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คํานํา 
 

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 20508  การประเมนิและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
เป็นเอกสารที่มีจุดมุ่งหมายสาํคัญ  2  ประการ คือ 1)  แสดงแนวทางการใช้ประมวลสาระชุดวิชา  
แนวการศึกษา  และแผนกจิกรรม  ควบคู่กันในการศึกษาชุดวิชา  และ 2) กําหนดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  ประกอบด้วย  กิจกรรมการทํารายงานทางวิชาการ  กิจกรรมการสัมมนาเสริม 
และกิจกรรมสัมมนาเข้มตามลักษณะของเน้ือหาในชุดวิชา  เพ่ือสนองการพัฒนานักศึกษาตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  20508  การประเมินและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
ประกอบด้วยสาระ  3  ส่วนคอื  1) โครงสร้างเน้ือหาของชุดวิชา  2) วิธีการศึกษาชุดวิชา  และ 3) 
รายละเอียดของงาน  เพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษามีความเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมในการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
20508  การประเมินและวิจยัเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน 
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ปฏิทินการศกึษา 
 
1.  วันแรกของการศึกษาภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 วันที่        15 มีนาคม  2562 
2.  วันสอบไลป่ระจําภาคการศึกษา   วันอาทิตย์ที่  21 กรกฎาคม  2562 
       เวลา          9.00 – 12.00 น. 
3.  วันสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์กําหนดกลุ่มสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มไว้ นักศึกษาสามารถดู
กําหนดวันสัมมนาเสริมครั้งที่  1  การสัมมนาเสริมคร้ังที่  2  และการสัมมนาเข้มของแต่ละกลุ่มบน
เว็บไซต์ของสํานักบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
หมายเหตุ วันสัมมนาเสริม วันสัมมนาเข้ม และวันสอบไล่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยึดจาก       
กําหนดการ การสัมมนาเสริม การสมัมนาเข้ม และการสอบไล่ ทีท่างสํานักบัณฑิตศึกษาจัดส่งมาให้ 
หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 
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1.  โครงสรา้งเนื้อหาชุดวิชา 

 

หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการในการวดั
             และประเมินผลการศึกษา 
หน่วยที่ 5 การประเมินตามสภาพจรงิ 
หน่วยที่ 6 การประเมินผลการเรียนและการ 
             รายงานผลการเรียน 
หน่วยที่ 7 การใช้ผลการประเมนิเพื่อพัฒนา 
             และปรับปรงุการศึกษา 

หน่วยที่ 2 การวัดความรู้ความคิด
หน่วยที่ 3 การวัดด้านทกัษะและ 
             กระบวนการ 
หน่วยที่ 4 การวัดด้านเจตพิสัยและ 
             คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

หน่วยที่ 8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
             ทางการศึกษา 
หน่วยที่ 9 การดําเนินงานวจิัยทางการศึกษา 
หน่วยที่ 15 การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนา 
              การเรียนการสอน 

หน่วยที่ 10 การวิจัยเชิงพรรณนา การวจิัย
              เชิงทดลองและการวิจัย 
              เชิงคุณภาพ 
หน่วยที่ 11 เครือ่งมือวจิัยและการเก็บ 
               รวบรวมขอ้มูล 
หน่วยที่ 14 การวิจัยในช้ันเรียน 

หน่วยที่ 12 การวิเคราะหข์้อมลูโดยใช้สถิติ
               เชิงพรรณนา 
หน่วยที่ 13 การวิเคราะหข์้อมลู โดยใช้สถิต ิ
               เชิงอนุมาน 

1. แนวคิดและหลักการของ
   การวดัและประเมินผล 

2. เทคนิคการวดั

3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
   พัฒนาการเรยีนการสอน 

4. วิทยวธิีการวจิัยและการวิจยั
ในชั้นเรยีน 

5. สถติิเพื่อการวิจัย

20508 การ
ประเมินและวิจัย
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 
 การศึกษาชุดวิชา  20508  การประเมินและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  นักศกึษา
จะต้องศึกษาด้วยตนเอง  และเข้ากลุ่มสัมมนา  ดังน้ี 

1) ศึกษาจากแผนกิจกรรมการศกึษา 
2) ศึกษาจากแนวการศึกษา 
3) ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา 
4) เข้ารับการสัมมนาเสริม  2  ครั้ง 
5) เข้ารับการสัมมนาเข้ม 1 ครัง้ 

 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศกึษา 
  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชา  20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน  โดยศึกษากิจกรรมที่ต้องวางแผนปฏิบัติตลอดภาคปลาย  ปีการศึกษา  2560 

