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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลกั ษณะที่แตกต่างจากการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี หลายประการ ประการที่สาคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกื อบตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุ กครั้ง แผนกิจกรรม
การศึ กษาในแต่ ละชุ ดวิชาซึ่ งแจกให้ นักศึ กษาทุกภาคการเรี ยนจึงเป็ นเอกสารที่สาคัญมาก เนื่ องจาก
เป็ นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นกั ศึกษาต้องทา กิจกรรมที่นกั ศึกษาต้องปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
กิ จกรรมที่ ต้องร่ วมในการสั ม มนาเสริ ม และท ากิ จกรรมออนไลน์ (E-learning) และรวมถึ งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา
แผนกิ จ กรรมการศึ ก ษา ชุ ด วิ ช า 83711 การเมื อ งการปกครองเปรี ย บเที ย บ
ฉบั บนี้ คณะกรรมการการผลิตและบริ หารชุ ดวิชาได้ จัดทาขึ้น เพื่อเป็ นกรอบในการทางานของ
นักศึกษาที่ได้ รับมอบหมายงาน และการปฏิบัติกิจกรรมต่ าง ๆ ขณะเข้ าร่ วมสั มมนาเสริ ม 1 ครั้ ง
และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ กิจ กรรมต่ าง ๆ ตามที่ ระบุ ไว้ ในแผนกิจ กรรมการศึ ก ษาอย่ างครบถ้ ว น
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของประมวลสาระชุ ดวิชาและหลักสู ตรโดยตรง ดังนั้นนักศึกษาที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นวิช านี้ จ ะต้ อ งท างานให้ ค รบถ้ ว นเป็ นขั้ น ตอน คื อ การท าแนวการศึ กษา อ่ า น
ประมวลสาระชุ ดวิชา ศึ กษาแผนกิจกรรมการศึ กษา รวมทั้งค้ นคว้ าและศึ กษาจากเอกสารที่มีการ
อ้ างอิงไว้ ในประมวลสาระชุ ดวิชา ตลอดจนติดตามสถานการณ์ ทางการเมืองทั้งไทยและต่ างประเทศ
ให้ ดี ก่ อนที่จะทารายงานเพื่อ นามาร่ วมการสั มมนาและขอให้ นักศึกษาคิดและไตร่ ตรองให้ ดีในการ
เขียนรายงาน เพราะจะมีผลต่ อการประเมินผลการเรียนโดยตรง ที่ผ่านมานั้นพบว่ า ผู้ที่ไม่ ทาตาม
ขั้ น ตอนที่ ก ล่ า วมาและไม่ เอาใจใส่ จริ งจั งในกระบวนการศึ ก ษา มั กไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในการ
ประเมินผลขั้นสุ ดท้ าย
อนึ่งถ้าหากนักศึกษามีขอ้ เสนอแนะใด ๆ สาหรับปรับปรุ งแผนกิจกรรมการศึกษา
ในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หารชุดวิชา
การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
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ปฏิทนิ การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ชุ ดวิชา 83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
วันที่ 4 – 5 มกราคม 2563
วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2562

- สั มมนาเสริมครั้งที่ 1
(ส่ งรายงานฉบับที่ 1)
- ส่ งกิจกรรมออนไลน์ 1
(ส่ งรายงานฉบับที่ 2)

* หมายเหตุ วันสั ม มนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดู ได้ จากเว็บไซต์ สาขาวิชารั ฐศาสตร์
(http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx)

* หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านทาบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. การส่งรายงานให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรม
3. ขอให้นักศึกษาส่งคืนแบบสอบถามหลังจากทากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งผ่าน
อาจารย์ประจากลุ่ม
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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุ ดวิชา 83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics & Government
1. รายละเอียดชุ ดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การเมื องการปกครองเปรี ย บเที ยบ ขอบข่ายความเป็ นมาของการศึ ก ษา
การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ ทฤษฎี แนวทางที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ อาทิแนวทางโครงสร้าง
หน้าที่ แ นวทางวิเคราะห์ ระบบ แนวทางวัฒ นธรรมการเมื อง แนวทางการพัฒ นาทางการเมื อ ง
แนวทางกลุ่ม แนวทางชนชั้นนา เป็ นต้น การเปรี ยบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความ
มีประสิ ทธิผล การประเมินระบบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการศึกษาการเมืองเปรี ยบเทียบ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิด ขอบข่ายและความเป็ นมาของการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนาทฤษฎี แนวทางที่ใช้ในการศึกษาการเมืองการปกครอง
เปรี ยบเทียบไปใช้ในการวิเคราะห์ได้
3. เพื่อเสริ มสร้างทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครอง
เปรี ยบเทียบ
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
หน่วยที่ 2
เนื้อหาสาคัญของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
หน่วยที่ 3
วิธีการศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
หน่วยที่ 4
แนวทางหลักในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
หน่วยที่ 5
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบแนวทางกฎหมายและสถาบัน
หน่วยที่ 6
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบแนวทางสังคมวิทยาการเมือง
หน่วยที่ 7
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
หน่วยที่ 8
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบแนวทางรัฐและสังคม
หน่วยที่ 9
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบแนวทางระบบโลกและโลกาภิวตั น์
หน่วยที่ 10 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบแนวทางการจัดการปกครอง
หน่วยที่ 11 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบแนวทางองค์การและขบวนการนอกภาครัฐ
หน่วยที่ 12 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบในโลกเหนือ
หน่วยที่ 13 การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบในโลกใต้
หน่วยที่ 14 พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
ในประเทศไทย
หน่วยที่ 15 การประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบในประเทศไทย
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา
หน่วยที่ 1

การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ

หน่วยที่ 2

เนื้อหาสาคัญของการศึกษาการเมืองการ
ปกครองเปรี ยบเทียบ
วิธีการศึกษาการเมืองการปกครอง
เปรี ยบเทียบ
แนวทางหลักในการศึกษาการเมืองการ
ปกครองเปรี ยบเทียบ
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
แนวทางกฎหมายและสถาบัน
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
แนวทางสังคมวิทยาการเมือง
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
แนวทางรัฐและสังคม
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
แนวทางระบบโลกและโลกาภิวตั น์
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
แนวทางการจัดการปกครอง
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
แนวทางองค์การและขบวนการนอกภาครัฐ
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
ในโลกเหนือ
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
ในโลกใต้
พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของ
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
ในประเทศไทย
การประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาการเมือง
การปกครองเปรี ยบเทียบในประเทศไทย

หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
83703 การเมืองการ
ปกครองเปรี ยบเทียบ

