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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายประการ ประการส าคัญคือนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษา
ในแต่ละชุดวิชาซึ่งจัดท าให้นักศึกษาทุกภาคเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการที่นักศึกษาต้องท าในการเข้าสัมมนาเสริมและรวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาสาระของชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบใน
การท างานที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง (เป็นการ
สัมมนาเสริมผ่าน e-Learning ตลอดภาคเรียนและสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง) และสัมมนา
เข้มอีก 1 ครั้ง นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับการปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาค
การศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
                                  ชุดวิชา สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
  



3 

สารบัญ 
 
     หน้า 
ค าน า     2 
ปฏิทินการศึกษา    4 
1.  รายละเอียดชุดวิชา  5 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 5 
 1.2  วัตถุประสงค์ 5 
 1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 6 
 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 7 
2.  วิธีการศึกษา    8 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 8 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 8 
 2.3  งานที่ก าหนดให้ท า 9 
 2.4  การส่งงาน  12 
 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 12 
 2.6  การสัมมนา 13 
 2.7  การประเมินผลการเรียน 13 
3.  รายชื่อศูนย์สัมมนาเสริมและจังหวัดในเขตบริการ 14 
4.  ภาคผนวก ..................................................................................................................... ............15 
 
 



4 

ปฏิทินการศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561 
ชุดวิชา 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

15 มีนาคม 2562 
15 เมษายน 2561 
18 - 19 พฤษภาคม 2562 

 วันเปิดภาคการศึกษา 
สัมมนาเสริม e-Learning 
สัมมนาเสริม 

19 - 21 กรกฎาคม 2562   สัมมนาเข้ม 

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 
(9.00 – 12.00 น.) 

 วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
(โปรดตรวจสอบกับตารางสอบไล่อีกครั้ง)  

   
 
 
หมายเหตุ   วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก าหนดการสัมมนาเสรมิ/
เข้มทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อโสตทัศน์ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 
ชุดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะปฏิบัติการทดลอง สื่อกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบต่างๆ 
การจัดระบบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การใช้ของเล่น
และเกมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสร้างและการใช้
เครื่องมือวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล เครื่องมือและนวัตกรรมทางด้านการวัดและประเมินผล
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อโสตทัศน์ และ
การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือให้สามารถออกแบบ ผลิตและใช้ชุดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะ
ปฏิบัติการทดลอง ของเล่นและเกม จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในและนอกห้องเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

4. เพ่ือให้สามารถบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบต่างๆ 
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5. เพ่ือให้สามารถจัดระบบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

6. เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรมด้านการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
8. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด เครื่องมือ และนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
9. เพ่ือให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ

การใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
10. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล 
 
1.3  รายช่ือหน่วย 

หน่วยที่  1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่  2 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา 
หน่วยที่  3 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเคมี 
หน่วยที่  4 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
หน่วยที่  5  สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่  6 การผลิตและการใช้ชุดการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ และชุดฝึก

ทักษะปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่  7  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หนว่นที่  8 การสืบเสาะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
หน่วยที่  9 การสร้างและการใช้สื่อเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
หน่วยที่ 10 การผลิตและใช้สื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
หน่วยที่ 11 ของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 12 การวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 13  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ

กระบวนการและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 14 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสามารถทางการคิดขั้นสูง 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 15 การวัดประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สื่อ นวัตกรรม 
และการวัดและ
ประเมินผลการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

การผลิตสื่อและสื่อ
เทคโนโลย ี

หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรม

ทางการ   

             เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 2 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

             ชีววิทยา 

หน่วยที่ 3 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เคมี 

หน่วยที่ 4 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ฟิสิกส์ 

             และดาราศาสตร์ 

หน่วยที่ 5 สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอน 

             วทิยาศาสตร ์
หน่วยที่ 6 การผลิตและการใช้ชุดการเรียนการ

สอน    

             ชุดฝึกทักษะกระบวนการ และชุดฝึก  

             ทักษะปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 

หนว่ยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใน 

             การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

หน่วนที่ 8 การสืบเสาะและการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

             โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

             สื่อสาร 

หน่วยที่ 9 การสร้างและการใช้สื่อเคลื่อนไหว

โดยใช้ 

             โปรแกรมประยุกต์ 

หน่วยที่ 10 การผลิตและใช้สื่อวิทยาศาสตร์

อย่างง่าย 

หน่วยที่ 11 ของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์ 

การวิจัยและการวดั
และประเมินผลการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ
ที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์