1)  ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา  20508  การประเมิน
และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  12 ช่ัวโมง/ สัปดาห์ 

2)  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืนตามที่ระบุไว้ 
3)  ทํากิจกรรมตามที่กําหนดในแนวการศกึษา 
4)  วางแผนเขา้รับการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน  เวลา  ที่กําหนดไว้ 

  2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  นักศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมการเรียน
ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  จึงจะทําให้สามารถศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  การดําเนนิการศึกษา 
  นักศึกษาควรศกึษาเน้ือหาสาระของแต่ละหน่วยอย่างละเอียดจากประมวลสาระชุด
วิชาควบคู่กับแนวการศึกษา  โดยมีลําดับการศึกษาต่อไปน้ี 
  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชาโดยเฉพาะรายช่ือหน่วย  และวิธีการศึกษาชุดวิชา 
  2.2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาควบคู่กัน  ดังน้ี 

1)  ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบ
ประเมินผลตนเองในแนวการศึกษา  แล้วจึงศึกษาแผนผังแนวคิด  แผนการสอนประจําหน่วย 

2)  ศึกษาแผนการสอนประจําหน่วย  และแผนการสอนประจําตอนจาก
ประมวลสาระชุดวิชา 

3)  ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาสาระของแต่ละเรื่องในประมวลสาระชุดวิชา  
พร้อมทั้งศึกษาสาระสังเขปของแต่ละตอนในแนวการศึกษา 

4)  ปฏิบัติกิจกรรมท้ายตอนในแนวการศึกษา  และตรวจสอบคําตอบจาก
แนวตอบกิจกรรม 
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5)  ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  ภายหลังศึกษาเน้ือหาในหน่วยน้ันๆ 
จบแล้ว  และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเองในแนวการศึกษา 
  2.2.3  ทํากิจกรรมตามรายละเอียดของงานในแผนกจิกรรมการศึกษาเพ่ือเข้ารับการ
สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
 2.3  การสัมมนาเสริม 
  นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ครั้งละ 6 ช่ัวโมง ในวันอาทิตย์ ณ วัน 
เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึง่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง 
  ครั้งที่ 1 ครอบคลุมเน้ือหาหน่วยที่ 1 – 7 
  ครั้งที่ 2 ครอบคลุมเน้ือหาหน่วยที่ 8 – 15 
 2.4 การสัมมนาเข้ม 
  นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้ม 1 ครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัย วัน 
เวลา จะแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง 
 2.5 การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 20508 การประเมินและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน มีแนวทางการประเมินดังน้ี 
  2.5.1 ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม และงานที่กําหนด 
ให้ทาํ ร้อยละ 60 โดยจะประเมินเป็น 2 ส่วนคือ 
     1) ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา โดยประเมินจาก 
   (1) การมีส่วนร่วมอภิปรายเก่ียวกับสาระที่ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา 
   (2) ผลที่ได้จากการสัมมนาทีส่่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์
ของการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
     2) ประเมินงานที่กําหนดให้ทํา โดยประเมินจาก 
   (1) เน้ือหาสาระ พิจารณาด้าน 
    ก. ความถูกต้อง 
    ข. การมีความคิดที่เป็นระบบต่อเน่ือง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ 
    ค. การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเขียนทางวิชาการ 
   (2) การนําเสนอ พิจารณาด้าน 
    ก. วิธีการนําเสนอ ความตรงตามสาระ ความน่าสนใจ การใช้เวลา
ที่เหมาะสม และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปราย 
    ข. การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทํารายงานและการนําเสนองาน 
  2.5.2 ประเมินจากการสอบปลายภาค  ร้อยละ  40  
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3.  รายละเอียดของงาน 

 3.1  งานท่ีกําหนด ในการสมัมนาเสริมและสัมมนาเข้ม  มี  3  ช้ิน 
  งานชิน้ที่  1  การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ใหส้รา้ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนเรื่องใดเรื่องหน่ึง  1  ฉบับ โดยในแบบทดสอบ
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่หน่ึง  เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ข้อ 
 ตอนที่สอง  เป็นข้อสอบแบบอัตนัย  2  ข้อ 

   งานช้ินที่  1  นําเสนอในการสมัมนาเสริมครั้งที่  1  วันอาทิตย์ 
  งานชิน้ที่  2  ประกอบด้วย  2  งาน  คือ 

2.1 การวิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน 
2.2 การวิพากษ์งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน 
 งานช้ินที่  2  นําเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่  2  วันอาทิตย์ โดยนําเสนอ