หน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14

หน่วยที่ 15

7
งานทีก่ าหนดให้ ทา
นักศึกษาจะต้องเตรี ยมการทารายงาน จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
รายงานฉบับที่ 1 การศึกษาค้ นคว้าตารา
๏ ให้นกั ศึกษาดาเนิ นการศึก ษาค้นคว้าตาราภาษาไทยหรื อตาราภาษาอังกฤษ (Textbooks)
จานวน 1 เล่ม หรื อบทความภาษาอังกฤษ (Article) จานวน 1 บทความ ที่มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 10
หน้า อย่างใดอย่างหนึ่ งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่ องการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบมา 1 เล่ม หรื อ
1 บทความ (ต้อ งไม่ ใ ช่ ป ระมวลสาระชุ ด วิช า 83711 ของสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ มสธ.) แล้ว ให้
ดาเนินการดังนี้
1. สรุ ปโครงสร้างและประเด็นสาคัญในตาราหรื อบทความที่คน้ คว้ามา
2. วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดและทฤษฎีการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบที่มีอยู่ในตารา
หรื อ บทความนั้ น ๆ ให้เ ห็ น ประเด็น ชัด เจนของทฤษฎีห รื อ แนวคิด ในด้า น
หลักการ จุดอ่อน จุดแข็ง และการประยุกต์ใช้
3. นาเสนอแนวคิดของนักศึกษาเอง ต่อข้อ 1. และ 2. ข้างต้นรวมทั้งประเด็นอื่นๆ โดยใช้
ความคิดเห็นของตัวเอง โดยไม่จาเป็ นต้องลอกเลียนความคิดคนอื่นมา
รายงานขนาดความยาว จานวน 10 – 15 หน้า
กาหนดส่ ง รายงานฉบับที่ 1 ให้นกั ศึกษาส่ งรายงานสัมมนาเสริ มครั้งที่ 1
(นักศึกษาจะต้องอ่านประมวลสาระชุ ดวิชา 83711 ประกอบด้วย จะช่วยให้เกิดความคิดกว้างขวาง
มากขึ้น)
รายงานฉบับที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ ทางการเมือง (e-Learning)
๏ ให้ นัก ศึ ก ษาท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปรากฏการณ์ ท างการเมื อ งในด้า นที่ เกี่ ย วกับ
โครงสร้ า ง สถาบัน ทางการเมื อง พฤติ ก รรม หรื อ บทบาททางการเมื อง กลุ่ ม และกระบวนการ
ทางการเมือง แนวคิดและลัทธิ ทางการเมือง เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในกรณี ของการเมืองไทยหรือในกรณี
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ไม่ต่ากว่า 5 ชิ้ น
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
1. ตั้งประเด็นปั ญหาของการศึ กษาเปรี ยบเที ยบว่า จะศึ กษาเปรี ยบเทียบระหว่างหน่ วยใด
(Unit of Analysis) และในระดับใด (Level of Analysis) ด้วยเหตุผลใด
2. สร้ างกรอบแนวคิ ด (Conceptual Framework) ในการศึ กษาเปรี ยบเที ยบ โดยน าแนวคิ ด
และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องมาอธิ บายและกาหนดออกมาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ที่มีความชัดเจน
และเป็ นรู ปธรรมพอสมควร
3. นาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจัดระบบและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตามกรอบแนวคิดที่วางไว้ในข้อ 2
จนสามารถตอบประเด็นปัญหาที่ได้ต้ งั ไว้ใน ข้อ 1
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4. ให้นกั ศึกษาเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ที่ได้จาการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบดังกล่าว ในประเด็น
ปั ญหาการเมืองดังกล่าว โดยหยิบยกประเด็นปั ญหาการเมืองที่สาคัญขึ้นมาวิเคราะห์ในแง่มุมและมิติ
ต่างๆ ว่ามีแง่มุมและมิติสาคัญใดบ้าง
รายงานขนาดความยาว จานวน 15 – 20 หน้า
กาหนดส่ ง รายงานฉบับที่ 2 ให้นกั ศึกษาส่ งรายงานในกิจกรรมออนไลน์
หมายเหตุ : การจัดทารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่นอ้ ยกว่า 10 แห่ ง และมีบรรณานุ กรมไม่
น้อยกว่า 5 เล่ม โดยจัดทาตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ดว้ ย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิง
ในคู่มือการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์)
รู ปแบบการจัดทารายงาน
รายงานที่จดั ทา ฉบับที่ 1 และ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่ องพิมพ์ดีด
หรื อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ กรณี ใช้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ขอให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้
ขนาดตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 pt. ความยาวประมาณ 15 – 20 หน้า กระดาษ A4
องค์ประกอบของรายงานมีดงั นี้
1. ปกหน้า
2. คานา
3. สารบัญ
4. เนื้อหา
5. บทสรุ ป
6. อ้างอิง (แบบนามปี ) และบรรณานุกรม

การจัดทา และนาเสนอรายงาน
1. การจัดทารายงานทุกฉบับ ให้นกั ศึกษาจัดทารายงานดังนี้
1.1 จัดทาเป็ นรู ปเล่ม จานวน 2 ชุด ส่ งให้อาจารย์ 1 ชุด และสาหรับนักศึกษา 1 ชุด
1.2 จัดท าสรุ ป สาระส าคัญ ของรายงาน ความยาวไม่ เกิ น 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่ วมสัมมนา
2. การนาเสนอรายงาน นักศึกษาต้องจัดทา power point เวอร์ ชนั่ 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่ตอ้ งมี
การนาเสนอต่ออาจารย์ประจากลุ่ม ระยะเวลาการนาเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน
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ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน

รายงานฉบับที่………….
ชุดวิชา 83711 การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
Comparative Politics & Government

ชื่อเรื่ องรายงาน
……………………………………………………………..

โดย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
……………………………………………………………..

หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก..................................
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริ ม/เข้ม วันที่…………เดือน……………………….. พ.ศ. …………………..
ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริ ม
การสั มมนาเสริม
…………………………………………………………………………………

ใช้ กระดาษธรรมดา ไม่ ต้องใช้ กระดาษทีม่ กี ลิน่ หอม
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การสั มมนาเสริม
การสัมมนาเสริ มเป็ นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรี ยน
ชุดวิชา 83711 การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษา
1. กาหนดการสั มมนาเสริม
ชุ ดวิช า 83711 การเมื องการปกครองเปรี ย บเที ยบ ได้ก าหนดการสั ม มนาเสริ ม ในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้
การสั มมนาเสริม ครั้งที่ 1
วันที่ 4 – 5 มกราคม 2563
09.00 – 12.00 น.
- วิทยากรประจากลุ่มชี้แจงเกี่ยวกับชุดวิชา
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
การสั มมนาออนไลน์
วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2562
ส่ งรายงานฉบับที่ 2
 วิทยากรประจากลุ่มย่อย อาจนาเสนอแง่คิดและวิจารณ์การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
แต่ละคน ภายหลังจากที่นกั ศึกษาได้นาเสนอผลงานแล้ว หรื อในระหว่างการเข้ารับการสัมมนาก็ได้
ทั้งนี้นกั ศึกษาต้องร่ วมแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามด้วย
2. สถานทีส่ ั มมนาเสริม
ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. การเตรียมตัวเพือ่ เสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรี ยมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริ มดังนี้
1. การเตรี ยมตัวล่วงหน้า ควรมีการซักซ้อมตัวเองล่วงหน้าในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 การน าเสนอผลงาน อาจซั ก ซ้ อ มวิ ธี ก ารน าเสนอรายงาน ซั ก ซ้ อ มการใช้ สื่ อ
ประกอบการนาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอผลงานฉบับละไม่เกิน
20 นาที (หรื อตามความเหมาะสม)
1.2 การตอบประเด็นคาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
2. การเตรี ยมสื่ อประกอบ ควรจัดเตรี ยมสิ่ งต่อไปนี้
2.1 เอกสารสรุ ป ย่ อ รายงานที่ น าเสนอความยาวไม่ เกิ น 1 หน้ า กระดาษ จ านวน
10 – 15 ชุด (เพื่อแจกผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา)
2.2 สื่ อประกอบการเสนอผลงาน อาจจัดทาเป็ นแผ่นใส แผนภูมิ โปสเตอร์ รู ปภาพ
หรื อลักษณะอื่นที่ช่วยให้การนาเสนอน่าสนใจ
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การประเมินผลการศึกษา
การประเมินการศึกษาชุ ดวิชา 83711 การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ โดยจะประเมิ น
เป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก ประเมินจากการเข้าร่ วมสัมมนา และงานที่กาหนดให้ทาร้อยละ 60 และ
ส่ วนที่สอง ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาค ร้อยละ 40 ดังรายละเอียดดังนี้
1. การจัดทารายงาน
ในการประเมินผลการศึกษาได้กาหนดสัดส่ วนของคะแนนไว้ดงั นี้
1. การจัดทารายงานการสั มมนาเสริม
60 คะแนน
1.1 การจัดทารายงานฉบับที่ 1 ในการสั มมนาเสริมครั้งที่ 1
25 คะแนน
- ความครบถ้วนของประเด็นที่นาเสนอตามที่แผนกิจกรรมได้
กาหนดไว้
5 คะแนน
- ความสมเหตุสมผลในการวิพากษ์วจิ ารณ์
5 คะแนน
- ความรู ้ความเข้าในด้านทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
5 คะแนน
- การนาเสนอความคิดของนักศึกษาเอง (คิดสร้างสรรค์)
5 คะแนน
- การมีส่วนร่ วมของนักศึกษา การร่ วมอภิปรายและซักถาม
5 คะแนน
1.2 การจัดทารายงานฉบับที่ 2 ในการสั มมนาออนไลน์
35 คะแนน
- ความครบถ้วนของประเด็นต่าง ๆ ในการนาเสนอผลงาน
ตามที่แผนกิจกรรมได้กาหนดไว้
5 คะแนน
- ความชัดเจนในด้านทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา และการ
สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
5 คะแนน
- ความชัดเจน ความเหมาะสม และความเป็ นระบบของข้อมูล
และข้อเท็จจริ งที่ใช้ในการศึกษาเปรี ยบเทียบ
5 คะแนน
- ความสมเหตุสมผลและคุณภาพของการศึกษาเปรี ยบเทียบ
5 คะแนน
- ความสามารถในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่มีผสู ้ งสัยและตั้งคาถาม
5 คะแนน
- การนาเสนอความคิดของนักศึกษาเอง (คิดสร้างสรรค์
และความสามารถในการวิเคราะห์)
5 คะแนน
- การมีส่วนร่ วมของนักศึกษา (การซักถาม การเสนอประเด็น
และการอยูร่ ่ วมกันและมีสมาธิ ในการสัมมนา)
5 คะแนน
2. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
40 คะแนน
2.1 ลักษณะข้อสอบ
- ข้อสอบอัตนัย แบบตอบยาว จานวน 2 ข้อๆ ละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน
- ข้อสอบอัตนัย แบบตอบสั้น จานวน 4 ข้อๆ ละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน

