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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาในระบบทางไกล มีลกั ษณะที่ แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี หลายประการ ประการที่ สาคัญคื อ นักศึ กษาจะต้องศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเองเกื อบ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาใน
แต่ละชุดวิชาซึ่ งแจกให้นกั ศึกษาทุกภาคการเรี ยนจึงเป็ นเอกสารที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็ นเอกสารที่ให้
รายละเอียดเกี่ ยวกับงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ในการสัมมนาเสริ ม หรื อสัมมนาเข้ม และรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา
แผนกิ จ กรรมการศึ ก ษา ชุ ด วิช า 82714 หลัก และแนวทางการวิเคราะห์ ก ารเมื อ ง
ท้อ งถิ่ น ฉบับ นี้ คณะกรรมการกลุ่ ม ผลิ ต ชุ ด วิ ช าได้จ ัด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ นกรอบในการท างานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย และการปฏิ บ ตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเข้ม 1 ครั้ ง และสัมมนาเสริ ม 2 ครั้ ง และ
นักศึกษาต้องปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษา
มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ สาหรับปรับปรุ งแผนกิ จกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอโปรดแจ้งให้
คณะกรรมการทราบด้วย

คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา
หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
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ปฏิทนิ การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ชุ ดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์ การเมืองท้ องถิ่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 - สั มมนาเข้ ม
(ส่ งรายงานฉบับที่ 1)
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562
- สั มมนาเสริมครั้งที่ 1
(ส่ งรายงานฉบับที่ 2)
วันที่ 1 – 10 มกราคม 2563
- e-Learning
(ส่ งรายงานฉบับที่ 3)

* หมายเหตุ
1. ในกรณีทที่ ่านไม่ สามารถเข้ าร่ วมสั มมนาได้ ให้ ท่านทาบันทึกแจ้ งต่ อประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 สั ปดาห์
2. การส่ งรายงานแต่ ละฉบับ ให้ ปฏิบัติตามคาชี้แจงในการกาหนดส่ งงานในแผนกิจกรรม
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รายละเอียดชุ ดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา
อธิ บายเกี่ยวกับแนวคิด ซึ่ งเป็ นหลักสาคัญในการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น และแนวทางที่ใช้
สาหรับการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น รวมทั้งกรณี ศึกษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ หลัก และแนวทางการวิเคราะห์ ก ารเมื องท้องถิ่ น และ
สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่นได้
3. รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 หลักและแนวทางการศึกษาการเมืองท้องถิ่น
หน่วยที่ 2 หลักความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น
หน่วยที่ 3 หลักการประชาธิ ปไตยและหลักการประชาธิ ปไตยท้องถิ่น
หน่วยที่ 4 หลักการเมืองการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางระบบ
หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางสถาบันนิยม
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางสื่ อสารการเมือง
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางการเมืองเปรี ยบเทียบ
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางท้องถิ่นนิยมและชุมชนนิยม
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางสังคมจิตวิทยาการเมือง
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางกลุ่มและชนชั้นนา
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : แนวทางนวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการภัยพิบตั ิทอ้ งถิ่น
หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น : ทิศทางการศึกษาการเมืองท้องถิ่น
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สื่ อการศึกษาประจาชุ ดวิชา
ชุดวิชาหลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่นเป็ นชุดวิชาที่ไม่มีการผลิตประมวลสาระ
ชุ ดวิชา หากแต่มีการผลิ ตแนวการศึกษาชุ ดวิชาและจัดหาหนังสื อจากภายนอก ซึ่ งมีเนื้ อหาครอบคลุ ม
เนื้ อสาระทั้งหมดของชุ ดวิชา ทั้งนี้ เนื่ องจากชุดวิชาหลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่นเป็ น
ชุ ดวิชาที่มีเนื้ อหาและมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นนักศึกษาจึงจาเป็ นต้องศึกษา ค้นคว้า และหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ เอกสารที่มีการแนะนาเพิ่มเติมในตอนท้ายของแนวการศึกษาแต่ละ
หน่ วย และรายชื่ อเอกสารอ้างอิง ในหนังสื อประกอบการศึกษาชุ ดวิชาหลักและแนวทางการวิเคราะห์
การเมื อ งท้อ งถิ่ น เป็ นต้น โดยสื่ อ การศึ ก ษาประจาชุ ด วิช า 82714 หลัก และแนวทางการวิเคราะห์
การเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. แผนกิจกรรม
แผนกิจกรรมเป็ นคู่มือในการศึกษาและทากิจกรรมของนักศึกษาชุดวิชานี้ เพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท้ งั ของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย
2. แนวการศึกษา แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ส่ วนที่ 2 สรุ ปสาระสังเขปหรื อประเด็นหลักของแต่ละเรื่ องหรื อเสนอปั ญหาเพื่อให้นกั ศึกษาได้
คิด กาหนดกิจกรรมให้ทา และเสนอแนะแนวทางให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าเพิ่มเติมจากแหล่งวิทยากร เช่น
เอกสาร ตารา บทความ หรื อสื่ ออื่น ๆ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยคาตอบแบบประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. หนังสื อประกอบการศึกษาชุ ดวิชา
1. ธเนศวร์ เจริ ญเมือง. (2553). การปกครองท้ องถิ่นกับการบริ หารจั ดการท้ องถิ่น : อีกมิติหนึ่ง
ของอารยธรรมโลก. กรุ งเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
2. นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (บก.). (2547). สารานุกรมการปกครองท้ องถิ่น. นนทบุรี:
สถาบันพระปกเกล้า.
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งานทีก่ าหนดให้ ทา
งานทีก่ าหนดให้ นักศึกษาทาจะมี 3 ชิ้นๆ ละ 20 คะแนน มีคะแนนรวม 60 คะแนน
ประกอบด้วย
รายงานฉบับที่ 1

