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ค าน า 

 
  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีหลายประการ  ประการท่ีส าคญั  คือ  นักศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
เกือบตลอดเวลา  และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไวทุ้กคร้ัง  แผนกิจกรรม
การศึกษาในแต่ละชุดวิชาซ่ึงแจกให้นักศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก  เน่ืองจาก
เป็นเอกสารท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีนกัศึกษาตอ้งท า  กิจกรรมท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติัดว้ยตนเอง  
กิจกรรมท่ีต้องร่วมในการสัมมนาเสริม และท ากิจกรรมออนไลน์ (E-learning)  และรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวชิา 
 
  แผนกิจกรรมการศึกษา   ชุดวิชา  83711  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
ฉบับนี้  คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น  เพื่อเป็นกรอบในการท างานของ
นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน  และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าร่วมสัมมนาเสริม  1  คร้ัง  
และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประมวลสาระชุดวิชาและหลักสูตรโดยตรง ดังน้ันนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จะต้องท างานให้ครบถ้วนเป็นขั้นตอน คือ การท าแนวการศึกษา อ่าน
ประมวลสาระชุดวิชา ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา รวมทั้งค้นคว้าและศึกษาจากเอกสารที่มีการ
อ้างองิไว้ในประมวลสาระชุดวชิา ตลอดจนติดตามสถานการณ์ทางการเมืองทั้งไทยและต่างประเทศ
ให้ดี ก่อนที่จะท ารายงานเพื่อน ามาร่วมการสัมมนาและขอให้นักศึกษาคิดและไตร่ตรองให้ดีในการ
เขียนรายงาน เพราะจะมีผลต่อการประเมินผลการเรียนโดยตรง ที่ผ่านมาน้ันพบว่า ผู้ที่ไม่ท าตาม
ขั้นตอนที่กล่าวมาและไม่เอาใจใส่จริงจังในกระบวนการศึกษา มักไม่ประสบผลส าเร็จในการ
ประเมินผลข้ันสุดท้าย 
 

อน่ึงถา้หากนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะใด ๆ ส าหรับปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษา
ในภาคการศึกษาต่อไป  ขอไดโ้ปรดแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 
 
      คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิา 
                การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
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ปฏิทนิการศึกษา  ภาคการศึกษาที ่2/2560 
ชุดวชิา  83711  การเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ 

 
วนัที่  15  มีนาคม  2561 - วนัแรกของการศึกษาภาค 2/2560 
วนัที ่2 – 3 มิถุนายน 2561 - สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1   

  (ส่งรายงานฉบับที่ 1) 
วนัที ่1 – 15 กรกฎาคม 2561 
 

- ส่งกจิกรรมออนไลน์ 1 
  (ส่งรายงานฉบับที่ 2) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ 
1.  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
     รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม 
3.  ขอให้นักศึกษาส่งคืนแบบสอบถามหลังจากท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งผ่าน   
     อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  83711  การเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ 

Comparative Politics & Government 
1. รายละเอยีดชุดวชิา 

1.1  ค าอธิบายชุดวชิา 
แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ขอบข่ายความเป็นมาของการศึกษา

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวทางท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ อาทิแนวทางโครงสร้าง
หน้าท่ีแนวทางวิเคราะห์ระบบ  แนวทางวฒันธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนาทางการเมือง  
แนวทางกลุ่ม แนวทางชนชั้นน า เป็นตน้ การเปรียบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความ
มีประสิทธิผล การประเมินระบบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ 
      1.2  วตัถุประสงค ์

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

  2.  เพื่อให้เขา้ใจและสามารถน าทฤษฎี แนวทางท่ีใช้ในการศึกษาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบไปใชใ้นการวเิคราะห์ได ้
   3.  เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ 

