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ค าน า 

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลักษณะที่ส าคัญคือ  นักศึกษาจะต้องศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา  และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง  แผน

กิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก  เนื่องจาก

เป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องท า  กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในการสัมมนาเสริม  

รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 

 

  แผนกิจกรรมการศึกษา  ชุดวิชา  82712  ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ฉบับนี้   

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาฯ ได้จัดท าขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบให้นักศึกษาในการท างานที่ได้รับ

มอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าร่วมสัมมนาเสริมใน 2 ลักษณะ คือ การสัมมนาเสริมแบบ

เผชิญหน้า และการสัมมนาเสริมออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรม

การศึกษาอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาค

การศึกษาต่อไป  ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาฯ ทราบด้วย 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 

                                                                          ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2560 

ชุดวิชา  82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
 

วันที่  15 กันยายน  2560 - วันแรกของการศึกษาภาค 1/2560 

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 - สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  แบบเผชิญหน้า*  

  (ส่งรายงานฉบับที่ 1 และ 2 พร้อมน าเสนอรายงาน) 

วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2559 - ส่งกิจกรรมออนไลน์ 1 

วันที ่20 – 30 มิถุนายน 2559 - ส่งกิจกรรมออนไลน์ 2 

วันที ่  ตามวันที่นัดหมายอาจารย์ - สรุปภาพรวมกิจกรรมออนไลน์ 

  

 

* หมายเหตุ วันสัมมนาและการจัดท ากิจกรรมสัมมนาครั้งท่ี 1 อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้

จากเว็บไซต์สาขาวิชารัฐศาสตร์ (www.facebook.com/polsci.stou) 

  
* หมายเหตุ 
1. การจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมในกรณีที่จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอที่จะจัดสัมมนาเผชิญหน้าได้ ขอให้

นักศึกษาท ากิจกรรมสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมออนไลน์แทน 
2.  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
     รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
3.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม 
4.  ขอให้นักศึกษาส่งคืนแบบสอบถามหลังจากท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งผ่าน   
     อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
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1. รายละเอียดชุดวิชา  

1.1 ค าอธิบายชุดวิชา   

ทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกับประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับ

ชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับ

การเมืองระดับชาติ 

1.2 วัตถุประสงค์   

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเรื่องประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ทั้งใน

ระดับสากลและของประเทศไทย 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับประชาสังคมและชุมชน

ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศในภาครวมและเจาะลึกในระดับชุมชนท้องถิ่น 

1.3 รายช่ือหน่วยการสอน   

 หน่วยที่  1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคม 

หน่วยที่  2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยที่  3 แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยที่  5 พัฒนาการประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นไทย 

หน่วยที่  6  การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ของไทยกับประชาสังคม 

หน่วยที่  7 องค์กรเอกชนกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  9 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  10 องค์กรพัฒนาเอกชนกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  11 องค์กรภาคประชาชนกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  12 กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  13 กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  14 กรณีศึกษาองค์กรเอกชนกับบริการสาธารณะ 

หน่วยที่  15 ทิศทางและแนวโน้มของประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นในไทย 
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดวิชาประชาสังคม

และชุมชนท้องถิ่น 

เล่มที่ 1 

เล่มที่ 3 

เล่มที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับประชาสังคม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาสังคมและชุมชน

ท้องถิ่น 

พัฒนาการประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นไทย 

องค์กรเอกชนกับบริการสาธารณะ 

การปฏิรปูการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ของ

ไทยกับประชาสังคม 

ทิศทางและแนวโน้มของประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นใน

ไทย 

กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับบริการ

สาธารณะ 

กรณีศึกษาองค์กรเอกชนกับบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ 

องค์กรภาคประชาชนกับบริการสาธารณะ 

องค์กรพัฒนาเอกชนกับบริการสาธารณะ 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับบริการสาธารณะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ 
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2. สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
2.1 ประมวลสาระ ประมวลสาระมีเนื้อสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย มีค่า 6 หน่วยกิต เนื้อหาสาระ

จัดเป็น 3 เล่ม ดังนี้ 
เล่มที่ 1 มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 1-5 เป็นส่วนของแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และ

ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และพัฒนาการของภาคประชาสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นด้วย 

เล่มที่ 2 มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 6-10 เป็นส่วนของการปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐ
ใหม่ และเนื้อหาสาระของภาคส่วนต่างๆ กับบริการสาธารณะ   ซึ่งประกอบด้วย ภาคขององค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน 

เล่มที่ 3 มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 11-15 เป็นส่วนของเนื้อหาสาระของภาคประชาชนกับบริการ
สาธารณะ   และกรณีศึกษาอีก 3 กรณีศึกษา คือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรเอกชน กับการให้บริการสาธารณะ และในหน่วยสุดท้ายเป็นเรื่องของทิศทางประชาสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น 

2.2 แนวการศึกษา แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน ข้อเฉลย 
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง หรือ เสนอปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ

กิจกรรมที่ก าหนดให้ และ ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการ เช่น เอกสาร ต ารา บทความ หรือ
สื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 การเตรียมของนักศึกษา 

3.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 
- นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 

ถึงวันที่  28 กรกฎาคม 2560 โดยช่วงเวลาดังกล่าวเหลือเวลาไว้ส าหรับทบทวนก่อนสอบไล่ 1 สัปดาห์  
- ควรใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในการศึกษาชุดวิชาทั้ง 15 หน่วย โดย

ศึกษาจากประมวลสาระไว้ในแนวการศึกษา 
- เข้าเรียนผ่านระบบ e-Learning อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 
- เข้ารับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง จ านวน 2 วนั  
- ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด  
- ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

3.1.2 จัดท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2560 
3.1.3 จัดตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 
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3.2 การด าเนินการศึกษา 

ในการด าเนินการศึกษาชุดวิชาแนวคิด ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ควรด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

3.2.1 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา วางแผนการศึกษาและปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัด 

2) ศึกษาแนวทางการศึกษา ศึกษาแผนผังแนวคิด ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 

แต่ละหน่วยและศึกษาสาระสังเขป 

3) ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอน เน้นวัตถุประสงค์ของแต่ละตอน 

4) ศึกษาเอกสารประกอบที่ก าหนดแหล่งวิทยาการความรู้ไว้ในแต่ละหน่วย 

5) ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 

6) ท าแบบประเมินผลหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบจากเฉลยเปรียบเทียบผล 

3.2.2 ศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแผนกิจกรรมการศึกษา 

3.2.3 ระบบ e-Learning 

1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น จะต้องเข้าเรียนผ่าน 

ระบบ e-Learning อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งภาคการศึกษา โดย 

- การท ากิจกรรมตามที่ก าหนด และตอบผ่านระบบ e-Learning 

- การส่งงานและแนบเอกสาร (attach file) ผ่านออนไลน์ ที่ก าหนดให้ท า โดยใช้ MSWord  

หรือ PDF File โดยส่งผ่านระบบ e-Learning 

- ร่วมสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ e-Learning 

3.2.4 สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

1) เข้ารับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า จ านวน 1 ครั้ง คือ วันที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

2) จัดเตรียมศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระท้ัง 15 หน่วย 

3) จัดเตรียมกิจกรรมโดยจัดท าเป็นรายงาน 2 ฉบับ (ตามที่ก าหนดในข้อ 3.3.1 และ 3.3.2) 

4) ร่วมสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

3.2.5 การประเมินผล 

1) ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วยด้วยตนเอง 

2) ประเมินผลจากกิจกรรมในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

3) ประเมินจากงานสัมมนาเสริมที่ส่งและการน าเสนอผลงานผ่านระบบ e-Learning 

4) ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเสริมผ่านระบบ e-Learning 

5) ประเมินจากการสอบไล่ 
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3.3 งานที่ก าหนดให้ท า ก าหนดให้นักศึกษาท ารายงานเป็นรายงานเดี่ยว 
 3.3.1 รายงานฉบับท่ี 1  การวิเคราะห์และวิจารณ์หนังสือ  (20 คะแนน) 

 การวิเคราะห์ วิจารณ์หนังสือโดยให้นักศึกษาเลือกหนังสือภาษาไทย จ านวน 2 เล่ม หรือ
บทความภาษาอังกฤษ จ านวน 1 บทความ (จ านวนไม่น้อยกว่า 10 หน้า) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคประชาสังคม
และ/หรือ ชุมชนท้องถิ่น โดยให้ด าเนินการ 1) สรุป สาระส าคัญของหนังสือหรือบทความดังกล่าวอย่างน้อย 
จ านวน 5 หน้า 2) วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อย จ านวน 3-5 หน้า  

การจัดท ารายงาน 
- จัดท าเป็นรูปเล่มจ านวน 2 ชุด ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และส าหรับนักศึกษาเสนอผลงานภายในกลุ่ม  

1 ชุด   
- จัดท าเอกสารย่อเนื้อหาที่สรุปสาระส าคัญ การเขียนและข้อเสนอแนะ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า 

กระดาษ A4 เพ่ือแจกผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกคน 
- จัดท าสื่อประกอบการเสนอผลงาน ควรจัดท าเป็น Power Point แผนภูมิ โปสเตอร์ รูปภาพ หรือ

อ่ืนๆ ที่ช่วยให้การน าเสนอน่าสนใจ 
ก าหนดส่ง รายงานฉบับท่ี 1 ในวันแรกของการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

 * การจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมในกรณีที่จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอที่จะจัดสัมมนาเผชิญหน้าได้ 
ขอให้นักศึกษาท ากิจกรรมสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมออนไลน์แทน 

 

3.3.2 รายงานฉบับท่ี 2  สรุปประมวลสาระส าคัญ  (10 คะแนน) 

 สรุปประมวลสาระส าคัญ ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
แล้วจึงประมวลสาระส าคัญในประเด็นต่อไปนี้ ตามทัศนะของตนเอง 

1. อะไรคือประชาสังคม   
2. อะไรคือชุมชนท้องถิ่น 
3. ความแตกต่างระหว่างประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคมอย่างน้อย  1  แนวคิด 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย  1  แนวคิด 

การจัดท ารายงาน 
- จัดท าเป็นรูปเล่ม  1  ชุด  ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน โดยไม่ต้องมีการน าเสนอ ความยาวของเนื้อหา

อยู่ระหว่าง 5 – 10 หน้า  
ก าหนดส่ง รายงานฉบับท่ี 2  ในวันแรกของการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
3.3.3 ส าหรับกิจกรรมผ่านบทเรียน e-Learning  (30 คะแนน) 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้จะต้องท างาน 1 ชิ้น คือ ก าหนดให้นักศึกษาท าการวิเคราะห์ปัญหา

โดยการเลือกกรณีศึกษาเกี่ยวกับประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นในชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
โดยให้นักศึกษาท ากิจกรรมผ่านบทเรียน e-Learning ในทุกกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่างๆ คือ 
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เรื่องท่ี ลักษณะงานที่ก าหนด 
1 สภาพทั่วไปของกรณีศึกษา ปัญหาของกรณีศึกษา ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ สาเหตุของ

ปัญหา และผลกระทบของปัญหา (15 คะแนน) 
2 แนวโน้มของปัญหา และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา (10 คะแนน) 
3 ภาพรวมของการวิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษา (5 คะแนน) 

 

ตารางกิจกรรมออนไลน์ 

กิจกรรม

ที ่

งานที่ก าหนดให้ท า รูปแบบการน าเสนอ/ 

การเรียนการสอน 

วันที่/เดือน/ปี 

ระยะเวลาท ากิจกรรม ก าหนดเวลาส่ง 

1 สภาพทั่วไปของ

กรณีศึกษา ปัญหาของ

กรณีศึกษา ประกอบด้วย

สาระส าคัญ คือ สาเหตุ

ของปัญหา และ

ผลกระทบของปัญหา 

กิจกรรมออนไลน์ 1 ก าหนดการส่งกิจกรรม

ออนไลน์ขอให้ดูใน

ระบบ E-learning 

15 – 24 พ.ค 59 

2 แนวโน้มของปัญหาและ

ข้อเสนอแนะการแก้ไข

ปัญหา 

กิจกรรมออนไลน์ 2 ก าหนดการส่งกิจกรรม

ออนไลน์ขอให้ดูใน

ระบบ E-learning 

20 – 30 มิ.ย. 59 

3 ภาพรวมของการ

วิเคราะห์ปัญหา

กรณีศึกษา 

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในระบบ

ออนไลน์ 

ก าหนดการส่งกิจกรรม

ออนไลน์ขอให้ดูใน

ระบบ E-learning 

ตามวันที่นัดหมาย

ระหว่างวิทยากร

กลุ่มกับนักศึกษา 

 