เฉพาะข้อ 2.2  
งานช้ินที่ 3 การเสนอโครงการวิจัย 
งานท่ีกําหนดให้ทั้ง 3 ชิ้นต้องสร้างขึน้ใหม่งานช้ินที่ 1  ห้ามนาํเคร่ืองมือ

วัดผลของหนว่ยงานหรือเครื่องมือวัดในงานวิจัยทีท่ําไว้แล้วโดยหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนมา
นําเสนอ 
 
งานชิน้ที่  1   การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 ให้นักศึกษาพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  (สําหรับวิชาเอกปฐมวัยให้ใช้  3  ตัวเลือก)  จํานวน  20  ข้อ  
ใช้เวลาสอบ  1  ช่ัวโมง  และข้อสอบแบบอัตนัย  2  ข้อ  ใช้เวลาสอบ  1  ช่ัวโมง   การเขียนรายงาน
ช้ินที่  1  ให้เขยีนครอบคลุมกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบทั้ง  4  ขั้นตอนลงในรายงาน  (ให้
นักศึกษาอ่านขั้นตอนต่อไปน้ีให้ละเอียดก่อนทํางานช้ินที่  1) 
 1.  การพัฒนาผังการสร้างแบบทดสอบ  ให้เขียนรายงานการเลือกเรื่องที่จะนํามาสร้าง
ข้อสอบ  โดยแสดงการวิเคราะห์เน้ือหาระดับเรื่องเป็นเรื่องย่อย  กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่
ละเรื่องย่อย  และระบุระดับความสามารถด้านการคิดตลอดจนจํานวนข้อคําถาม  ดังตัวอย่าง 
ผังการสร้างแบบทดสอบ 
หมายเหตุ  ผังการสร้างแบบทดสอบของนักศึกษา  ไมจ่ําเป็นต้องเหมือนตัวอย่าง  ขึ้นอยู่กับเน้ือหาที่
นักศึกษาเลือกมา 
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ตัวอย่างผังการสร้างแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
เรื่อง  ชั้น เวลา  2  ชั่วโมง 

 

เนื้อหา 
จุดประสงค์
การเรียนรู ้

ระดับความสามารถด้านการคิด จํานวนข้อ

ความจํา 
ความ
เข้าใจ 

การ
ประยุกต ์

การ
วิเคราะห ์

การ
ประเมิน 

การ
สร้างสรรค์ 

เลือก
ตอบ 

อัตนัย 

1.1........ 1………….. 2      2  
2..................  2     2  
3..................   2    2  
4..................   2    2  

1.2........ 5..................  2     2  
6..................   2    2  
7..................    2   2  

1.3........
. 

8..................   2    2  
9..................  2     2  
10................     1  1 1 
11................      1 1 1 

รวม 11 2 6 8 2 1 1 20 2 
 
 2.  การเสนอผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เมื่อได้ผังการสร้างแบบทดสอบ  ให้นักศึกษาเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบและข้อสอบ
แบบอัตนัยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และระดับความสามารถด้านการคิด  ในกรณีข้อสอบ
แบบอัตนัยให้เขียนเกณฑ์การให้คะแนนให้ชัดเจน  และนําข้อสอบที่เขียนทั้งหมดให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ครูในโรงเรียนจํานวน  3  ท่านพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา  โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง  (Index 
of Item-Objective Congruent : IOC) เป็นรายข้อ  การส่งข้อสอบให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความ
ตรงเชิงเน้ือหา  ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง  จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อใดที่วัดด้วยข้อสอบอัตนัยให้
เขียนคําถามและเกณฑ์การให้คะแนนลงในช่อง “คําถามและตัวเลือก” 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบ 
 

จุดประสงค์
การเรียนรู ้

ระดับ
ความสามารถ
ด้านการคิด 

คําถามและตัวเลือก
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
+1 0 -1 

1    
2    
. 
. 

   

11    
 

 นักศึกษาพิมพ์รายละเอียดจุดประสงค์การเรียนรู้  ระดับความสามารถด้านการคิด  
คําถามและตัวเลือก  ผูท้รงคณุวุฒิจะพิจารณาแล้วตัดสิน  ถ้าเห็นว่าข้อสอบใช้ได้จะเขียนเคร่ืองหมาย
ถูกในช่อง  +1  ถ้าเห็นว่าข้อสอบมีส่วนที่มคีุณภาพและในขณะเดียวกันมีส่วนที่ต้องแก้ไข  จะเขียน
เครื่องหมายถูกในช่อง  0  ถา้เห็นว่าข้อสอบใช้ไม่ได้ผู้ทรงคุณวุฒิจะเขียนเคร่ืองหมายถูกในช่องที่ -1  
ข้อสอบทุกข้อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนข้อเสนอแนะมาด้วย  ให้นักศึกษาแนบข้อมูลการพิจารณาความตรง
เชิงเน้ือหาของผู้ทรงคุณวุฒิทัง้  3  ท่าน  (ดังแบบฟอร์มที่ให้ไว้ข้างบน)  ไว้ในภาคผนวก ก  ของ
รายงาน 
 นักศึกษานําคะแนนการให้ค่าความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านสําหรับข้อสอบ
แต่ละข้อ  มาคาํนวณค่า  IOC  โดยรวมคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนให้  แล้วหารด้วยจํานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  การเขียนรายงานสําหรับข้อ  2  ให้เสนอผลวิเคราะห์ค่า  IOC  ลงในแบบฟอร์มดังน้ี 
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แบบฟอร์มการรายงานค่าความตรงเชิงเนือ้หาของข้อสอบเป็นรายข้อโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
ระดับ

ความสามารถ
ด้านการคิด 

คําถามและตัวเลือก-เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

1   
. 
. 

  

11   
 
 ใต้ตารางให้สรุปข้อสอบที่มีคณุภาพ  (ค่า  IOC  มากกว่าหรือเท่ากับ  0.5)  มีก่ีข้อ  
สําหรับจุดประสงค์ใดบ้าง 
 3.  การปรับปรุงข้อสอบที่มีคา่  IOC  ไม่ถึงเกณฑ์  ให้เขียนรายงานแสดงการแก้ไข
ข้อสอบที่มีค่า  IOC  ตํ่ากว่า  0.5  และเสนอผลลงในตารางตามแบบฟอร์ม 
  

แบบฟอร์มการปรับปรุงข้อสอบที่มีคา่  IOC  ไม่ถึงเกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
ระดับ

ความสามารถ
ด้านการคิด 

คําถามและตัวเลือก  
(ของเดิม) 

คําถามและตัวเลือก
(ปรับปรุงใหม่) 

1   
. 
. 

  

11   
  
 4.  การนําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน  หลังจากปรับปรุง
ข้อสอบแล้ว  ให้นําข้อสอบดังกล่าวมาจัดทําเป็นแบบทดสอบซึ่งมี  2  ตอน  ตอนแรกเป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบ  ตอนที่สองเป็นข้อสอบแบบอัตนัย  ในแบบทดสอบต้องมีคําช้ีแจง หรือ  คําสั่งที่ชัดเจน  
และพิมพ์ให้ถกูต้อง นักศึกษาต้อง  แนบแบบทดสอบไว้ในภาคผนวก ข  ของรายงาน 
  จัดพิมพ์แบบทดสอบและนําแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนที่เรียนเรื่องน้ันแล้ว 
จํานวน  25-30  คน  นําคะแนนของนักเรียน  มาคํานวณค่าความยาก  ค่าอํานาจจําแนก  และค่า
ความเที่ยง  โดยใช้สูตรดังน้ี  (ดูรายละเอียดในประมวลสาระหน่วยที่  2) 
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ประเภทคําถาม 
คุณภาพรายขอ้

ความเท่ียงทั้งฉบับ 
ความยาก อํานาจจําแนก

เลือกตอบ   
(หน้า2-40, 2-41 
 
อัตนัย 
(หน้า 2-45, 2-64) 

LH NN

LH


  

 
สูตรของวิทนีย์ 
และซาเบอร์ส 

HN

LH   

 
สูตรของวิทนีย์ 
และซาเบอร์ส 

คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
สูตร 20 
 
วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 
 ให้เขียนรายงานเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ  ลงในตารางดังแบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มคา่ความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบแบบเลือกตอบ 
ข้อสอบที่ คําถามและตัวเลือก ความยาก อํานาจจําแนก

1  
. 
. 

 

20  
 

แบบฟอร์มคา่ความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบแบบอัตนัย 
คําถามอัตนัยและเกณฑ์การให้คะแนน ความยาก อํานาจจําแนก

  

 
แบบฟอร์มคา่ความเทีย่งของแบบทดสอบ 

ประเภทของขอ้สอบ ค่าความเที่ยง 
ข้อสอบแบบเลอืกตอบ 
 
ข้อสอบแบบอัตนัย 
 

 
 การรายงานผลการทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพข้อสอบ  ให้นักศึกษาเขียนคาํอธิบายใต้
ตารางทุกตารางเกี่ยวกับค่าที่คํานวณได้ว่า อยู่ในเกณฑ์คณุภาพหรือไม่ 
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 5.  การรายงานคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อและทั้งฉบับ  ใหส้รุปคุณภาพของ
แบบทดสอบ เป็นรายข้อด้วยค่าความยากและค่าอํานาจจําแนก ว่ามีข้อสอบข้อใดบ้าง  สําหรับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อใดมคีุณภาพตามเกณฑ์ 
 
