือ่สารกบัเพือและอาจารย์      

 4.5.5 ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา      

 4.5.6 ช่วยให้เข้าใจเนือ้หาวิชาทีศ่กึษาดีขึน้      

4.6 กำรสัมมนำเสริมออนไลน์ (ถ้ำมี)      
 4.6.1 เนือ้หาแตล่ะโมดลูชว่ยเสริมความรู้ความเข้าใจ      

 4.6.2 กิจกรรมประจ าโมดลูชว่ยเสริมความรู้ความเข้าใจ      

 4.6.3 กิจกรรมประจ าโมดลูชว่ยให้เกิดความคิดเชิงวเิคราะห์      

 4.6.4 กิจกรรมประจ าโมดลูท าให้ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม      

 4.6.5 การสมัมนาเสริมชว่ยฝึกทกัษะการใช้เทคโนโยยใีนการเรียน      
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ส่วนที ่5 ความคดิเห็นของนักศึกษาต่อการให้บรการด้านอืน่ๆ 

ข้อค ำถำม 
ระดับควำมคดิเห็น 

1 2 3 4 5 
ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 
 5.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์บณัฑิตศกึษา 

     

 5.2 การให้ค าแนะน าแก่นกัศกึษาเก่ียวกบัการเข้าสมัมนาผา่นช่องทางตา่งๆ      

 5.3 ความรวดเร็วในการชว่ยเหลอืและแก้ปัญหาของเจ้าหน้าทีด้่านการเข้ารับสมัมนา      

 5.4 ประสทิธิภาพด้านการรับลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสมัมนา      

ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรและสถำนที่      
 5.5 การบริการด้านอาหารและท่ีพกั (ถ้ามี)      

 5.6 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมสถานที่จดักิจกรรมสมัมนา      

ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ดูแลให้บริกำรอุปกรณ์โสตทศัน์      
 5.6 ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทศัน์      

 

ส่วนที ่6 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ (ถ้าม)ี................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

 


