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ค าน า 
 
  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหลายประการ  ประการท่ีส าคญัคือ  นักศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา  และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวทุ้กคร้ัง  แผนกิจกรรมการศึกษาใน
แต่ละชุดวิชาซ่ึงแจกให้นกัศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก  เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีให้
รายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั  ในการสัมมนาเสริม  หรือสัมมนาเขม้  และรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวชิา 
 

  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา  82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมือง
ท้องถ่ินฉบับน้ี คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาได้จัดท าข้ึน  เพื่อเป็นกรอบในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย และการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ขณะเขา้สัมมนาเขม้ 1 คร้ัง  และสัมมนาเสริม 2 คร้ัง  และ
นกัศึกษาตอ้งปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษาอยา่งครบถว้น  หากนกัศึกษา
มีขอ้เสนอแนะใด ๆ ส าหรับปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ขอโปรดแจง้ให้
คณะกรรมการทราบดว้ย 
 

   
 
 
       คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา 
                         หลกัและแนวทางการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน 
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ปฏิทนิการศึกษา   ภาคการศึกษาที ่1/2561 
ชุดวชิา  82714 หลกัและแนวทางการวเิคราะห์การเมืองท้องถิ่น 

 
 
 วนัที่  15 กนัยายน 2561   - วนัแรกของการศึกษาภาค  1/2561 
 วนัที่  13 – 14 ตุลาคม 2561  - สัมมนาเข้ม 
                  (ส่งรายงานฉบับที่ 1) 
 วนัที่  24 – 25 พฤศจิกายน 2561  - สัมมนาเสริมคร้ังที ่ 1 
                  (ส่งรายงานฉบับที่ 2) 
 วนัที่  10 – 25 ธันวาคม 2561  - e-Learning 
         (ส่งรายงานฉบับที่ 3) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ 
1.  ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านท าบันทกึแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา 
     รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2.  การส่งรายงานแต่ละฉบับ ให้ปฏิบัติตามค าช้ีแจงในการก าหนดส่งงานในแผนกจิกรรม 
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รายละเอยีดชุดวชิา 
 
1. ค าอธิบายชุดวชิา  
 อธิบายเก่ียวกบัแนวคิด ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน และแนวทางท่ีใช้
ส าหรับการวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน รวมทั้งกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 
2. วตัถุประสงค ์
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถ่ิน และ
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินได ้
 
3. รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยท่ี 1 หลกัและแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน 
หน่วยท่ี 2 หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 
หน่วยท่ี 3 หลกัการประชาธิปไตยและหลกัการประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน 
หน่วยท่ี 4 หลกัการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
หน่วยท่ี 5 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางระบบ 
หน่วยท่ี 6 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางสถาบนันิยม 
หน่วยท่ี 7 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 
หน่วยท่ี 8 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางส่ือสารการเมือง 
หน่วยท่ี 9 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางการเมืองเปรียบเทียบ 
หน่วยท่ี 10 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางทอ้งถ่ินนิยมและชุมชนนิยม 
หน่วยท่ี 11 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง 
หน่วยท่ี 12 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางสังคมจิตวทิยาการเมือง 
หน่วยท่ี 13 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางกลุ่มและชนชั้นน า 
หน่วยท่ี 14 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : แนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติัทอ้งถ่ิน 
หน่วยท่ี 15 การวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน : ทิศทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน 
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ส่ือการศึกษาประจ าชุดวชิา 
  
 ชุดวชิาหลกัและแนวทางการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินเป็นชุดวิชาท่ีไม่มีการผลิตประมวลสาระ
ชุดวิชา หากแต่มีการผลิตแนวการศึกษาชุดวิชาและจดัหาหนงัสือจากภายนอก ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุม
เน้ือสาระทั้งหมดของชุดวิชา ทั้งน้ี เน่ืองจากชุดวิชาหลกัและแนวทางการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินเป็น
ชุดวิชาท่ีมีเน้ือหาและมุมมองท่ีหลากหลาย ดงันั้นนักศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา คน้ควา้ และหาขอ้มูล
เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ อาทิ เอกสารท่ีมีการแนะน าเพิ่มเติมในตอนทา้ยของแนวการศึกษาแต่ละ
หน่วย และรายช่ือเอกสารอา้งอิงในหนังสือประกอบการศึกษาชุดวิชาหลกัและแนวทางการวิเคราะห์
การเมืองท้องถ่ิน เป็นต้น โดยส่ือการศึกษาประจ าชุดวิชา  82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์
การเมืองทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย 
1.  แผนกจิกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนกัศึกษาชุดวชิาน้ี  เพื่อใหบ้รรลุผลตาม
วตัถุประสงคท์ั้งของนกัศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา และมหาวทิยาลยั 
 

