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ค าน า 

 

  “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” โดยมี “ต ารา” หรือ “ประมวลสาระชุดวิชา” เอกสาร

และสื่ออ่ืนๆ ประกอบ รวมทั้งอาจารย์หรือผู้สอนทางด้านรัฐศาสตร์คอยให้ค าปรึกษาแนะน าและ 

ชี้แนะเป็นกระบวนการการเรียนการสอนที่ส าคัญยิ่งในระบบการเรียนการสอนทางไกลของสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ชุดวิชา “83715  การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง” ก็อยู่ภายใต้ระบบของการศึกษา

ทางไกลดังกล่าว นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงต้องปรับตัว (เวลา สมาธิ และวิถีชีวิต) ให้เข้ากับระบบ

การศึกษาที่ประมวลสาระชุดวิชาได้จัดวางไว้  กล่าวคือ  อ่านประมวลสาระชุดวิชาทั้ง 15  หน่วย ให้เข้าใจ  

อ่านและท ากิจกรรมในแนวทางการศึกษาทุกหน่วยจนครบ  และท ารายงานเพ่ือเข้าร่วมการสัมมนาเสริม

แบบเผชิญหน้า 1  ครั้ง และการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง ตามที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม

การศึกษา 

  ถ้านักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท าได้อย่างครบถ้วนตามระบบที่กล่าวมาข้ างต้น  

ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสาระของการสื่อสารทางการเมืองได้ตามวัตถุประสงค์ของประมวล

สาระชุดวิชานี้  และตามความคาดหวังของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชานี้    ตลอดจน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต อีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากความก้าวหน้าในทาง

วิชาการและการเดินไปสู่ความส าเร็จในการศึกษาของนักศึกษาเอง 

  จึงหวังว่านักศึกษาจะได้ศึกษาและท าตามแผนกิจกรรมการศึกษานี้ ไปจนสิ้นสุด

กระบวนการ และถ้านักศึกษามีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อแผนกิจกรรมการศึกษา ก็ขอได้

โปรดแจ้งต่อคณะกรรมการฯ หรืออาจารย์ที่เป็นวิทยากรในการสัมมนาได้โดยตรง หรือจะส่งข้อเสนอแนะ

ไปยังสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง

ในโอกาสต่อไป 

 

      คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 

                   การสื่อสารทางการเมือง 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2564 

ชุดวิชา  83715  การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 

 

   

วันที่ 30 - 31  ตุลาคม 2564 -  สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

วันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2564 -  E-learning ฉบับที่ 1 

วันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2564 -  E-learning ฉบับที่ 2 

วันที่ 1 – 10 มกราคม 2565 -  E-learning ฉบับที่ 3 

  

 

 

* หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ (https://politicalsci.stou.ac.th/) 

 

   * หมายเหต ุ
   1.  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
        รัฐศาสตร์  ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
   2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา  83715  การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 
 

1. รายละเอียดชุดวิชา 

1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

 ระบบการสื่อสารกับระบบการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมือง 

แนวคิดและเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในภาคปฏิบัติ พฤติกรรมการสื่อสารทาง  

การเมืองในแนวลึก องค์กรและสถาบันในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง และเทคนิควิทยาด้ าน 

สื่อสารทางการเมือง 
 

      1.2  วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาและวิ เคราะห์ ระบบการสื่ อสารทางการเมือง กระบวนการและพฤติกรรม 

การสื่อสารทางการเมือง 

2. ประยุกต์ใช้แนวคิดและพัฒนาเทคนิคต่างๆ ในกระบวนการการสื่อสารทางการเมือง 

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสื่อสารทาง 

การเมือง 
 

สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 

 

สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง  ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้  เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท้ังของนักศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  และมหาวิทยาลัย 
 
2.  แนวการศึกษา  แนวการศึกษาประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1   แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2   สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่องหรือเสนอปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้
คิด  ก าหนดกิจกรรมให้ท า และเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆ   
เช่น  ต ารา เอกสาร  บทความ  ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 ส่วนที่ 3   แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบ  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
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3.  ประมวลสาระ 
 ประมวลสาระ  มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วยตามโครงสร้างของชุดวิชา โดยจัดพิมพ์เป็น  
2  เล่ม  และมีค่า 6 หน่วยกิต เนื้อหาการสอนมีดังนี้ 