สาหรับการสั มมนาเข้ ม วันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562

ให้นกั ศึกษาสรุ ปหลักความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ ว่าการนาหลักความสัมพันธ์ดงั กล่ าวมาใช้ในการบริ หารราชการแผ่นดิ นของไทยก่อให้เกิ ด
ผลดีหรื อผลเสี ยในด้านใดบ้าง โดยหยิบยกกรณี ตวั อย่างมาแสดงให้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม (15 คะแนน)
จากนั้นให้นักศึกษานาเสนอกรณี ตวั อย่างที่ หยิบยกมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งผลดี หรื อ
ผลเสี ย ของหลักความสั ม พันธ์ ระหว่างส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภาค และส่ วนท้องถิ่ น โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว (5 คะแนน)
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาจัดทาเป็ นรู ปแบบรายงานตามรู ปแบบที่ มหาวิทยาลัยกาหนด (นักศึกษา
สามารถดู รูป แบบการอ้างอิ งในคู่มื อการพิ มพ์วิทยานิ พ นธ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (ฉบับ
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) จานวน 15-20 หน้า (ไม่ นับ รวมค านา สารบัญ และบรรณานุ ก รม) โดยต้องมี
เอกสารอ้างอิงไม่นอ้ ยกว่า 10 ชิ้น
กาหนดส่ ง รายงานฉบับที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
รายงานฉบับที่ 2

สาหรับการสั มมนาเสริมครั้งที่ 1 วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562

ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหนังสื อหรื อเอกสารทางวิชาการที่มีการนาเสนอหรื อมีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับ
แนวทางการวิเคราะห์การเมืองดังนี้ 1) การเคราะห์การเมืองตามแนวทางระบบ 2) การวิเคราะห์การเมือง
ตามแนวทางสถาบันนิยม 3) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง 4) การวิเคราะห์
การเมืองตามแนวทางสื่ อสารการเมือง และ 5) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางการเมืองเปรี ยบเทียบ
โดยให้นกั ศึกษา เลือกการวิเคราะห์ ตามแนวทางดังกล่ าวมา 1 แนวทาง จากนั้นจึงนามาสรุ ปสาระสาคัญ
ของแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งหยิบยกกรณี ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นมาแสดงให้เห็นว่าสามารถนา
แนวทางการวิเคราะห์ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่ นที่นกั ศึกษาหยิบยกมาได้
อย่างไร (15 คะแนน)
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาจัดทาเป็ นรู ปแบบรายงานตามรู ปแบบที่ มหาวิทยาลัยกาหนด (นักศึกษา
สามารถดู รูป แบบการอ้างอิ งในคู่มื อการพิ ม พ์วิท ยานิ พ นธ์ มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (ฉบับ
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ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558)) จานวน 15-20 หน้า (ไม่ นับ รวมค านา สารบัญ และบรรณานุ ก รม) โดยต้องมี
เอกสารอ้างอิงไม่นอ้ ยกว่า 10 ชิ้น
กาหนดส่ ง รายงานฉบับที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 พร้อมจัดทาสรุ ปย่อเป็ น Power Point เพื่อ
การนาเสนอภายในเวลา 15 นาที (5 คะแนน)
รายงานฉบับที่ 3

สาหรับการส่ งทางออนไลน์ (e-Learning) วันที่ 1 - 10 มกราคม 2563

ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหนังสื อหรื อเอกสารทางวิชาการที่มีการนาเสนอหรื อมีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับ
แนวทางการวิเคราะห์การเมื องดังนี้ 1) การเคราะห์การเมืองตามแนวทางท้องถิ่ นนิ ยมและชุ มชนนิ ยม
2) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางนิ เวศวิทยาการเมือง 3) การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางสังคม
จิ ต วิท ยาการเมื อ ง 4) การวิเคราะห์ ก ารเมื อ งตามแนวทางกลุ่ ม และชนชั้น น า และ 5) การวิเคราะห์
การเมื องตามแนวทางนวัตกรรมท้องถิ่ นและการจัดการภัยพิ บ ตั ิ ท ้องถิ่ น โดยให้นัก ศึก ษา เลื อกการ
วิเคราะห์ ตามแนวทางดังกล่ าวมา 1 แนวทาง จากนั้นจึ งนามาสรุ ป สาระส าคัญของแนวทางดังกล่ าว
พร้อมทั้งหยิบยกกรณี ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นมาแสดงให้เห็นว่าสามารถนาแนวทางการวิเคราะห์
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่นที่นกั ศึกษาหยิบยกมาได้อย่างไร (15 คะแนน)
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาจัดทาเป็ นรู ปแบบรายงานตามรู ปแบบที่ มหาวิทยาลัยกาหนด (นักศึกษา
สามารถดู รูป แบบการอ้างอิ งในคู่มื อการพิ ม พ์วิท ยานิ พ นธ์ มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (ฉบับ
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558)) จานวน 15-20 หน้า (ไม่ นับ รวมค านา สารบัญ และบรรณานุ ก รม) โดยต้องมี
เอกสารอ้างอิงไม่นอ้ ยกว่า 10 ชิ้น
กาหนดส่ ง รายงานฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 10 มกราคม 2563 พร้อมจัดทาสรุ ปย่อเป็ น Power Point (5
คะแนน)
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แบบฟอร์ มการจัดทารายงาน
รายงานที่จดั ทา ฉบับที่ 1 และ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่ องพิมพ์ดีด หรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความยาวประมาณ 6 – 12 หน้า กระดาษ A4 นักศึกษาควรจัดทารายงาน 2 ชุ ด โดย
นาส่ งอาจารย์ประจากลุ่ม 1 ชุ ด และเก็บไว้เป็ นของนักศึกษา 1 ชุ ด รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้
รู ปแบบ ดังนี้
รายงานฉบับที่……………….
ชุดวิชาหลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองการปกครองท้องถิ่น

Principles and Approaches to Local Politics Analysis

เรื่ อง……………………………………………
โดย
รหัสนักศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

เสนอ
ชื่อวิทยากรประจากลุ่ม

หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเข้ม/เสริ ม วันที่…………เดือน……………………….. พ.ศ. …………………..
ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเข้ม/เสริ ม
…………………………………………………………………………………

ใช้ กระดาษธรรมดา ไม่ ต้องใช้ กระดาษทีม่ กี ลิน่ หอม
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การสั มมนาเข้ มและสั มมนาเสริม
การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริ มเป็ นกิ จกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร นักศึกษาทุก
คนที่ ลงทะเบียนเรี ยนชุ ดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์ การเมื องท้องถิ่ น จะต้องเข้าร่ วม
กิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา
1. กาหนดการสั มมนาเข้ มและสั มมนาเสริม
ชุดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น ได้กาหนดการสัมมนาเข้ม และ
สัมมนาเสริ ม ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้
การสั มมนาเข้ ม (ร่ างกาหนดการ)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
08.00 – 09.00 น.
- ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.
- บรรยายเรื่ อง “หลักและแนวทางการศึกษาการเมือง
ท้องถิ่น”
10.15 – 10.30 น.
- พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.
- บรรยายเรื่ อง “หลักและแนวทางการศึกษาการเมือง
ท้องถิ่น” (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
16.30 – 17.30 น.
- พักรับประทานอาหารเย็น
17.30 – 21.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
วันที่ 1 ธันวาคม 2562
09.00 – 10.30 น.
- บรรยาย “หลักความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น”
10.30 – 10.45 น.
- พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
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16.30 – 17.30 น.
17.30 – 21.00 น.

- พักรับประทานอาหารเย็น
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุ ปการสัมมนา

การสั มมนาเสริมครั้งที่ 1
วันที่ 14 ธันวาคม 2562
09.00 – 12.00 น.
- สรุ ปเนื้ อหาชุ ดวิชา
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ)
วันที่ 15 ธันวาคม 2562
09.00 – 12.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) และสรุ ปการสัมมนา
2. สถานทีส่ ั มมนาเข้ ม/สั มมนาเสริม
การสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การสัมมนาเสริ มครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา หรื อศูนย์บริ การการศึกษาประจาจังหวัดของ
การสัมมนาเสริ มครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช /หรื อสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. การเตรียมตัวเพือ่ เสนอผลงาน
นัก ศึกษาต้องเตรี ยมความพร้ อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเข้ม และสัมมนา
เสริ ม ดังนี้
1. การเตรียมซักซ้ อมตนเอง ควรมีการเตรี ยมตัวล่วงหน้าในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 การน าเสนอผลงาน อาจซัก ซ้อ มวิธี ก ารน าเสนอรายงาน ซัก ซ้ อ มการใช้สื่ อ
ประกอบ การนาเสนอเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ตนเอง เวลาที่ ใช้ในการนาเสนอผลงานชิ้ นละไม่เกิ น 15
นาที
1.2 การตอบประเด็นคาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
2. การเตรียมสื่ อเพือ่ ประกอบการรายงาน
จัดพิมพ์เป็ นแฟ้ มเอกสารด้วยโปรแกรม Word หรื อ PowerPoint อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ประมาณ 3-5 แผ่น ใส่ แ ผ่น ดิ ส ก์ หรื อ CD หรื อ Thumb Drive เพื่ อ น าเสนอผ่านเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์
ประมาณ 15 นาที หรื ออาจเป็ นโปสเตอร์ รู ปภาพ หรื ออื่นๆ ที่ช่วยให้การนาเสนอน่าสนใจ
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การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาชุ ดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์ การเมื องท้องถิ่ น จะ
ประเมินเป็ น 2 ส่ วน คือ
ก. การสั มมนาเข้ ม และสั มมนาเสริม มีคะแนนรวม
โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลชิ้นงานทั้ง 3 ชิ้น ดังนี้
1. ความครบถ้วนของรายงานและเนื้อหา และความถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มการเขียน
2. ความละเอียดชัดเจนของการนาเสนอและความสามารถใน
การอธิบายความ
3. การมีส่วนร่ วมในการสัมมนา
(การนาเสนอ การตอบปั ญหาและแสดงความคิดเห็น)
รวมคะแนนแต่ ละชิ้นงาน

60 คะแนน

ข. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา มีคะแนนรวม
1. ข้อสอบประเภทอัตนัยประเภทตอบยาวจานวน 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน

40 คะแนน

5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน

