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ค าน า 
 

  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหลายประการ  ประการท่ีส าคญัคือ  นักศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา  และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไวทุ้กคร้ัง  แผนกิจกรรมการศึกษา
ในแต่ละชุดวิชาซ่ึงแจกให้นกัศึกษาทุกภาคการศึกษาจึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก  เน่ืองจากเป็นเอกสาร
ท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีนักศึกษาตอ้งท า  กิจกรรมท่ีนักศึกษาตอ้งปฏิบติัในการสัมมนาเสริม  
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวชิา 
 
  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 83713 กระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหว่าง
ประเทศ ฉบบัน้ีคณะกรรมการ กลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาฯ ไดจ้ดัท าข้ึน  เพื่อเป็นกรอบให้นกัศึกษา
ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า 1  คร้ัง และการสัมมนาผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 1 คร้ัง โดยนักศึกษาตอ้ง
ปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน   หากนักศึกษามี
ขอ้เสนอแนะใด ๆ ส าหรับปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ขอไดโ้ปรดแจง้ให้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิาฯ ทราบดว้ย 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิา 
กระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหวา่งประเทศ 
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ปฏิทนิการศึกษา  ภาคการศึกษาที ่2/2563 
 

วนัที่ กจิกรรม 
22 - 23  พฤษภาคม  2564 - สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1  (ส่งรายงานฉบบัท่ี 1) 
1 – 10 มิถุนายน 2564 - E-learning  1  (ส่งรายงานฉบบัท่ี 1) 
15 – 25 มิถุนายน 2564 - E-learning  2  (ส่งรายงานฉบบัท่ี 2) 
1 – 10 กรกฎาคม 2564 - E-learning  3  (ส่งรายงานฉบบัท่ี 3) 
15 – 20 กรกฎาคม 2564 - E-learning  4  (ส่งรายงานฉบบัท่ี 4) 

  
  

* หมายเหตุ * วนัสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * หมายเหตุ 
   1.  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านท าบันทกึแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา 
        รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
   2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในแผนกจิกรรม 
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รายละเอยีดชุดวชิา 
 

1.  ค าอธิบายชุดวชิา 
 วเิคราะห์แนวคิดและพฒันาการของโลกาภิวตัน์ ท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของสังคม 

โลกและสังคมไทยตลอดจนวถีิชีวติของปัจเจกชนในดา้นต่างๆ 
2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและพฒันาการของโลกาภิวตัน์ท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นไป
ของสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวถีิชีวติของปัจเจกชนในดา้นต่างๆ 

2.  เพื่อสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบักระแสโลกในการก าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
สังคมไทยเผชิญอยู ่

 
 

ส่ือการศึกษาประจ าชุดวชิา 
 
ส่ือการศึกษาประจ าชุดวชิา 83713 กระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย 
1.  แผนกจิกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวิชาน้ี  เพื่อให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท์ั้งของนกัศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา  และมหาวทิยาลยั 
2.  แนวการศึกษา แนวการศึกษาประกอบดว้ย  3  ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ส่วนท่ี 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลกัของแต่ละเร่ืองหรือเสนอปัญหาเพื่อให้
นกัศึกษาไดคิ้ด ก าหนดกิจกรรมใหท้ า และเสนอแนะแนวทางใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้เพิ่มเติมจาก
แหล่งวทิยาการ เช่น เอกสาร ต ารา บทความ  หรือส่ืออ่ืน ๆ  
 ส่วนท่ี 3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3.  ประมวลสาระ 
 ประมวลสาระ  มีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย ตามโครงสร้างของชุดวิชา เน้ือหาการสอน
มีดงัน้ี    
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หน่วยที่ ช่ือหน่วย 
1 โลกยคุหลงัสงครามเยน็ 
2 กระแสโลกาภิวตัน์ 
3 มหาอ านาจยคุหลงัสงครามเยน็ 
4 เศรษฐกิจการเมืองโลกยคุหลงัสงครามเยน็ 
 5 ภูมิภาคนิยมตั้งแต่ยคุหลงัสงครามเยน็ 
6 สิทธิมนุษยชน 
7 ประเด็นปัญหาและภยัคุกคามระหวา่งประเทศท่ีส าคญั 
8 แนวคิดชาตินิยม ประชาธิปไตยยคุหลงัสงครามเยน็ 
9 ทุนนิยมโลก 

10 สังคมและวฒันธรรมโลกยคุหลงัสงครามเยน็ 
11 สันติภาพและระเบียบโลก 
12 ความมัน่คงระหวา่งประเทศ 
13 การใชค้วามรุนแรงและการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ 
14 องคก์ารท่ีไม่ใช่รัฐกบักระแสโลกาภิวตัน์ 
15 โลกาภิวตัน์กบัสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

วธีิการศึกษาชุดวชิา 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวชิากระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหวา่งประเทศ 

1.1.1  ประมวลกิจกรรมท่ีตอ้งท า  นกัศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาท่ี 2/2563  ตั้งแต่
วนัท่ี  15 มีนาคม  –  กรกฎาคม 2564 โดยตอ้งปฏิบติักิจกรรมดงัน้ี 

1)  ศึกษาจากส่ือหลกัคือ  ประมวลสาระชุดวชิาและแนวการศึกษาชุดวชิา 
2)  ท ารายงานเพื่อน าเสนอในการสัมมนาเสริม  (ดูรายละเอียดในเร่ืองงานท่ี

ก าหนดใหท้ า) 
1.1.2  การจดัท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาท่ี 2/2563  โดยเติมกิจกรรม

การศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งวางแผนล่วงหนา้  เช่น  การคน้ควา้เพิ่มเติม  และการท ารายงาน  การสัมมนา
เสริม  ฯลฯ 

1.1.3  การจดัท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

1.2.1  การเตรียมดา้นร่างกาย  จดัแบ่งเวลาท่ีปลอดจากภารกิจอ่ืน  เพื่อศึกษาเน้ือหาจาก
ประมวลสาระชุดวชิาดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยวนัละ  2  ชัว่โมง 

1.2.2  การเตรียมจิตใจ  เตรียมจิตใจให้พร้อมมีสมาธิมุ่งศึกษาประมวลสาระชุดวิชา
ตามท่ีไดว้างแผนและก าหนดไวใ้นตารางการเรียน 

1.2.3  การเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก  จดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมและมีบรรยากาศท่ีดี 
ส าหรับการศึกษาประมวลสาระชุดวชิา  ควรเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีจ าเป็น เช่น ดินสอ  
ปากกา  เคร่ืองบนัทึกเสียง  เป็นตน้ 
 1.3  วธีิการศึกษาประมวลสาระชุดวชิา 

1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารประมวลสาระชุดวชิาเพื่อเป็น
พื้นฐานของการประเมินตนเองและทบทวนความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาประมวลสาระชุดวชิา 

1.3.2  ท าความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการน าเสนอในเอกสารประมวลสาระชุดวชิา 
1.3.3  ศึกษาสารบญัเพื่อทราบวา่ประมวลสาระชุดวชิาประกอบดว้ยเน้ือหาอะไรบา้ง 
1.3.4  ศึกษาแนวคิดและวตัถุประสงคป์ระจ าหน่วย  ประจ าตอน  เพื่อทราบและเขา้ใจ

ประเด็นหลกัหรือความคิดรวบยอดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการใหน้กัศึกษาทราบ 
1.3.5  อ่านเน้ือหาสาระอยา่งคร่าว ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของการศึกษาเน้ือหาโดยละเอียด

ต่อไป 
1.3.6  ศึกษาเน้ือหาจากประมวลสาระชุดวชิาโดยละเอียด  พินิจพิจารณาเน้ือหาให้เกิด

ความรู้  ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
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1.3.7  ทบทวนความรู้  ความเขา้ใจเน้ือหาสาระและแนวคิดท่ีตนไดรั้บกบัวตัถุประสงค์
ของหน่วย ตอน และเร่ือง  หากไม่ตรงกนัก็ควรกลบัไปทบทวน  ดว้ยการอ่านเน้ือหาในประมวลสาระ
ชุดวชิาโดยละเอียดอีกคร้ังหน่ึง  

1.3.8  ท ากิจกรรมทา้ยเร่ือง  โดยตอบกิจกรรมและบนัทึกกิจกรรม  แลว้ตรวจสอบกบั
แนวตอบกิจกรรม 

1.3.9  ทบทวนและประเมินความรู้  ความเขา้ใจ  และแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาประมวล
สาระชุดวชิา 
 
2.  การด าเนินการศึกษา 
 นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษา  ดงัน้ี 
 2.1  ศึกษาและท ากิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวชิา  ท ากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน   
ชุดวชิากระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหวา่งประเทศ 
 2.3  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวทิยาการอ่ืนท่ีทนัสมยั 
 2.4  เขา้ร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชากระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหวา่งประเทศ ตามวนั  
เวลา  สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 2.5  เขา้สอบประจ าภาคการศึกษา  2/2563  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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งานทีก่ าหนดให้ท า 
 
นกัศึกษาจะตอ้งเตรียมการท ารายงาน  จ านวน  2  ฉบบั  ดงัน้ี 
 

รายงานฉบับที ่1 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
 ให้นกัศึกษาหยบิยกประเด็นปัญหาขา้มพรมแดนร่วมสมยัท่ีเช่ือมโยง มิติเศรษฐกิจ และความ
มัน่คง ประเด็นใดประเด็นหน่ึงทีแ่สดงความเช่ือมโยงระหว่างสังคมระหว่างประเทศ มา วิเคราะห์และ
น าเสนอ ในการสัมมนา โดยจะต้องกล่าวถึง ความส าคัญของประเด็นท่ีหยิบยกมาพิจารณาและ
น าเสนอ ลักษณะของประเด็นปัญหา ทั้ งน้ีนักศึกษาจะต้องใช้ แนวคิดทฤษฎีท่ีปรากฏในชุดวิชา
กระแสโลก มาเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอ โดยนักศึกษาอาจน าแนวคิดทฤษฎีมา
ประยกุตใ์ชไ้ดม้ากกวา่หน่ึงแนวคิดทฤษฎี โดยจะตอ้งเป็นลกัษณะแนวคิดทฤษฎีท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กนัได ้
(นกัศึกษาอาจใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีปรากฏในชุดวชิาแนวคิดทางการเมืองและสังคม มาประกอบดว้ย) 
 ความยาวในการจดัท ารายงาน 15-20 หนา้ 
 ก าหนดส่ง ให้ส่งและน าเสนอรายงานฉบับที่ 1 ในวนัแรกของการเขา้รับการสัมมนาเสริมคร้ัง
ท่ี 1 โดยใหเ้วลาในการน าเสนอรายงานละ 15 – 20 นาที 
 

รายงานผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 
รายงานผา่นระบบออนไลน์ ให้นกัศึกษาหยิบยกประเด็นความร่วมมือหรือความขดัแยง้ขา้ม

พรมแดน ท่ีเนน้ถึงมิติดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ซ่ึงเช่ือมโยงระหวา่งสังคมระหวา่ง
ประเทศมา วเิคราะห์และน าเสนอ ผา่นระบบออนไลน์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี     

คร้ังท่ี 1 ใหค้ดัเลือกประเด็นการน าเสนอพร้อมใหเ้หตุผลและสาระในการน าเสนอ (ความยาว 
3-5 หนา้กระดาษ A4) 

คร้ังท่ี 2 ให้คดัเลือกแนวคิดทฤษฎีท่ีจะใช้เป็นแกนหลกัในการวิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ีได ้
น าเสนอไวใ้นคร้ังท่ี 1 (ความยาว 5-7หนา้กระดาษ A4) โดยนกัศึกษาจะตอ้งสรุปเน้ือหาและวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีท่ีคดัเลือกมา 

คร้ังท่ี 3 ใหป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีไดค้ดัเลือกไวใ้นคร้ังท่ี 2 เพื่อวเิคราะห์สาระเร่ืองราวท่ี
ไดค้ดัเลือกไวใ้นคร้ังท่ี 1 (ความยาว 5-7 หนา้กระดาษ A4) 

คร้ังท่ี 4 น าเสนอบทสรุปของการศึกษา พร้อมขอ้เสนอแนะ (ความยาว 1-3 หนา้กระดาษ A4) 
ทั้งน้ีใหจ้ดัท าบรรณานุกรมและรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ประกอบการสัมมนาดว้ย 

หมายเหตุ : การส่งงานในแต่ละคร้ัง ขอให้นกัศึกษาด าเนินการในลกัษณะของการเขียนงาน
วชิาการท่ีมีการอา้งอิงท่ีสมบูรณ์ 
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การแบ่งเนื้อหาของงานและก าหนดการจัดส่ง ส าหรับกิจกรรมที่ท าการสัมมนาผ่านระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ 

ก าหนดการส่งงาน เนือ้งานทีต้่องท า รายละเอยีด 
1 – 10 มิถุนายน 2564 ใหค้ดัเลือกประเด็นการน าเสนอพร้อม

ใหเ้หตุผลและสาระในการน าเสนอ 
- ความยาว 5-7 หนา้กระดาษ A4 

15 – 25 มิถุนายน 2564 ใหค้ดัเลือกแนวคิดทฤษฎีท่ีจะใชเ้ป็น
แกนหลกัในการวเิคราะห์เน้ือหาสาระท่ี
ได ้น าเสนอไวใ้นคร้ังท่ี 1 

- ความยาว 5-7 หนา้กระดาษ A4 

1 – 10 กรกฎาคม 2564 ใหป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีได้
คดัเลือกไวใ้นคร้ังท่ี 2 เพื่อวเิคราะห์
สาระเร่ืองราวท่ีไดค้ดัเลือกไวใ้นคร้ังท่ี 1 

- ความยาว 5-7 หนา้กระดาษ A4 

15 – 20 กรกฎาคม 2564 น าเสนอบทสรุปของการศึกษา พร้อม
ขอ้เสนอแนะ 

- ความยาว 1-3 หนา้กระดาษ A4 

 
รวมความยาวในการจัดท ารายงานไม่เกนิ 15-20 หน้า 
การจัดส่งรายงาน 

1. นักศึกษาทุกคนต้องท าการเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตามท่ีได้เขา้รับการ
อบรมในวนัปฐมนิเทศฯ  

2. บนัทึกรายงานในรูปแบบของไฟล์ขอ้มูล และท าการแนบไฟล์ขอ้มูลในระบบการส่ง
งาน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดส่งงานแต่ละช้ิน  

3. ทั้ งน้ี คณาจารย์ผูส้อนจะท าการตรวจและพิจารณาให้คะแนนกิจกรรมน้ีในระบบ
ออนไลน์เท่านั้น 

4. ในการส่งงานในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ส่งงาน มิฉะนั้นเม่ือถึงก าหนดระยะเวลาระบบจะท าการปิดรับ
งานทนัที เพื่อเปิดรับงานช้ินต่อไป 
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รูปแบบการจัดท ารายงาน 
 
 รายงานท่ีจดัท า  ฉบบัท่ี 1 และ 2  ให้จดัพิมพ์ลงในกระดาษ A4 โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ขอใหใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft  Word โดยใชต้วัอกัษร Cordia New  หรือ Angsana  New  ขนาด 16 pt. 
ความยาว  

องคป์ระกอบของรายงานมีดงัน้ี 
1. ปกหนา้ 
2. ค าน า 
3. สารบญั 
4. เน้ือหาพร้อมอา้งอิงระบบนาม-ปี 
5. บทสรุป 
6. บรรณานุกรม 

 
ทั้งนี ้การจัดท ารายงานทุกช้ิน จะต้องมีการจัดท าการอ้างองิเอกสาร และบรรณานุกรม ตามรูปแบบ
ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท า และน าเสนอรายงานส าหรับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
1. การจดัท ารายงานทุกฉบบั ใหน้กัศึกษาจดัท ารายงาน ดงัน้ี 

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  นกัศึกษาควรจดัท า power point เวอร์ชัน่ 2003 เน้ือหาสาระรายงานท่ีตอ้งมี

การน าเสนอต่ออาจารยป์ระจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 
3. การท าอา้งอิงระบบนาม-ปี และบรรณานุกรมขอใหศึ้กษารายละเอียดจากคู่มือการพิมพ์

วทิยานิพนธ์/การศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีเวบ็ไซต ์
http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/loadtext/Template/Cover/page03.html 
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ตัวอย่างการจัดพมิพ์ปกรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานฉบบัท่ี…………. 

ชุดวชิา  83713 กระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหวา่งประเทศ 
World Currents Study 

 
 
 

เร่ือง…………………………………………… 
 

โดย 
 

รหสันกัศึกษา                ช่ือ – นามสกุล 
 

…………………………………………………………….. 
 
 
 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต   วชิาเอกการเมืองการปกครอง 
สาขาวชิารัฐศาสตร์    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริม  วนัท่ี…………เดือน……………………….. พ.ศ. ………………….. 