หน่วยที่  1 กระบวนทัศน์ของปรัชญาการสื่อสารทางการเมือง 
หน่วยที่  2 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง 
หน่วยที่  3 แนวคิดและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง 
หน่วยที่  4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทางการเมือง 
หน่วยที่  5 การบริหารการสื่อสารและสารสนเทศทางการเมือง 
หน่วยที่  6 จิตวิทยาการสื่อสารทางการเมือง 
หน่วยที่  7 การรณรงค์ข่าวสารกับการเมือง 
หน่วยที่  8 การรณรงค์ทางการเมือง 
หน่วยที่  9 การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง  
หน่วยที่  10 การสื่อสารทางการเมืองภาคประชาชน 
หน่วยที่  11 การสื่อสารทางการเมืองภาครัฐ  
หน่วยที่  12 การสื่อสารทางการเมืองภาคองค์กรทางการเมือง 
หน่วยที่  13 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี และการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ 
หน่วยที่  14 การประเมินผลสัมฤทธิ์การสื่อสารทางการเมือง 
หน่วยที่  15 การสื่อสารทางการเมืองกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
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วิธีการศึกษาชุดวิชา 

 

1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชาการสื่อสารทางการเมือง / การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 

1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า  นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564  ตั้งแต่

วันที่  15 กันยายน 2564 ถึง มกราคม 2565     โดยต้องปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ คือ 

1)  ศึกษาจากสื่อหลัก  คือ  ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาชุดวิชา 

2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนดให้

ปฏิบัติ) 

1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564  โดยเพ่ิมเติม

กิจกรรมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า  เช่น  การค้นคว้าเพิ่มเติม  และการท ารายงาน  การ

เข้ารับการสัมมนาเสริม  เป็นต้น 

1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 

 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน 

1.2.1  การเตรียมด้านการจัดแบ่งเวลา  จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจอ่ืน  เพ่ือศึกษาเนื้อหา

จากประมวลสาระชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ  2  ชั่วโมง 

1.2.2  การเตรียมด้านร่างกาย  จัดเวลาเพ่ือการศึกษาและท ากิจกรรม  เตรียมจิตใจให้

พร้อมมีสมาธิมุ่งศึกษาประมวลสาระชุดวิชาตามที่ได้วางแผนและก าหนดไว้ในตารางการเรียน 

1.2.3  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดี 

ส าหรับการศึกษาประมวลชุดวิชา ควรเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอ  ปากกา  

เครื่องบันทึกเสียง  เป็นต้น 

 1.3  วิธีการศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 

1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมิน

ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 

1.3.2  ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในเอกสารประมวลสาระชุดวิชา 

1.3.3  ศึกษาสารบัญเพ่ือทราบว่าประมวลสาระชุดวิชาประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง 

1.3.4  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย  ประจ าตอน  เพื่อทราบและเข้าใจ

ประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ 

1.3.5  อ่านเนื้อหาสาระโดยสรุป  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดต่อไป 
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1.3.6  ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาโดยละเอียด  พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิด
ความรู้  และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

1.3.7  ทบทวนความรู้  ความเข้าใจเนื้อหาสาระและแนวคิดที่ตนได้รับกับวัตถุประสงค์ 
ของหน่วย ตอนและเรื่อง  หากไม่ตรงกันก็ควรกลับไปทบทวน  โดยอ่านเนื้อหาในประมวลสาระ 
ชุดวิชาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

1.3.8  ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง  โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม  แล้วตรวจสอบกับแนว
ตอบกิจกรรม 

1.3.9  ทบทวนและประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาประมวล
สาระชุดวิชา 
 

2.  การด าเนินการศึกษา 

 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาดังนี้ 

 2.1  ศึกษาและท ากิจกรรมตามแผนการศึกษา 

 2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา   ท ากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

ชุดวิชาการสื่อสารทางการเมือง 

 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยาการอ่ืนที่ทันสมัย 

 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชาการสื่อสารทางการเมือง ตามวัน  เวลา  สถานที่ ที่มหาวิทยาลัย 

ก าหนด 

 2.5 เข้าสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษา 1/2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท า  

 

การศึกษาชุดวิชา 83715  การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการ

สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า จ านวน 1 ครั้ง และการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 1 

ครั้ง ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

1.1 ก าหนดวันสัมมนาเสริม  วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563   

1.2 รายละเอียดงานที่ก าหนดให้ท า 

รายงานฉบับท่ี 1  (15 คะแนน) 

ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญโดยภาพรวมของประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารทางการเมือง/การ

สื่อสารและพลวัตทางการเมือง และน าเสนอเนื้อหาประมาณ 10 หน้า พร้อมวิจารณ์และแสดงความ

คิดเห็นประมาณ 5 หน้า  

ก าหนดส่ง ให้ส่งรายงานฉบับที่ 1 ในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
 

รายงานฉบับท่ี 2   (15 คะแนน) 

 ให้นักศึกษาค้นคว้าและเลือกต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับการสื่อสารทางการเมืองเป็น จ านวน 2 เล่ม  โดยให้เป็นงานต่างประเภทกัน แล้วด าเนินการดังต่อไปนี้  

1) สรุปสาระส าคัญของต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วรรณกรรม  

2) จากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิดของตนเองที่มีต่อสาระส าคัญซ่ึงอ่านและสรุปไว้จาก

ข้อ 1 โดยใช้แนวคิดหรือความรู้สาระส าคัญของประมวลสาระชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทาง

การเมือง เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และจินตนาการมากยิ่งข้ึน  

3) น าเสนอเป็นรายงาน โดยความยาวของงานแต่ละเล่มประมาณ 10 - 15 หน้า รวม 2 

เล่มประมาณ 20 - 30 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรมและภาคผนวก) 

 ก าหนดส่ง ให้ส่งรายงานฉบับที่ 2 ในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
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2.  การสัมมนาเสริมผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์    (30 คะแนน) 
 

      ให้นักศึกษาเลือกกรณีศึกษา หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองมาหนึ่งกรณีศึกษา
หรือหนึ่งสถานการณ์ แล้วด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ 
 

ก าหนดการส่งงาน เนื้องานที่ต้องท า รายละเอียด 
วันที่ 20 – 30 

พฤศจิกายน 2564 

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง 
(เช่น การสื่อสารทางการเมือง
ของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น) 

อธิบายรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง ของ
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่ อสารทางการเมืองใน เรื่องที่ น ามาศึกษา
วิเคราะห์  โดยต้องน าเสนอให้ครบถ้วน และ
ชัดเจน (ต้องค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลให้มาก
พอ)  

วันที่ 10 – 20 ธันวาคม 

2564 

น าเสนอการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กรณีศึกษาที่น ามา
ศึกษา 

วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ กรณี ศึ กษ าหรือ
สถานการณ์ตามข้อ 1 โดยใช้แนวคิดส าคัญหรือ
ความรู้ที่ได้จากประมวลสาระชุดวิชา 83715 
การสื่ อ ส ารและพ ลวั ตท างก าร เมื อ ง  ม า
ประกอบการวิเคราะห์  (จัดข้อมูลเป็นระบบ
น าเสนอ) 

วันที่ 1 – 10 มกราคม 

2565 

สรุป สรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะที่นักศึกษามี
ต่อกรณีศึกษาหรือสถานการณ์ที่ยกมา (คิดต่อ
ยอด) 

   

ขอให้นักศึกษาจัดท ารายงาน เพ่ือส่งตามก าหนดการส่งงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 10 - 15 หน้า  

(ไม่รวมบรรณานุกรมและภาคผนวก)  ต่อ 1 เล่ม  รวมรายงานที่ต้องจัดท าทั้งหมด 3 เล่ม    

 

การจัดส่งรายงาน 

1. นักศึกษาทุกคนต้องท าการเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตามที่ได้เข้ารับการอบรมใน

วันปฐมนิเทศฯ  

2. บันทึกรายงานในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล และท าการแนบไฟล์ข้อมูลในระบบการส่งงาน 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดส่งงานแต่ละชิ้น  

3. ทั้งนี้ คณาจารย์ผู้สอนจะท าการตรวจและพิจารณาให้คะแนนกิจกรรมนี้ในระบบออนไลน์

เท่านั้น 



 11 

4. ในการส่งงานในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาจะต้องด าเนินการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่งงาน มิฉะนั้นเมื่อถึงก าหนดระยะเวลาระบบจะท าการปิดรับงาน

ทันที เพ่ือเปิดรับงานชิ้นต่อไป 

หมายเหตุ   รายงานทั้ง 3 ฉบับ จะต้องเป็นรายงานทางวิชาการที่มีการอ้างอิง (เชิงอรรถแบบนามปี) ไม่ต่ ากว่า 

10 แห่งและบรรณานุกรมไม่น้อยกว่า 10 เล่ม และมีหลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ถูกต้องตาม

รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดท ารายงาน 

 

 

รายงานที่จัดท า ในการสัมมนาเผชิญหน้า ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  

ความยาวตามที่ก าหนด กระดาษ A4 นักศึกษาควรจัดท ารายงานเป็น 2  ส่วน โดยส่วนแรกน าส่งอาจารย์

ประจ ากลุ่ม 1 ชุด  และส่วนที่สองเก็บไว้เป็นของนักศึกษา และควรมีสรุปและถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนๆ 

จ านวน 12-15 ชุด รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดท า และน าเสนอรายงาน 
1. การจัดท ารายงานทุกฉบับ ให้นักศึกษาจัดท ารายงานดังนี้ 

1.1 จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ 1 ชุด และส าหรับนักศึกษา 1 ชุด  
1.2 จัดท าสรุปสาระส าคัญของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวน

นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา 
2. การน าเสนอรายงาน  นักศึกษาควรจัดท า power point เนื้อหาสาระรายงานที่ต้องมีการน าเสนอ

ต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 
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รายงานฉบับที่…………. 

ชุดวิชา  การสื่อสารทางการเมือง/การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง 

Political Communications / Political Communications and Dynamic 

 

 

เรื่อง…………………………………………… 

 

เสนอ 

 

(ชื่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม).......................................................... 

 

โดย 
 

รหัสนักศึกษา                ชือ่ – นามสกุล 

…………………………………………………………….. 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาเอก........................................................ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สัมมนาเสริม วันที่…………เดือน………………….. พ.ศ. ………………….. 

ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 

………………………………………………………………………………… 

 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษที่มีกลิ่นหอม 
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การสัมมนาเสริม 
 

 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชา 83715  การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผน

กิจกรรมการศึกษา 
 

1.  ก าหนดการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  

 วันที ่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 

  09.00 -  09.15 น.  -  วิทยากรประจ ากลุ่มชี้แจงเกี่ยวกับการสัมมนา  

09.15 – 12.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1  

              12.00 – 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 – 16.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 

2.  สถานที่สัมมนา 

         ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา หรือศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัดของ หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 

 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม  ดังนี้ 

 1.  การเตรียมตัวล่วงหน้า  ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1  การน าเสนอผลงาน  อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน  ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบ 

การน าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเอง เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานฉบับละไม่เกิน  20  นาที   

1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาและ 

ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 

 2.  การเตรียมสื่อประกอบ  ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 

             2.1  เอกสารสรุปย่อรายงานที่น าเสนอความยาวไม่เกิน 1 - 2  หนา้กระดาษ ตามจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมสัมมนาเสริม เพ่ือแจกให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมสัมมนาเสริมทุกท่าน 

              2.2  สื่อประกอบการเสนอผลงาน  อาจจัดท าเป็น power point  แผนภูมิ โปสเตอร์

รูปภาพ  หรือลักษณะอ่ืนที่ช่วยให้การน าเสนอน่าสนใจ 
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การประเมินผลการศึกษา 
 

1.  การก าหนดคะแนนในการสัมมนาเสริม 
 การจัดท ารายงานการสัมมนาเสริม  คะแนนรวม              60  คะแนน 
 1.1 การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ประกอบด้วย         

     1.1.1 การจัดท ารายงาน ฉบับที่ 1                     15  คะแนน 
               1.2.1 การจัดท ารายงาน ฉบบัที่ 2            15  คะแนน 
 1.2 การสัมมนาเสริมผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์        30 คะแนน 
 
 

2.  การสอบปลายภาค                  40  คะแนน 
2.1  ลักษณะข้อสอบ 

- ข้อสอบอัตนัย  แบบตอบยาว  จ านวน  4  ข้อๆ ละ  10  คะแนน 
- ลักษณะข้อสอบเป็นการทดสอบความจ า-ทฤษฎี, ประยุกต์-สังเคราะห์, ที่มาของการสื่อสาร

ทางการเมือง เพ่ือทดสอบความจ า ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์  
 