1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
หน่วยท่ี  1 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
หน่วยท่ี  2 เน้ือหาส าคญัของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
หน่วยท่ี  3 วธีิการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
หน่วยท่ี  4 แนวทางหลกัในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
หน่วยท่ี  5 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางกฎหมายและสถาบนั 
หน่วยท่ี  6 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางสังคมวทิยาการเมือง 
หน่วยท่ี  7 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 
หน่วยท่ี  8 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางรัฐและสังคม 
หน่วยท่ี  9 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางระบบโลกและโลกาภิวตัน์ 
หน่วยท่ี  10 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางการจดัการปกครอง 
หน่วยท่ี  11 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางองคก์ารและขบวนการนอกภาครัฐ 
หน่วยท่ี  12 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในโลกเหนือ 
หน่วยท่ี  13 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในโลกใต  ้
หน่วยท่ี  14 พฒันาการ  สถานภาพ  และขอบข่ายของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     

ในประเทศไทย 
หน่วยท่ี  15 การประยกุตใ์ชแ้นวทางการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในประเทศไทย 
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1.4  โครงสร้างเน้ือหาของชุดวชิา 
 

 

หน่วยท่ี 1  
 

การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

หน่วยท่ี  2 เน้ือหาส าคญัของการศึกษาการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ 

หน่วยท่ี  3 วธีิการศึกษาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ 

หน่วยท่ี  4 แนวทางหลกัในการศึกษาการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ 

หน่วยท่ี  5 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
แนวทางกฎหมายและสถาบนั 

หน่วยท่ี  6 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
แนวทางสงัคมวทิยาการเมือง 

หน่วยท่ี  7 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 

หน่วยท่ี  8 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
แนวทางรัฐและสงัคม 

หน่วยท่ี  9 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
แนวทางระบบโลกและโลกาภิวตัน์ 

หน่วยท่ี  10 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
แนวทางการจดัการปกครอง 

หน่วยท่ี  11 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
แนวทางองคก์ารและขบวนการนอกภาครัฐ 

หน่วยท่ี  12 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ในโลกเหนือ 

หน่วยท่ี  13 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ในโลกใต ้

หน่วยท่ี  14 พฒันาการ  สถานภาพ  และขอบข่ายของ
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     
ในประเทศไทย 

หน่วยท่ี  15 การประยกุตใ์ชแ้นวทางการศึกษาการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบในประเทศไทย 

 

 
 
 

 

 

 

83703  การเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ 
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งานทีก่ าหนดให้ท า 
 

นกัศึกษาจะตอ้งเตรียมการท ารายงาน  จ านวน  2  ฉบบั  ดงัน้ี 
 

รายงานฉบับที ่1 การศึกษาค้นคว้าต ารา  
 ๏ ให้นกัศึกษาด าเนินการศึกษาคน้ควา้ต าราภาษาไทยหรือต าราภาษาองักฤษ (Textbooks) 
จ  านวน 1 เล่ม หรือบทความภาษาองักฤษ (Article) จ านวน 1 บทความ ท่ีมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 10 
หนา้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองการเมืองการปกครองเปรียบเทียบมา 1 เล่ม หรือ 
1 บทความ (ต้องไม่ใช่ประมวลสาระชุดวิชา 83711 ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.) แล้วให้
ด าเนินการดงัน้ี 

1. สรุปโครงสร้างและประเด็นส าคญัในต าราหรือบทความท่ีคน้ควา้มา 
2. วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดและทฤษฎีการเมืองการปกครองเปรียบเทียบท่ีมีอยู่ในต ารา

หรือบทความนั้นๆ ให้เห็นประเด็นชดัเจนของทฤษฎีหรือแนวคิดในดา้น
หลกัการ จุดอ่อน จุดแข็ง และการประยุกต์ใช้ 

3. น าเสนอแนวคิดของนกัศึกษาเอง ต่อขอ้ 1. และ 2. ขา้งตน้รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆ โดยใช้
ความคิดเห็นของตวัเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งลอกเลียนความคิดคนอ่ืนมา 
รายงานขนาดความยาว จ านวน 10 – 15 หนา้ 
ก าหนดส่ง รายงานฉบบัท่ี 1 ใหน้กัศึกษาส่งรายงานสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1  