  ข้อสอบที่มีคุณภาพ  ค่าความยากจะมีค่าต้ังแต่  . 20  ถึง  . 80 
  ข้อสอบที่มีคุณภาพ   ค่าอํานาจจําแนกมีค่าต้ังแต่  . 20  ขึน้ไป 
 

     การเขียนรายงานช้ินที่  1  ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี
1.  ความนํา   บอกขอบเขตเน้ือหาและจุดประสงค์ของการใช้แบบทดสอบ 
2.  การเสนอผลการพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  การปรับปรุงข้อสอบที่มีคา่  IOC  ไม่ถึงเกณฑ์ 
4.  การนําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียน 
5.  การรายงานคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อและทั้งฉบับ 

 
 
     งานชิ้นที่ 2           มี  2  ช้ิน  คือ  
 
 งานชิน้ที่  2.1  การวิเคราะห์งานวิจัย   
 ให้นักศึกษาอ่านงานวิจัยต่อไปนี้  แล้วตอบคําถาม 
  

เรื่อง  ผลการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา 
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 

    
 
 นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นมา  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยจํานวน
มากเริ่มเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์  โดยเริ่มเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีแนวโน้มว่า
จะเปิดสอนไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เน่ืองจากหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ได้กําหนดรายวิชา
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  4  รายวิชา  แต่  4  รายวิชาน้ีไม่ได้เป็น
รายวิชาที่เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม  ดังน้ันถ้าจะมีการเปิดสอนรายวิชาที่เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม
สาํหรับนักเรียนระดับน้ีแล้ว  น่าจะมีการพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับน้ี  
จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ มีความเหน็ว่านักเรียนควรเริ่มเรียนโปรแกรมภาษาโลโก  เพราะเป็น
ภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้  และเป็นโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมทักษะต่างๆ หลายด้าน  ในด้านการ
ศึกษาวิจัยได้มีการศึกษาวิจัยหลายเรื่อง  เก่ียวกับผลการเรียนโปรแกรมภาษาโลโกที่มีต่อ
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านผลสัมฤทธ์ิ  เจตคติ  ซึง่ล้วนเป็นทักษะที่พึงประสงค์ในการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษา    แต่จากผลการวิจัยต่างๆยังไม่อาจสรุปได้ว่าการเรียนภาษาโลโกของ
นักเรียนน้ันจะช่วยส่งผลให้ทกัษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น  ถ้าการจัดการเรียนการสอน
ภาษาโลโกได้มีการจัดสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสม  จะมผีลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือไม่  กล่าวคือ  งานวิจัยน้ีต้องการจะตรวจสอบว่า  การ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีการเสริมแทรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก และการไม่มีการ
เสริมแทรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก จะมีผลทําใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  แตกต่างกันหรือไม่ 
 (ภาษาโลโก  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาระดับสูงภาษาหน่ึงที่ใช้ในการวาดภาพให้
เกิดรูปทรงต่างๆ  โดยออกคําสั่งให้คอมพิวเตอร์วาดภาพจากความคิด  จนิตนาการของผู้สั่งได้  
ตลอดจนการคํานวณทางคณิตศาสตร์  ดนตรี  และเขียนเป็นประโยคได้) 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รบัการสอนโดย
การเสริมแทรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก  กับการสอนโดยไม่เสริมแทรกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษาโลโก 
สมมติฐานการวิจัย   
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการเสริมแทรก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก  สูงกว่าการสอนโดยไม่เสริมแทรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  ประเภทการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยแบบ  Pretest-
Posttest Control Group Design 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1  ประชากร  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรยีนธรรมาธิราช
ศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  จํานวน  5  ห้องเรียน  มีนักเรียน 200 คนซึ่งจัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนแบบ
คละความสามารถ   
  2.2  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนธรรมาธิราชศึกษา  
จังหวัดนนทบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จํานวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียนหอ้งละ  40 
คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุม่ สุ่มนักเรียนห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง  และอีกห้องหน่ึงเป็นกลุ่ม
ควบคุม 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แผนการจดัการเรียนรู้โดยการเสริมแทรกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษาโลโก  แผนการจัดการเรียนรู้โดยไม่เสริมแทรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก  
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1  ทดสอบกอ่นเรียนนักเรียนทั้ง  2  ห้อง  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  พบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  2  ห้องไมต่่างกัน 
  4.2  สอนกลุม่ทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมแทรกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษาโลโก  และสอนกลุ่มควบคุมโดยไม่เสรมิแทรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก 
  4.3  ทดสอบหลังเรียนนักเรียนทั้ง  2  ห้องโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การทดสอบค่าท ี
 6.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

กลุ่ม n X s t 
ทดลอง 40 15.46 7.03 

2.21* 
ควบคุม 40 9.76 6.01 

*p < .05 
 จากตารางปรากฏว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยการเสริมแทรกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก  สูงกว่า  การสอนโดยไม่เสริมแทรกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษาโลโก  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
ประเด็นการอภิปราย 
 1.  ช่ือเรื่องมีความชัดเจนและเหมาะสมหรอืไม่  อย่างไร 
 2.  ตัวแปรที่ศกึษา  มีตัวแปรอะไรบ้าง  ให้ระบุตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม 
 3.  แบบแผนการวิจัยคืออะไร 
 4.  การกําหนดประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และวิธีการสุ่มตัวอย่างเหมาะสม  หรือไม่
อย่างไร 
 5.  เครื่องมือการวิจัยมีอะไรบ้าง  มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถติิอะไรไปทําการวิเคราะห์หลัก  มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 
 7.  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  และการบรรยายตารางมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 
 8.  ผลการวิจัยน้ี  ม ีความตรงภายใน (internal validity) และ ความตรงภายนอก  
(external  validity)  หรือไม่อย่างไร  จงอธิบาย   
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 งานชิน้ที่ 2.2 การวิพากษ์งานวิจัย  
  ให้นักศึกษาวิพากษ์งานวิจัยโดยเลือกวิทยานิพนธ์หรือปรญิญานิพนธ์ทาง
การศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (เนน้สาขาวิชาพฒันาหลักสูตรและการสอน) ที่นักศึกษาสนใจมา 1  เรื่อง 
ในการวิพากษ์แยกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที ่1 สรุปย่องานวิจัย ส่วนที่ 2 วิพากษ์งานวิจัยและส่วนที ่3 
เสนอข้อคิดที่ได้จากการวิพากษ์งานวิจัย 
 สว่นที่ 1 สรุปย่องานวิจัย ให้เขียนสรุปครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี   1)  ช่ือเรื่อง  
2) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  3) วัตถุประสงค์การวิจัย  4) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5) เครื่องมือการวิจัย   6) การเก็บรวบรวมข้อมูล   7) การวิเคราะห์ข้อมูล   8)  ผลการวิจัย             
ทั้งน้ีไม่เกิน 3 หน้ากระดาษพิมพ์ 
 
 ส่วนที่ 2 วิพากษ์งานวิจัย ให้นักศึกษาวิพากษ์ตามหลักการที่เสนอในประมวลสาระ
ชุดวิชาให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี 

1) ช่ือเรื่องในกรณีการวิจัยเชิงปริมาณให้นักศึกษาพิจารณาว่ามีส่วนประกอบ
ต่อไปน้ีหรือไม่ (1) ตัวแปรตามและตัวแปรต้น (ถ้ามี) (2) วัตถุประสงค์หรือ
วิธีการวิจัยหลัก (3) บริบท สว่นการวิจัยเชิงคุณภาพ ให้นักศึกษาพิจารณา
ประเด็นต่อไปน้ี คือ (1) วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย (2) ประเด็นหลักที่
ต้องการศึกษา (3) ประเด็นทีเ่ป็นสาเหตุหลัก (4) บริบท  

2) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ใหวิ้พากษ์ในประเด็นต่อไปน้ีคือ 
ความชัดเจนในการเสนอปัญหาและเหตุผลในการทําวิจัยน้ี 

3) วัตถุประสงค์การวิจัย ให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปน้ี คือ ตอบคําถามประเด็น
ปัญหาวิจัยหรือไม่และวัตถุประสงค์การวิจัยที่เขียนสามารถวัดและสังเกตได้
จากการเก็บรวมบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม ่

4) วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปน้ี คือ ความสอดคล้องกับ
ปัญหาวิจัย โดยครอบคลุมคําหลัก คําสําคญัของงานวิจัย การนําเสนอ
แนวคิดพ้ืนฐานที่นําไปสู่การสร้าง สมมุติฐาน และเคร่ืองมอืการวิจัย  ความ
ถูกต้องและทันสมัยของวรรณกรรม ความถกูต้องของการใช้ภาษา การ
อธิบายคําศัพท์ทางวิชาการ และศัพท์เทคนิคต่าง ๆ 