หน่วยที่ 12 การวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อและ

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 13 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการและการสืบเสาะ

ทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 14 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวัดความสามารถทางการ

คิดขั้นสูง ความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 15 การวัดประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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2.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาชุดวิชา 29704 สือ่ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

1) แผนกิจกรรมการศึกษา 
2) แนวการศึกษา 
3) ประมวลสาระชุดวิชา 
4) การสัมมนาเสริม 

 ส าหรับวิธีการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นอย่าง
ชัดเจน และปฏิบัติตามวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
   การวางแผนการศึกษาชุดวิชา สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
   1)  นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชา สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันที ่15 มีนาคม 2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2562 
   2)  นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผนด้าน
เวลา  การศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และการศึกษาจาก e-Learning รวมถึง
การศึกษาค้นคว้าจากศูนย์วิทยบริการและแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ 
 2.2  การด าเนินการศึกษา 
  เพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาควรด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
  2.2.2  ศึกษาแผนการสอนทั้ง  15  หน่วย 
  2.2.3  ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1)  ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอน 
   2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 
   3)  ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
   4)  ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
   5)  ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
   6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
   7)  ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
  2.2.4  ศึกษา e-Learning ของชุดวิชา สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  
  2.2.5  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด (ตาม
รายละเอียดใน 2.3) 
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  2.2.6  เข้าร่วมสัมมนาเสริมตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.2.7  เข้าสอบไล่  ณ  สนามสอบตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2.3  งานที่ก าหนดให้ท า 
    งานที่ก าหนดให้ท ามี 3 งาน คือ 
 งานชิ้นที่ 1 

ให้นักศึกษาออกแบบและผลิตสื่อในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาที่สนใจ
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับชนิด รูปแบบสื่อ และวิธีการสร้างสื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1-11 

2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ือเลือกเนื้อหาที่สนใจ 
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่น าเสนอเนื้อหาที่สนใจในปัจจุบัน ในด้านชนิด 

รูปแบบ  
   4. น าผลการวิเคราะห์ในข้อ 3 มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
   5. ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อที่สนใจในข้อ 2-4 ทั้งนี้ขอให้จัดท าเป็นชิ้นงานสื่อและ
รายงานประกอบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

5.1 ชื่อสื่อ เนื้อหา วิชาที่สอน ระดับชั้นที่สอน 
5.2 ความเป็นมาของการปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อ 
5.3 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสื่อที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อน ามา

ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อใหม่  
5.4 ขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อ และสื่อที่ได้จากการพัฒนา

(รวบรวมข้อมูล 5.1-5.4 เขียนเป็นรายงานเพ่ือน าเสนอ และน าสื่อที่พัฒนาขึ้นมา
น าเสนอในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562) 

5.5 น าสื่อจากการสัมมนาไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและไปใช้ 
5.6 เก็บข้อมูลการใช้สื่อ โดยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอการสอน น าผลจากการใช้

สื่อในการจัดการเรียนการสอนเขียนเป็นรายงาน แนบแผนการสอนและคลิปวิดีโอ
การสอนมาด้วย (รวบรวมข้อมูล 5.1-5.6 ท าเป็นรายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนา
เข้มในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562)  

       6. เรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นรายงานตาม
แบบฟอร์มใบงานท้ายเอกสารนี้ ก าหนดความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4 เย็บมุมบนด้านซ้ายของ
รายงานและไม่ต้องใช้กระดาษปก 
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  งานชิ้นที่ 2 
   ให้นักศึกษาออกข้อสอบตามแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นานาชาติ (PISA) จาก 1 สถานการณ์ค าถาม จ านวนข้อสอบ 2 ข้อ โดยประกอบด้วยข้อสอบแบบ
เลือกตอบและเขียนตอบ เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน จัดท าเป็นรายงาน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ดังนี้ 

1. ระบุมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2. หัวข้อเนื้อหา 
3. สถานการณ์ค าถาม 
4. ข้อสอบ 
5. แนวตอบและเกณฑ์การให้คะแนน 

พร้อมทั้งเตรียมน าเสนอในการสัมมนาเข้มในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
  งานชิ้นที่ 3 
   เป็นการสัมมนา e-Learning ให้นักศึกษาท างานตามค าสั่งโดยการตอบค าถาม
และอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบของเพ่ือน โดยแต่ละค าถามจะมีเวลาให้นักศึกษาตอบ
ค าถามหลังจากการตั้งค าถามหนึ่งสัปดาห์ และมีเวลาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนอีก
หนึ่งสัปดาห์ต่อมา โดยค าถามจะเริ่มต้นวันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามปฏิทินดังนี้ 
 

15 เมษายน 2562 ปฐมนิเทศ แนะน าตัว ปฏิสัมพันธ์ออนไลน ์

พฤษภาคม 2562 ประเด็นค าถามหน่วยที่ 1-5 

มิถุนายน 2562 ประเด็นค าถามหน่วยที่ 6-11 

กรกฎาคม 2562 ประเด็นค าถามหน่วยที่ 12-15 

 
 

. 
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แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์ 
 
แขนงวิชา  วิทยาศาสตร์ 
 
ชุดวิชา   29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

งานชิ้นที่............................. 
 

ชื่องาน.........................................................................................................  
 
 
ภาคการศึกษาที่  2/2561 
 
 
ชื่อนักศึกษา................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา.............................................................................................................  
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม.................................................................................. 
 
 
ที่อยู่นักศึกษา……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
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 2.4  การส่งงาน 
  2.4.1  งานที่ก าหนดให้ท าท้ัง  2  ชิ้น  ให้ส่งดังนี้  คือ 
   1)  งานชิ้นที่  1 การออกแบบและผลิตสื่อกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ข้อ 5.1-
5.4  ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  วันที่  18 พฤษภาคม 2562 
   2)  งานชิ้นที่  1 ถ่ายท าคลิปการสอนการใช้สื่อ   ตามงานชิ้นที่ 1 ข้อ 5.1-5.6 
ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการสัมมนาเข้มวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
   3)  งานชิ้นที่  2 การสร้างข้อสอบ PISA  ให้ส่งด้วยตนเองในวันที่เข้ารับการ
สัมมนาเข้มวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
   3)  งานชิ้นที่ 3 ให้ส่งเป็นระยะตามที่ก าหนดบนระบบ e-Learning 
 
   เมื่อมีปัญหาโปรดติดต่อมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร    
ชุดวิชา 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
จินดานุรักษ์  ทางจดหมาย หรือ  ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2504 8552 หรือ 08 1651 2031 หรือ 
e-mail: tweesak.chi@stou.ac.th 
  2.4.2  ให้ท าส าเนางานแต่ละชิ้น  จ านวน  2  ชุด  เพ่ือส่งอาจารย์สัมมนาเสริม  1  
ชุด  และเพ่ือใช้ประกอบการสัมมนาเสริมของนักศึกษา  1  ชุด 
 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
  ให้นักศึกษาเตรียมสื่อเพ่ือน าเสนอผลงานทั้ง 3 ชิ้น  เช่น PowerPoint โดยเตรียม
ประเด็นที่น าเสนอให้ชัดเจนพร้อมทั้งซักซ้อมการน าเสนอให้ได้ตามเวลาที่ก าหนด  โดยน าเสนอผลงาน
ชิ้นละประมาณ 20 นาที  นักศึกษาต้องเตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและ
เพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยถือว่า  การเข้ารับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า การ

สัมมนาเสริมในระบบ e-Learning และการสัมมนาเข้ม 
เป็นกิจกรรมบังคับในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 2.6 การสัมมนา 
      ในการเรียนชุดวิชา  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  นักศึกษาจะต้องเขา้ร่วมสัมมนา ดังนี้ 
       2.6.1 การสัมมนาเสริมผ่าน e-Learning เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าศึกษา
ในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะตลอดภาคการศึกษาและท างานที่ได้รับมอบหมาย
ส่งตามก าหนดเวลาดังรายละเอียดในงานชิ้นที่ 3 และในบทเรียน e-Learning  
       2.6.2 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการ
สัมมนาเสริม 1 ครั้ง 12 ชั่วโมง ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ ดัง
รายละเอียดของตารางสัมมนาเสริม  ดังนี้ 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา 
 

เวลา/วันที ่ 09:00 – 12:00 น. 13:00 – 16:00 น. 