ขั้นตอนการท ากิจกรรมและการส่งงาน นักศึกษาจะต้องพิมพ์งานส่งโดยเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน
ประจ ากลุ่ม ดังนี้ 

1. ก าหนดระยะเวลาท ากิจกรรม และการส่งงาน ส าหรับกิจกรรมที่ผ่านระบบ e-Learning ให้
เป็นไปตามตารางกิจกรรมออนไลน์ (ก าหนดการส่งกิจกรรมออนไลน์ขอให้ดูในระบบ E-learning 
ในภายหลัง) 

2. การท ากิจกรรมออนไลน์แต่ละกิจกรรม นักศึกษาจะต้องเขียนอธิบาย/วิเคราะห์ ความยาวอย่าง
น้อย 1 หน้ากระดาษ 
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3. จัดส่งกิจกรรมทางสื่อปฏิสัมพันธ์ออนไลน์แต่ละกิจกรรมนั้น ให้เพ่ือนร่วมเสนอแนะอย่างน้อย 3 
คน โดยเพื่อนต้องให้ข้อเสนอแนะก่อนก าหนดเวลาส่ง 

4. จัดส่งกิจกรรมที่เพ่ือนได้ร่วมเสนอแนะแล้ว ให้กับอาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่มตามก าหนดเวลาส่ง 
5. วิธีการส่งงาน ส่งผ่านระบบ e-Learning  
6.   การให้คะแนน  

1) การตอบได้ตรงประเด็น  
2) การตอบเนื้อหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
3) การค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติม  
4) มีการอ้างอิงเชิงอรรถและบรรณานุกรม  
5) จะต้องเรียบเรียงด้วยความคิดของตนเอง โดยสามารถอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเดิมได้ไม่เกิน

ร้อยละ 25 ต่อหน้าของทั้งหมดที่ส่งตอบ 
หมายเหตุ : การจัดท ารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่

น้อยกว่า  5 เล่ม โดยจัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 3.4 การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 

     นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงาน ดังนี้ 
 3.4.1 การน าเสนอผลงานในการสัมมนาเสริม ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
  - การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 

   - การน าเสนอผลงาน อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเอง เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที 

- การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา และซักซ้อม 
ค าตอบไว้ล่วงหน้า 
  - การเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอผลงานควรจัดเตรียมตามที่ระบุไว้ในงานที่
ก าหนดให้ท า 

3.4.2 การน าเสนอผลงานในการสัมมนาเสริมออนไลน์ ส าหรับขั้นตอนการเรียนผ่านระบบ  
e-Learning ของชุดวิชาประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น นักศึกษาสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือที่
มหาวิทยาลัยแจกให้ 

 

4. การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ประเมินจาก ผลงานและการเข้าร่วม

การสัมมนา ร้อยละ 60 และประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค ร้อยละ 40 

4.1 ประเมินผลงานที่มีการจัดท า โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ประเมินผลงานจากการท ารายงาน

จ านวน 2 ฉบับ และประเมินผ่านระบบ e-Learning คิดเป็นร้อยละ 60 โดยประเมินจาก 
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- ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 

- การวิจารณ์ การแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน และการให้ข้อเสนอแนะ 

- ความชัดเจนของการจัดท ารายงาน และการตอบ 

- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

4.2 ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค 1/2560 คิดเป็นร้อยละ 40 

การประเมินผลจากการสอบไล่ โดยใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็นข้อสอบอัตนัย ประเภทตอบ

ยาว  จ านวน  3  ข้อ ดังนี้ 

 - แนวคิด และหลักการ (หน่วยที่ 1-5 และ 15) จ านวน 1 ข้อ  10  คะแนน 

 - การวิเคราะห์ (หน่วยที่ 6-11)  จ านวน  1  ข้อ  15  คะแนน 

 - การวิเคราะห์กรณีศึกษา (หน่วยที่ 12-14)  จ านวน 1 ข้อ  15  คะแนน 
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แบบประเมินความคิดเหน็ที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าภาค............../..................................... 

1. โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องว่าง หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างตามความคดิเหน็ของท่าน 
2. ความหมายของเลขที่ใช้ในการประเมินความคิดเหน็ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=ต้องปรับปรุง 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 กิจกรรมสมัมนาเสริม/เข้ม รหสัชดุวิชา......................ชดุวิชา................................................................วนัท่ี............................................. 
 1.2 สาขาวิชา...............................................................ช่ืออาจารย์.............................................................................................................. 
 1.3 สถานท่ีจดักิจกรรม    มสธ.   ศนูย์วิทยาพฒันา มสธ. จงัหวดั.......................................................... 
 
ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นที่มต่ีอวธีิการศึกษา/ปฏิบตัิก่อนเข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม ของนักศึกษา 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัต ิ

1 2 3 4 5 
2.1 ศกึษาแผนกิจกรรม      

2.2 ศกึษาประมวลสาระท่ีเก่ียวข้องก่อนมาเข้าสมัมนา      

2.3 ศกึษาสือ่เสริมทีก่ าหนดให้      

2.4 ท าแบบประเมินตนเอง และท ากิจกรรมท้ายเร่ืองก่อนมาเข้าสมัมนา      

2.5 ท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าสมัมนา      

 
ส่วนที่ 3 ความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีออาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

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 ตอบข้อซกัถามของนกัศกึษาในเนือ้หาวิชาได้ตรงประเด็น      

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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ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอสื่อและกิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้ม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 
4.1 ประมวลสาระ/หนังสือประกอบการเรียน 

 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 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) โปรดระบุ 
 4.2.1 เสริมความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาชดุวชิาที่ดขีึน้ 

     

 4.2.2 สะดวกและงา่นตอ่การใช้งาน      

 4.2.3 การมีสว่นร่วมระหวา่งนกัศกึษากบันกัศกึษา และนกัศกึษากบัอาจารย์      

 4.2.4 ชว่ยกระตุ้นให้เกิดความคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา      

4.3 แนวการศึกษา      
 4.3.1 แนวการศกึษาชว่ยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      

 4.3.2 แบบประเมินผลตนเองกอ่น-หลงัเรียนช่วยให้เห็นพฒันการของตนเอง      

4.4 แผนกิจกรรม      
 4.4.1 ให้แนวทางที่ชดัเจนในการศกึษาชดุวิชา      

 4.4.2 จดัล าดบักิจกรรมทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้      

4.5 กิจกรรมสัมมนาเสริม/เข้ม      
 4.5.1 ได้แสดงความคดิเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผู้อื่น      

 4.5.2 ได้ฝึกทกัษะการน าเสนอตอ่สาธารณชน      

 4.5.3 ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ      

 4.5.4 ได้ฝึกทกัษะการสือ่สารกบัเพือและอาจารย์      

 4.5.5 ชว่ยกระตุ้นให้เกิดความคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา      

 4.5.6 ชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาวิชาทีศ่กึษาดีขึน้      

4.6 การสัมมนาเสริมออนไลน์ (ถ้ามี)      
 4.6.1 เนือ้หาแตล่ะโมดลูชว่ยเสริมความรู้ความเข้าใจ      

 4.6.2 กิจกรรมประจ าโมดลูชว่ยเสริมความรู้ความเข้าใจ      

 4.6.3 กิจกรรมประจ าโมดลูชว่ยให้เกิดความคดิเชิงวเิคราะห์      

 4.6.4 กิจกรรมประจ าโมดลูท าให้ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม      

 4.6.5 การสมัมนาเสริมชว่ยฝึกทกัษะการใช้เทคโนโยยใีนการเรียน      
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ส่วนที่ 5 ความคดิเห็นของนักศึกษาต่อการให้บรการด้านอื่นๆ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 
ความคดิเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ 
 5.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์บณัฑิตศกึษา 

     

 5.2 การให้ค าแนะน าแก่นกัศกึษาเก่ียวกบัการเข้าสมัมนาผา่นช่องทางตา่งๆ      

 5.3 ความรวดเร็วในการชว่ยเหลอืและแก้ปัญหาของเจ้าหน้าทีด้่านการเข้ารับสมัมนา      

 5.4 ประสทิธิภาพด้านการรับลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสมัมนา      

ความคดิเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่      
 5.5 การบริการด้านอาหารและที่พกั (ถ้ามี)      

 5.6 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมสถานที่จดักิจกรรมสมัมนา      

ความคดิเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการอุปกรณ์โสตทศัน์      
 5.6 ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทศัน์      

 
ส่วนที่ 6 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี).......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 