5) วิธีดําเนินการวิจัยให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง มีความชัดเจนในการ

ระบุลักษณะประชากรและขนาดของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง และ
ระบุวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
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(2) เครื่องมือการวิจัย มีความชัดเจนในการระบุวิธีการสร้างเคร่ืองมือการ
วิจัย ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพ ในกรณีที่ใช้เครื่องมอืการวิจัย
ของคนอ่ืนต้องมีการระบุเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือน้ัน 

(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ คือ การใช้วิธีการ
วิเคราะห์เหมาะสมกับประเภทข้อมูลและสอดคล้องกับสมมุติฐานการ
วิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ 

6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีการใช้รูปแบบการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

7) การสรุปผลและข้อเสนอแนะให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปน้ี 
(1) ความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้องของการสรุปผลการวิจัย 
(2) ความละเอียด ลึกซึ้ง ของการอภิปรายผล และการอ้างอิงทฤษฎี

งานวิจัยที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนผลการวิจัย 
(3) ความเป็นไปได้ในการเสนอ ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้

และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (ข้อเสนอแนะต้องเป็น
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไม่ใช่เสนอแนะตามความคิดเห็นของ
ผู้วิจัย) 

 ส่วนที่ 3 เสนอข้อคิดที่ได้จากการวิพากษ์งานวิจัย 
(1) งานวิจัยน้ีให้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์อะไรในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

ทางด้านหลักสูตรและการสอน 
(2) นักศึกษาได้ประเด็นปัญหาอะไรที่จะนําไปเป็นหัวข้อการวิจัยต่อไป     ความ

ยาวของส่วนที่ 2 และ 3 ของงานช้ินที่ 2.2 ประมาณ  7 – 10  หน้า
กระดาษพิมพ์ 

 งานชิน้ที่  3  การเสนอโครงการวิจัย 
  ให้นักศึกษาเลอืกปัญหาที่ต้องการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ หรือ การวิจัยเชิง
ทดลอง  ในการเลือกปัญหาทีต้่องการวิจัย อาจเริ่มจากการพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาสอนหรือสนใจ 
ว่าการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว มีปัญหาอะไรบ้างโดยอาจจะดูจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ย้อนหลัง 3 ปี หรือจากการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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ตัวอย่างปัญหาวิจัย 
ตัวอย่างที่  1  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรยีนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์จึงอยากทราบ
ว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรใ์นระดับใด และนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่างกัน 
มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรแ์ตกต่างกันหรือไม่ ครูจึงตัดสนิใจทําวิจัยเชิงสาํรวจโดยต้ังช่ือเรื่อง ดังน้ี 
 ชื่อเรื่อง   การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน................ 
ตัวอย่างที่  2  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยากทราบว่า วิธีสอนโดยใช้แบบอุปนัย เรื่อง เลขยกกําลังจะ
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหรือไม่ ครูจึงตัดสินใจทําวิจัยเชิงทดลองโดย
ต้ังช่ือเรื่อง ดังน้ี 
 ชื่อเรื่อง  ผลการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย เรื่อง เลขยกกําลังที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ช้ัน .................................................... 
 ให้นักศึกษานําปัญหาวิจัย  เขยีนโครงการวิจัยให้ครอบคลมุหัวข้อต่อไปน้ี 
 1.  ช่ือเรื่อง 
 2.  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  ให้ระบุเหตุผลว่าทําไมจึงสนใจทําวิจัยเรือ่งน้ี 
 3.  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  (ให้เสนอแนวคดิพ้ืนฐานที่รองรับปัญหาวิจัยและเสนอ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องประมาณสองหรือสามเรื่อง)   
 4.  วัตถุประสงค์การวิจัย  ให้เขียนเป็นข้อๆ  ว่าทําวิจัยไปเพ่ือต้องการหาคําตอบอะไร  
วัตถุประสงค์การวิจัยต้องสอดคล้องกับช่ือเรื่อง 
 5.  สมมติฐานการวิจัย  (ถ้าม)ี  ให้ระบุคําตอบที่คาดว่าจะได้  (ภายใต้หลกัการและ
ทฤษฎีที่ค้นคว้า)  ของปัญหาวิจัย 
 6.  ขอบเขตการวิจัย   
 7.  นิยามศัพท ์ ให้เขียนคําจาํกัดความตัวแปรที่ศึกษา  หรือคําศัพท์บางคําที่ใช้กันมี
หลายความหมาย  และในงานวิจัยน้ีจะใช้ในความหมายหน่ึง 
 8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ใหร้ะบุว่าภายใต้ขอบเขตการวิจัยน้ีก่อให้เกิดประโยชน์
โดยตรงในเชิงวิชาการและการนําไปปฏิบัติอะไรบ้าง  โดยเขียนเป็นข้อๆ 
 9.  วิธีดําเนินการวิจัย  ให้อธิบาย 
  9.1  ประเภทการวิจัย 
  9.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  9.3  เครื่องมือการวิจัย 
  9.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  9.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 10.  บรรณานุกรม ให้เสนอรายช่ือเอกสารท่ีใช้   โดยเขียนให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิง
งานวิชาการ 
 ความยาวของงานช้ินที่ 2  อยู่ระหว่าง 7 – 10  หน้า พิมพ์บนกระดาษพิมพ์ 
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 3.2  การส่งงาน 
  1)  งานช้ินที่  1     ส่งด้วยตนเองในวันที่สองที่เข้าสัมมนาเสริม ครั้งที ่1 
  2)  งานช้ินที่  2.2  ส่งด้วยตนเองในวันที่สองที่เข้าสัมมนาเสริม ครั้งที ่2 
  3)  งานช้ินที่  3     ส่งด้วยตนเองในวันแรกของการสัมมนาเข้ม 
  4)  นักศึกษาต้องพิมพ์และสําเนารายงานโดยส่งฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ประจํากลุ่ม 
1 ชุด  และจัดทําสไลด์เพาเวอร์พอยต์ไม่เกิน 12 แผ่นเพ่ือนําเสนอ   

 3.3 ตารางสัมมนาเสริม 
 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

ครั้งที่ 1 อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญ เรื่อง การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามคู่มือสัมมนา
เสริม 

1. นักศึกษาเสนองานช้ินที่ 1 
2. อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญจากการ 
    เสนองานช้ินที่ 1 
3. อาจารย์แนะนําการทํางานช้ินที่ 2 

ครั้งที่ 2 1. อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับ
    การออกแบบการวิจัย การใช้สถิติ 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. อาจารย์อธิบายความรู้ของงาน 
    ช้ินที่ 2.1 การวิเคราะห์งานวิจัย 
    โดยนักศึกษาไม่ต้องนําเสนอ งานช้ินที่ 2.1 

1. นักศึกษาเสนอรายงาน 2.2 
    การวิพากษ์งานวิจัย 
2. อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญจาก 
    การเสนองาน 2.2 การวิพากษ์

งานวิจัย 
3. อาจารย์แนะนําการทํางานช้ินที่ 3 

 *   มหาวิทยาลัยจะส่งจดหมายแจ้งวันและสถานที่เข้าสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มใหนั้กศึกษา
ทราบต่อไป 
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3.4 ตารางสัมมนาเข้ม 
วันที ่ 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30 18.30 – 22.00

วันแรก การบรรยายการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(กลุ่มใหญ)่ 

นําเสนองานช้ินที่ 3
(กลุ่มย่อย) 

นําเสนองานช้ินที่ 3
(กลุ่มย่อย) 

วันที่สอง ปฎิบัติการวิจัย
(กลุ่มย่อย) 

ปฎิบัติการวิจัย(ต่อ)
(กลุ่มย่อย) 

สรุปประเด็นสําคัญของ 
เน้ือหาสาระ 
(กลุ่มย่อย) 

 
 

 
3.5 การเตรียมนําเสนอผลงาน 

  นักศึกษาต้องเตรียมเสนอรายงานในวันสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม โดยคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 
 1)  การเตรียมประเด็นที่จะนําเสนอ 
 2)  การวางแผนนําเสนองานช้ินละไม่เกิน 10 นาท ี
 3)  การเตรียมสื่อนําเสนองาน  โดยใช้ Power point  
 4)  การเตรียมตอบคําถามของผู้ร่วมสัมมนาและอาจารย์ประจํากลุ่ม 
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3.6 แบบฟอร์มปกรายงาน 
 
 

รายงานชุดวิชา      ......รหัส    ช่ือชุดวิชา..............   ภาค....  ปีการศึกษา............ 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับที่.......  เรื่อง.............................................................................. 
 

รหัสประจําตัว.........    ช่ือนักศึกษา.............. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม  กลุ่ม..... (A/B/C/D)  วันที่เข้ารับการสัมมนาเสริม..... 
ที่อยู่นักศึกษา............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก................  
 
 