18 พ.ค. 62 การสัมมนาเสริมสาระหน่วยที่ 1 – 7 นักศึกษาเสนอผลงาน 

ชิ้นที่ 1 หัวข้อ 5.1-5.4 

19 พ.ค. 62 การสัมมนาเสริมสาระหน่วยที่ 8 – 15 

 

นักศึกษาเสนอผลงาน 

ชิ้นที่ 1 หัวข้อ 5.1-5.4 (ต่อ) 

 
      2.6.3 การสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนา 1 ครั้ง 
เป็นเวลา 3 วัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียดของการสัมมนาเข้มประกอบด้วยการ
รับฟังค าบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนองาน ด าเนินการจัดและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  
สัมมนาเข้มในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 
        
 2.7  การประเมินผลการเรียน 
  การประเมินผลการเรียนชุดวิชา 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยการประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า สัมมนา
เสริมผ่านระบบ e-Learning สัมมนาเข้มและงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ  60  และการสอบไล่ประจ า
ภาคการศึกษาร้อยละ  40  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  2.7.1  กิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา  ก าหนดคะแนนร้อยละ  60  โดยจ าแนกเป็น 
   1)  สัมมนาเสริมผ่าน e-Learning เป็นคะแนนร้อยละ  20  ของคะแนนรวม
ทั้งหมด 
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   2)  สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  เป็นคะแนนร้อยละ  20  ของคะแนนรวม
ทั้งหมด 
   3)  สัมมนาเข้ม เป็นคะแนนร้อยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   การประเมินการเข้าร่วมสัมมนา  และงานที่ก าหนดให้ท าส าหรับการสัมมนา
เสริมและเข้มแต่ละครั้ง  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
   ก.  ประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเสริม  ในรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสาระที่ได้ศึกษาจากประมวล
สาระชุดวิชา 
    -  การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม 
    -  ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นการสัมมนา  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาแต่ละครั้ง 
   ข.  ประเมินงานที่ก าหนดให้ท า  ซึ่งประเมินจาก 
    -  เนื้อหาสาระ  พิจารณาจากความถูกต้อง  การจัดระบบการเสนอ
ความคิดท่ีต่อเนื่อง มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  การค้นคว้าเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากประมวลสาระ 
    -  การน าเสนอ  พิจารณาจากความตรงตามสาระ  รูปแบบการน าเสนอที่
น่าสนใจ  ใช้เวลาเหมาะสม  และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น  ตลอดจน
การจับประเด็นในการตอบค าถาม 
  2.7.2  การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  40  จะประเมิน
โดยใช้แบบทดสอบ  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย 

3.  รายชื่อศูนย์สัมมนาเสริม  และจังหวัดในเขตบริการ 
 ชุดวิชา  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จัด
สัมมนาเสริม และสัมมนาเข้ม ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีจ านวน 1 กลุ่ม ดังนี้ 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล    จังหวัด 
1 2612000048 นางสาวเบญจรัตน์ พืชพันธุ์  กรุงเทพมหานคร 
2 2612000188 นางศศิธร เต็มสิริโชติ   แพร่ 
3 2612000329 นางอลิษา รัชนิพนธ์   ภูเก็ต 
4 2612000378 นางสาวรัตนา โอทาตะวงค์  นนทบุรี 
5 2612000543 นางสาวภัทรสุดา พนาพิทักษ์กุล  เพชรบุรี 
6 2612000733 นางสาววิชุณีย์ พรหมชาติ   ชุมพร 
7 2612000865 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายน้ าผึ้ง  ศรีต่างวงษ์  ราชบุรี 
8 2612000881 นายชนนท์สิทธิ์  ปิยศักดิ์เปรมสุข  สมุทรปราการ 
9 2612001020 นายศรณัย์  ฮึกหาญ   ประจวบคีรีขันธ์ 
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4. ภาคผนวก 

 ตวัอยา่งขอ้สอบ PISA 
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