2. แนวการศึกษา  แนวการศึกษาประกอบดว้ย  3  ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ส่วนท่ี 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลกัของแต่ละเร่ืองหรือเสนอปัญหาเพื่อให้นกัศึกษาได้
คิด ก าหนดกิจกรรมให้ท า และเสนอแนะแนวทางให้นกัศึกษาไดค้น้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งวิทยากร เช่น 
เอกสาร ต ารา บทความ หรือส่ืออ่ืน ๆ   เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

3.  หนังสือประกอบการศึกษาชุดวชิา 

1. ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2553). การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหน่ึง
ของอารยธรรมโลก. กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บไฟ. 

2. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (บก.). (2547). สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น. นนทบุรี: 
สถาบนัพระปกเกลา้. 
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งานทีก่ าหนดให้ท า 
 

งานทีก่ าหนดให้นักศึกษาท าจะมี  3  ช้ินๆ ละ 20 คะแนน มีคะแนนรวม 60  คะแนน 
ประกอบดว้ย  
 

รายงานฉบับที ่1        ส าหรับการสัมมนาเข้ม วันที่  13 – 14  ตุลาคม 2561 
 
 ให้นกัศึกษาสรุปหลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ว่าการน าหลกัความสัมพนัธ์ดงักล่าวมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของไทยก่อให้เกิด
ผลดีหรือผลเสียในดา้นใดบา้ง โดยหยบิยกกรณีตวัอยา่งมาแสดงใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรม (15 คะแนน) 
 จากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอกรณีตวัอย่างท่ีหยิบยกมาวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลดีหรือ
ผลเสียของหลักความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว (5 คะแนน)  
 ทั้งน้ี ขอให้นักศึกษาจดัท าเป็นรูปแบบรายงานตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด (นักศึกษา
สามารถดูรูปแบบการอา้งอิงในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) จ  านวน 15-20 หน้า (ไม่นับรวมค าน า สารบัญ และบรรณานุกรม)  โดยต้องมี
เอกสารอา้งอิงไม่นอ้ยกวา่ 10 ช้ิน  
 ก าหนดส่ง รายงานฉบับที ่1 วนัท่ี 13 ตุลาคม 2561  
  

  

รายงานฉบับที ่2        ส าหรับการสัมมนาเสริมคร้ังที ่ 1 วนัที ่ 5 – 6 มกราคม 2562 
  

 ให้นกัศึกษาคน้ควา้หนงัสือหรือเอกสารทางวิชาการท่ีมีการน าเสนอหรือมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
แนวทางการวิเคราะห์การเมืองดงัน้ี 1) การเคราะห์การเมืองตามแนวทางระบบ 2) การวเิคราะห์การเมือง
ตามแนวทางสถาบนันิยม 3) การวเิคราะห์การเมืองตามแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 4) การวิเคราะห์
การเมืองตามแนวทางส่ือสารการเมือง และ 5) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางการเมืองเปรียบเทียบ 
โดยให้นกัศึกษา เลือกการวิเคราะห์ตามแนวทางดังกล่าวมา 1 แนวทาง จากนั้นจึงน ามาสรุปสาระส าคญั
ของแนวทางดงักล่าว พร้อมทั้งหยบิยกกรณีศึกษาเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ินมาแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถน า
แนวทางการวิเคราะห์ดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินท่ีนกัศึกษาหยิบยกมาได้
อยา่งไร (15 คะแนน)  
 ทั้งน้ี ขอให้นักศึกษาจดัท าเป็นรูปแบบรายงานตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด (นักศึกษา
สามารถดูรูปแบบการอา้งอิงในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับ
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ปรับปรุง พ.ศ. 2558)) จ  านวน 15-20 หน้า (ไม่นับรวมค าน า สารบญั และบรรณานุกรม)  โดยตอ้งมี
เอกสารอา้งอิงไม่นอ้ยกวา่ 10 ช้ิน  
 ก าหนดส่ง รายงานฉบับที่ 2 วนัท่ี 5 มกราคม 2562 พร้อมจดัท าสรุปย่อเป็น Power Point เพื่อ
การน าเสนอภายในเวลา 15 นาที (5 คะแนน)  
 
 

              รายงานฉบับที ่3       ส าหรับการส่งทางออนไลน์ (e-Learning)  วนัที่ 10 - 20 มกราคม 2562 
 

 ให้นกัศึกษาคน้ควา้หนงัสือหรือเอกสารทางวิชาการท่ีมีการน าเสนอหรือมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
แนวทางการวิเคราะห์การเมืองดงัน้ี 1) การเคราะห์การเมืองตามแนวทางทอ้งถ่ินนิยมและชุมชนนิยม    
2) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางนิเวศวิทยาการเมือง 3) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางสังคม
จิตวิทยาการเมือง 4) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางกลุ่มและชนชั้นน า และ 5) การวิเคราะห์
การเมืองตามแนวทางนวตักรรมท้องถ่ินและการจดัการภยัพิบติัท้องถ่ิน โดยให้นักศึกษา เลือกการ
วิเคราะห์ตามแนวทางดังกล่าวมา 1 แนวทาง จากนั้นจึงน ามาสรุปสาระส าคญัของแนวทางดงักล่าว 
พร้อมทั้งหยบิยกกรณีศึกษาเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ินมาแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถน าแนวทางการวเิคราะห์
ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินท่ีนกัศึกษาหยบิยกมาไดอ้ยา่งไร (15 คะแนน)  
 ทั้งน้ี ขอให้นักศึกษาจดัท าเป็นรูปแบบรายงานตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด (นักศึกษา
สามารถดูรูปแบบการอา้งอิงในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)) จ  านวน 15-20 หน้า (ไม่นับรวมค าน า สารบญั และบรรณานุกรม)  โดยตอ้งมี
เอกสารอา้งอิงไม่นอ้ยกวา่ 10 ช้ิน  

ก าหนดส่ง รายงานฉบับที ่3 วนัท่ี 10 - 20 มกราคม 2562 พร้อมจดัท าสรุปยอ่เป็น Power Point 
(5 คะแนน) 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 
 รายงานท่ีจดัท า ฉบบัท่ี 1 และ 2   ควรพิมพใ์นกระดาษ A4 โดยใชเ้คร่ืองพิมพดี์ด หรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ความยาวประมาณ 6 – 12 หน้า กระดาษ A4 นกัศึกษาควรจดัท ารายงาน 2 ชุด โดย
น าส่งอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไวเ้ป็นของนกัศึกษา 1 ชุด รายงานควรเขา้เล่มและมีปก โดยใช้
รูปแบบ ดงัน้ี 

 

รายงานฉบบัท่ี………………. 
ชุดวชิาหลกัและแนวทางการวเิคราะห์การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 

Principles and Approaches to Local Politics Analysis 
 
 
 

เร่ือง…………………………………………… 
 

โดย 
 

รหสันกัศึกษา                ช่ือ – นามสกุล 
 

เสนอ 
ช่ือวทิยากรประจ ากลุ่ม 

 
 

 
 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต    วชิาเอกการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
สาขาวชิารัฐศาสตร์    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเขม้/เสริม  วนัท่ี…………เดือน……………………….. พ.ศ. ………………….. 

ระบุสถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเขม้/เสริม 
………………………………………………………………………………… 

 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษทีม่กีลิน่หอม 
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การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเขม้และสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  นกัศึกษาทุก

คนท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82714 หลกัและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน จะตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษา 
 
1.  ก าหนดการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
 ชุดวชิา 82714 หลกัและแนวทางการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน ไดก้ าหนดการสัมมนาเขม้ และ
สัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561  ดงัน้ี 
 การสัมมนาเข้ม (ร่างก าหนดการ) 
  วนัที่ 13 ตุลาคม 2561 
  08.00 – 09.00 น.  - ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น.              - บรรยายเร่ือง “หลกัและแนวทางการศึกษาการเมือง
ทอ้งถ่ิน” 

  10.15 – 10.30 น.  - พกัรับประทานอาหารวา่ง 
                           10.30 – 12.00 น.               - บรรยายเร่ือง “หลกัและแนวทางการศึกษาการเมือง

ทอ้งถ่ิน” (ต่อ) 
  12.00 – 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
  13.00 – 14.30 น.  -  น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 
  14.30 – 14.45 น.  - พกัรับประทานอาหารวา่ง 
  14.45 – 16.30 น  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 (ต่อ) 
  16.30 – 17.30 น.  - พกัรับประทานอาหารเยน็ 
  17.30 – 21.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 (ต่อ) 
 

  วนัที ่ 14 ตุลาคม  2561 
  09.00 – 10.30 น.  - บรรยาย “หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนกลาง ส่วน
     ภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน”   
  10.30 – 10.45 น.  - พกัรับประทานอาหารวา่ง 
  10.45 – 12.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 (ต่อ) 
  12.00 – 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00 – 14.30 น.  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 (ต่อ) 
  14.30 – 14.45 น.  - พกัรับประทานอาหารวา่ง 
  14.45 – 16.30 น  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 (ต่อ) 
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  16.30 – 17.30 น.  - พกัรับประทานอาหารเยน็ 
  17.30 – 21.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 
 

การสัมมนาเสริมคร้ังที ่ 1  
  วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2561 

 09.00 – 12.00 น.  - สรุปเน้ือหาชุดวชิา 
 12.00 – 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 15.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 2 (ต่อ) 
 

  วนัที ่25 พฤศจิกายน 2561 
 09.00 – 12.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 2 (ต่อ) 
 12.00 – 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 15.00 น.  - น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 2 (ต่อ)  และสรุปการสัมมนา 
 

2. สถานทีสั่มมนาเข้ม/สัมมนาเสริม 
 การสัมมนาเขม้  ณ   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1        ณ  ศูนยว์ทิยพฒันา หรือศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าจงัหวดัของ 

การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช /หรือสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

3.  การเตรียมตัวเพือ่เสนอผลงาน 
 นักศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวนัสัมมนาเขม้  และสัมมนา

เสริม  ดงัน้ี 
 1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตวัล่วงหนา้ในเร่ืองต่อไปน้ี 
    1.1 การน าเสนอผลงาน  อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้ส่ือ

ประกอบ การน าเสนอเพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้ตนเอง เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงานช้ินละไม่เกิน 15 
นาที 

    1.2 การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษา และ
ซกัซอ้มค าตอบไวล่้วงหนา้ 

 2. การเตรียมส่ือเพือ่ประกอบการรายงาน 
     จดัพิมพเ์ป็นแฟ้มเอกสารดว้ยโปรแกรม Word หรือ PowerPoint อย่างใดอย่างหน่ึง 

ประมาณ 3-5 แผ่น ใส่แผ่นดิสก์ หรือ CD หรือ Thumb Drive เพื่อน าเสนอผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมาณ 15 นาที หรืออาจเป็นโปสเตอร์ รูปภาพ หรืออ่ืนๆ ท่ีช่วยใหก้ารน าเสนอน่าสนใจ 
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การประเมินผลการศึกษา 
 

 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 82714 หลกัและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน จะ
ประเมินเป็น 2 ส่วน คือ  
 

ก. การสัมมนาเข้ม และสัมมนาเสริม มีคะแนนรวม 60 คะแนน 
     โดยมีเกณฑใ์นการประเมินผลช้ินงานทั้ง 3 ช้ิน  ดงัน้ี   
 1. ความครบถว้นของรายงานและเน้ือหา และความถูกตอ้ง   
                 ตามแบบฟอร์มการเขียน 5 คะแนน 
 2. ความละเอียดชดัเจนของการน าเสนอและความสามารถใน   
                 การอธิบายความ 10 คะแนน 
 3. การมีส่วนร่วมในการสัมมนา    
                 (การน าเสนอ การตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็น) 5 คะแนน 
     รวมคะแนนแต่ละช้ินงาน 20 คะแนน 
   
ข. การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา มีคะแนนรวม 40 คะแนน 
     1. ขอ้สอบประเภทอตันยัประเภทตอบยาวจ านวน 2 ขอ้ ขอ้ละ 20 คะแนน 
       
   