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

 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษทีม่กีลิน่หอม 



 13 

การสัมมนาเสริม 
 

 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียน 
ชุดวิชา  83713 กระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหว่างประเทศ  จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษา 
 

1.  ก าหนดการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
 วนัที ่22 - 23  พฤษภาคม  2564 

 09.00 – 12.00 น.   -  สรุปเน้ือหาชุดวชิา 
 12.00 – 13.00 น.   -  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
 13.00 – 16.00 น.   -  น าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1  
 
  2.  สถานทีสั่มมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
           ณ  ศูนยว์ทิยพฒันา หรือศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าจงัหวดัของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช / 
หรือสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
3.  การเตรียมตัวเพือ่เสนอผลงานส าหรับการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 
 นกัศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวนัสัมมนาเสริม   ดงัน้ี 
 1.  การเตรียมซกัซอ้มตนเอง  ควรมีการเตรียมตวัล่วงหนา้ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1 การน าเสนอผลงาน อาจซกัซอ้มวธีิการน าเสนอรายงาน ซกัซอ้มการใชส่ื้อประกอบ 
การน าเสนอเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเอง เวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอผลงานช้ินละไม่เกิน 15 นาที 

1.2 การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษา และ
ซกัซอ้มค าตอบไวล่้วงหนา้ 
 2.  การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเสนอผลงานควรจดัเตรียมส่ิงต่อไปน้ี 

2.1 เอกสารสรุปยอ่รายงานท่ีน าเสนอความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 เพื่อแจก 
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา จ านวน 10 – 15 ชุด 

2.2 ส่ือประกอบการเสนอผลงาน อาจจดัท าเป็น power point แผนภูมิ โปสเตอร์ รูปภาพ 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีช่วยใหก้ารน าเสนอน่าสนใจ 
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การประเมินผลการศึกษา 
 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 83713 กระแสโลกาภิวตัน์และผลกระทบระหว่างประเทศ จะ
ประเมินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนา/น าเสนองาน  (รวมการสัมมนา
เสริม)  และงานท่ีก าหนดใหท้ าร้อยละ  60  และสอบไล่  ร้อยละ 40  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การก าหนดคะแนน 
 ในการประเมินผลการศึกษาไดก้ าหนดสัดส่วนของคะแนนไวด้งัน้ี 
 1.   การจดัท ารายงานการสัมมนาเสริม     60 คะแนน 
  1.1 การจดัท ารายงานฉบบัท่ี 1 ในการสัมมนาแบบเผชิญหนา้ 30 คะแนน 
        -  ความรู้ความเขา้ใจดา้นแนวคิดทฤษฎี    10 คะแนน 
        -  ความสมเหตุสมผลในการวเิคราะห์      5  คะแนน 
        -  ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอ     5  คะแนน 
        -  รูปแบบและวธีิการน าเสนอ       5  คะแนน 
        -  การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา       5  คะแนน 
  1.2  การจดัท ารายงานฉบบัท่ี 2 สัมมนาเสริมผา่นระบบออนไลน์ 30 คะแนน 
        -  การก าหนดประเด็นปัญหาในการศึกษา     5 คะแนน 
        -  ความเขา้ใจในเน้ือหาแนวคิดทฤษฎี และความสอดคลอ้งกบั      10 คะแนน 
                                    ประเด็นปัญหาท่ีศึกษา      

      -  ความสมเหตุสมผลในการวเิคราะห์ความสมบูรณ์ของ   10  คะแนน 
          เน้ือหาสาระท่ีน าเสนอ     

       -  การมีส่วนร่วมในการซกัถามและตอบปัญหา       5  คะแนน 
 
 2.  แนวทางโครงสร้างคะแนนการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา         40 คะแนน 

2.1  ขอ้สอบอตันยั ประเภทตอบยาว จ านวน  1  ขอ้ๆ ละ 20 คะแนน (20 คะแนน) 
- แนวคิดทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นแกนในการศึกษาความเปล่ียนแปลงและความเป็นไป 
  ของกระแสโลก 

2.2  ขอ้สอบอตันยั ประเภทตอบสั้น จ านวน  2  ขอ้ๆ ละ 10 คะแนน โดยเน้ือหาอาจ   
        เก่ียวขอ้งกบัประเด็น (Issue) ต่างๆ  

 
 