(นกัศึกษาจะตอ้งอ่านประมวลสาระชุดวิชา 83711 ประกอบดว้ย จะช่วยให้เกิดความคิดกวา้งขวาง
มากข้ึน) 

 
รายงานฉบับที ่2 การศึกษาเปรียบเทยีบปรากฏการณ์ทางการเมือง (e-Learning) 
 ๏ ให้นักศึกษาท าการศึกษาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ทางการเมืองในด้านท่ีเก่ียวกับ
โครงสร้าง สถาบันทางการเมือง พฤติกรรม หรือบทบาททางการเมือง กลุ่มและกระบวนการ
ทางการเมือง แนวคิดและลทัธิทางการเมือง เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในกรณีของการเมืองไทยหรือในกรณี
ระหวา่งไทยกบัต่างประเทศ โดยนกัศึกษาตอ้งเก็บรวมรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ไม่ต ่ากวา่ 5 ช้ิน 
เพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี   
 1. ตั้งประเด็นปัญหาของการศึกษาเปรียบเทียบว่า จะศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยใด 
(Unit of Analysis) และในระดบัใด (Level of Analysis) ดว้ยเหตุผลใด 
 2. สร้างกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการศึกษาเปรียบเทียบ โดยน าแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบายและก าหนดออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ท่ีมีความชดัเจน
และเป็นรูปธรรมพอสมควร 
 3. น าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าจดัระบบและวเิคราะห์เปรียบเทียบตามกรอบแนวคิดท่ีวางไวใ้นขอ้ 2 
จนสามารถตอบประเด็นปัญหาท่ีไดต้ั้งไวใ้น ขอ้ 1 
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 4. ใหน้กัศึกษาเสนอแนวคิดสร้างสรรคท่ี์ไดจ้าการวเิคราะห์ เปรียบเทียบดงักล่าว ในประเด็น
ปัญหาการเมืองดงักล่าว โดยหยิบยกประเด็นปัญหาการเมืองท่ีส าคญัข้ึนมาวิเคราะห์ในแง่มุมและมิติ
ต่างๆ วา่มีแง่มุมและมิติส าคญัใดบา้ง 

รายงานขนาดความยาว จ านวน 15 – 20 หนา้ 
ก าหนดส่ง รายงานฉบบัท่ี 2 ใหน้กัศึกษาส่งรายงานในกิจกรรมออนไลน์ 

 
หมายเหตุ : การจดัท ารายงานทุกฉบบัตอ้งมีการเขียนอา้งอิงไม่นอ้ยกวา่ 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่
นอ้ยกว่า  5 เล่ม โดยจดัท าตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไวด้ว้ย (สามารถดูรูปแบบการอา้งอิง
ในคู่มือการพิมพว์ทิยานิพนธ์) 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน 
 
 รายงานท่ีจดัท า ฉบบัท่ี 1 และ 2   ควรพิมพใ์นกระดาษ A4 โดยใชเ้คร่ืองพิมพดี์ด 

หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กรณีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขอให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้
ขนาดตวัอกัษร Angsana New  ขนาด 16 pt. ความยาวประมาณ 15 – 20 หนา้ กระดาษ A4  

 
องคป์ระกอบของรายงานมีดงัน้ี 
1. ปกหนา้ 
2. ค าน า 
3. สารบญั 
4. เน้ือหา 
5. บทสรุป 
6. อา้งอิง (แบบนามปี) และบรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท า และน าเสนอรายงาน 
1. การจดัท ารายงานทุกฉบบั ใหน้กัศึกษาจดัท ารายงานดงัน้ี 

1.1 จดัท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส่งใหอ้าจารย ์1 ชุด และส าหรับนกัศึกษา 1 ชุด  
1.2 จดัท าสรุปสาระส าคญัของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวน

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมสัมมนา 
2. การน าเสนอรายงาน  นกัศึกษาตอ้งจดัท า power point เวอร์ชัน่ 2003 เน้ือหาสาระรายงานท่ีตอ้งมี

การน าเสนอต่ออาจารยป์ระจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 
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ตัวอย่างการจัดพมิพ์ปกรายงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนาเสริม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รายงานฉบบัท่ี…………. 
ชุดวชิา 83711  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

Comparative Politics & Government 
 
 
 

ช่ือเร่ืองรายงาน 
…………………………………………………………….. 

 
 

โดย 
 
 

รหสันกัศึกษา                ช่ือ – นามสกุล 
…………………………………………………………….. 

 
 
 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกการเมืองการปกครอง 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริม/เขม้  วนัท่ี…………เดือน……………………….. พ.ศ. ………………….. 

ระบุสถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเสริม 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษทีม่กีลิน่หอม 
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การสัมมนาเสริม 
 

 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  นกัศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียน
ชุดวชิา  83711  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน
กิจกรรมการศึกษา 
 

1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา  83711  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ได้ก าหนดการสัมมนาเสริมในภาค
การศึกษาท่ี  2/2560  ดงัน้ี 
 การสัมมนาเสริม  คร้ังที ่1 
  วนัที ่2 – 3 มิถุนายน 2561 
  09.00 – 12.00 น.  - วทิยากรประจ ากลุ่มช้ีแจงเก่ียวกบัชุดวชิา 
  12.00 – 13.00 น.  -  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
  13.00 – 16.00น.  -  น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 
 การสัมมนาออนไลน์ 
  วนัที ่1 – 15 กรกฎาคม 2561 
  ส่งรายงานฉบบัท่ี 2 
   

  วทิยากรประจ ากลุ่มยอ่ย  อาจน าเสนอแง่คิดและวจิารณ์การน าเสนอผลงานของนกัศึกษา      
แต่ละคน  ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดน้ าเสนอผลงานแลว้ หรือในระหวา่งการเขา้รับการสัมมนาก็ได ้
ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งร่วมแสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามดว้ย 
2.  สถานทีสั่มมนาเสริม 
  ณ  ศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
3.  การเตรียมตัวเพือ่เสนอผลงาน 
 นกัศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวนัสัมมนาเสริมดงัน้ี 
 1.  การเตรียมตวัล่วงหนา้ ควรมีการซกัซอ้มตวัเองล่วงหนา้ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1 การน าเสนอผลงาน  อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน  ซักซ้อมการใช้ส่ือ
ประกอบการน าเสนอเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเอง เวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอผลงานฉบบัละไม่เกิน 
20 นาที (หรือตามความเหมาะสม) 

1.2 การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารยแ์ละเพื่อนนักศึกษา  และ
ซกัซอ้มค าตอบไวล่้วงหนา้ 
 2.  การเตรียมส่ือประกอบ ควรจดัเตรียมส่ิงต่อไปน้ี 

2.1 เอกสารสรุปย่อรายงานท่ีน าเสนอความยาวไม่ เกิน 1 หน้ากระดาษ จ านวน   
       10 – 15 ชุด (เพื่อแจกผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา) 
2.2 ส่ือประกอบการเสนอผลงาน  อาจจดัท าเป็นแผน่ใส  แผนภูมิ โปสเตอร์  รูปภาพ  

หรือลกัษณะอ่ืนท่ีช่วยใหก้ารน าเสนอน่าสนใจ 
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การประเมินผลการศึกษา 
 

 การประเมินการศึกษาชุดวิชา  83711  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  โดยจะประเมิน
เป็น 2  ส่วน  คือ  ส่วนแรก  ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนา  และงานท่ีก าหนดให้ท าร้อยละ  60  และ
ส่วนท่ีสอง  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค  ร้อยละ 40  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. การจัดท ารายงาน   
   ในการประเมินผลการศึกษาไดก้ าหนดสัดส่วนของคะแนนไวด้งัน้ี   
    1. การจัดท ารายงานการสัมมนาเสริม 60 คะแนน 
    1.1 การจัดท ารายงานฉบับที่ 1  ในการสัมมนาเสริมคร้ังที่ 1 25 คะแนน 
              -  ความครบถว้นของประเด็นท่ีน าเสนอตามท่ีแผนกิจกรรมได ้   
                 ก าหนดไว ้ 5 คะแนน 
 -  ความสมเหตุสมผลในการวพิากษว์จิารณ์ 5 คะแนน 
 -  ความรู้ความเขา้ในดา้นทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 5 คะแนน 
 -  การน าเสนอความคิดของนกัศึกษาเอง (คิดสร้างสรรค)์ 5 คะแนน 

 -  การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา การร่วมอภิปรายและซกัถาม 5 คะแนน 

   1.2  การจัดท ารายงานฉบับที่ 2  ในการสัมมนาออนไลน์ 35 คะแนน 
 -  ความครบถว้นของประเด็นต่าง ๆ  ในการน าเสนอผลงาน   
    ตามท่ีแผนกิจกรรมไดก้ าหนดไว ้ 5 คะแนน 

 -  ความชดัเจนในดา้นทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา และการ   

     สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 5 คะแนน 

 -  ความชดัเจน  ความเหมาะสม  และความเป็นระบบของขอ้มูล   
     และขอ้เทจ็จริงท่ีใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบ 5 คะแนน 

 -  ความสมเหตุสมผลและคุณภาพของการศึกษาเปรียบเทียบ 5 คะแนน 

 -  ความสามารถในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถามใน   

    ประเด็นต่าง ๆ  ท่ีมีผูส้งสัยและตั้งค  าถาม 5 คะแนน 

 -  การน าเสนอความคิดของนกัศึกษาเอง (คิดสร้างสรรค ์   
    และความสามารถในการวเิคราะห์) 5 คะแนน 
 -  การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา  (การซกัถาม การเสนอประเด็น   
    และการอยูร่่วมกนัและมีสมาธิในการสัมมนา) 5 คะแนน 
 2. การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 40 คะแนน 
     2.1 ลกัษณะขอ้สอบ 
  - ขอ้สอบอตันยั แบบตอบยาว จ านวน  2  ขอ้ๆ ละ 10 คะแนน  รวม  20  คะแนน 

 - ขอ้สอบอตันยั แบบตอบสั้น จ  านวน  4  ขอ้ๆ ละ  5  คะแนน  รวม  20  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 สื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) โปรดระบุ 
 4.2.1 เสริมความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาชดุวชิาที่ดขีึน้ 

     

 4.2.2 สะดวกและงา่นตอ่การใช้งาน      

 4.2.3 การมีสว่นร่วมระหวา่งนกัศกึษากบันกัศกึษา และนกัศกึษากบัอาจารย์      

 4.2.4 ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา      

4.3 แนวการศึกษา      
 4.3.1 แนวการศกึษาชว่ยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      

 4.3.2 แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัเรียนช่วยให้เห็นพฒันการของตนเอง      

4.4 แผนกิจกรรม      
 4.4.1 ให้แนวทางที่ชดัเจนในการศกึษาชดุวิชา      

 4.4.2 จดัล าดบักิจกรรมที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้      

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 ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหา      

 4.5.6 ช่วยให้เข้าใจเนือ้หาวิชาทีศ่กึษาดีขึน้      

4.6 การสัมมนาเสริมออนไลน์ (ถ้ามี)      
 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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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 การบริการด้านอาหารและท่ีพกั (ถ้ามี)      

 5.6 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมสถานที่จดักิจกรรมสมัมนา      

ความคดิเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการอุปกรณ์โสตทศัน์      
 5.6 ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทศัน์      

 
ส่วนที่ 6 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้าม)ี............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 

 


