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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหลายประการ ประการที่สาคัญคือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และ
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจก
ให้นักศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
ที่นักศึกษาต้องทากิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในการสัมมนาเสริม และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหา
นคร ฉบั บ นี้ คณะกรรมการผลิ ตและบริห ารชุดวิช าได้จัดทาขึ้น เพื่ อเป็นกรอบในการท างานที่ ได้รับ
มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการสัมมนาเสริม และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ สาหรับปรับปรุง
แผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่
13-14 ตุลาคม 2561
13-14 ตุลาคม 2561
13-14 ตุลาคม 2561

กิจกรรม
สัมมนาเข้ม
สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2

หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชารัฐศาสตร์
(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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รายละเอียดชุดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา
นาแนวคิดการเมืองการปกครองในนครและมหานคร มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ประเด็นสัมมนา
การเมืองการปกครองในนครและมหานคร ร่วมสมัย และถกแถลงเพื่อแสวงหาทางออกที่เหมาะสมและ
การศึกษาดูงานนครและมหานคร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาประเด็นสาคัญทางการเมืองการปกครองในนครและมหานคร มาวิเคราะห์ และถกแถลง
ศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษานาแนวคิดทางการเมืองการปกครองในนครและมหานคร มาเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์การเมืองการปกครองในนครและมหานคร ในประเด็นสาคัญๆ
3. รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้เขียน/วิธีดาเนินการ
1
ขอบข่ายและแนวคิดการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
2
ความหมายและความสาคัญของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
รศ.ยุทธพร อิสรชัย
3
ความเป็นเมืองในนครและมหานคร
ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจาปา
4
รูปแบบการบริหารจัดการเมืองในต่างประเทศและในประเทศไทย
ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
5
ทิศทางและอนาคตของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
รศ.ธโสธร ตู้ทองคา
6
โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร พลังงาน และที่อยู่อาศัยในนครและมหานคร
7
ผังเมืองในนครและมหานคร
8
การเงิน การคลัง การงบประมาณในนครและมหานคร
9
การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภัยพิบัติในนครและมหานคร
10
วัฒนธรรมในนครและมหานคร
11
ความยากจน เศรษฐกิจไม่เป็นทางการและความมั่นคงของมนุษย์ในการ
ประเด็นการสัมมนา
พัฒนาเมือง
12
ความขัดแย้งและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับเมือง
13
การก่อการร้ายและอาชญากรรมในนครและมหานคร
14
เพศสภาวะในนครและมหานคร
15
เมืองกับเทคโนโลยี
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร ประกอบด้วย
1. แผนกิจกรรม
แผนกิจกรรมเป็ นคู่มื อในการศึ กษาและท ากิจกรรมของนั กศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพื่ อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และคณาจารย์ผู้สอน
2. แนวการศึกษา แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่องหรือเสนอปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้คิด
กาหนดกิจกรรมให้ ทา และเสนอแนะแนวทางให้ นักศึกษาได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ งวิทยาการ เช่น
เอกสาร ตารา บทความ หรือสื่ออื่น ๆ
ส่วนที่ 3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยคาตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
3. หนังสือและเอกสารประกอบชุดวิชา
ชุดวิชาสัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร ไม่มีการผลิตประมวลสาระชุดวิชาแต่ใช้
วิธีการจั ดหาหนั งสื อจากแหล่ งภายนอก และบทความจากผุ้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่งมีเนื้ อหาครอบคลุ ม หน่ ว ย
การศึกษาทั้ง 15 หน่วย ในลักษณะของประเด็นการศึกษา แต่ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีการศึกษาและค้นคว้า
เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ งข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ในบรรณานุ ก รมหรือ เอกสารแนะน าเพิ่ ม เติ ม ที่ อ ยู่ ต อนท้ า ยของแนว
การศึกษาในแต่ละหน่วย โดยรายชื่อหนังสือและบทความที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่จัดเตรียมให้แก่นักศึกษา
ได้แก่
3.1 เมืองกินคน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
3.2 เมืองยั่งยืน แนวคิดและประสบการณ์ของตะวันตก ของ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
3.3 เมืองยั่งยืน แนวคิดและประสบการณ์ของตะวันออก ของ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
3.4 เทศบาล : พื้นที่เมืองและการเวลา ของ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
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งานที่กาหนดให้ทา
การศึกษาชุดวิชา 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร นักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมการสัมมนาเข้ม จานวน 1 ครั้ง และสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า จานวน 2 ครั้ง ตามวันที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสัมมนาเข้ม
(20 คะแนน)
1.1 ให้ศึกษารายละเอียดเนื้อหาชุดวิชาจากหนั งสือประกอบชุดวิชา พร้อมสรุปประเด็นเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการสัมมนาเข้ม
1.2 เข้ารับการสัมมนาเข้มตามวันที่กาหนด และสรุปประเด็นเนื้อหาการบรรยายของวิทยากร
ที่มาให้ความรู้ จานวน 2 ท่าน ท่านละ 3 – 5 หน้า
กาหนดวันสัมมนาเข้ม 21 – 22 เมษายน 2561
2. การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
(25 คะแนน)
2.1 ให้นักศึกษาอธิบายความหมายและความสาคัญของการเมืองการปกครองในนคร
และมหานคร ทั้งในแง่พัฒนาการ และรูปแบบของเมือง
2.2 ให้นักศึกษาอธิบายกระบวนการเกิดความเป็นเมือง (Urbanization) ในแง่ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ ว่ามีความสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองในนครและมหา
นคร อย่างไร
2.3 ให้ นั ก ศึ ก ษาน าประเด็ น ที่ จั ด เตรี ย มมาท าการอภิ ป ราย และถกแถลง รวมทั้ ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการสัมมนา
โดยให้จัดทาเป็นรายงาน จานวนไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A 4 พร้อมอ้างอิงเอกสาร
ทางวิชาการ
กาหนดการส่งรายงาน วันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
กาหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561
3. การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
(25 คะแนน)
3.1 ให้นักศึกษาจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อถกแถลงในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในนครและมหานครที่ท่ านสนใจ โดยจัดทาเป็น รายงานตามหั ว ข้อ ซึ่งนักศึกษาเลือกคนละ 5
ประเด็น จากประเด็นดังต่อไปนี้
1) ที่อยู่อาศัย
2) โครงสร้างพื้นฐานสาคัญของเมือง
3) การจราจร
4) พลังงาน
5) ผังเมือง
6) การเงิน การคลัง งบประมาณ ภาษี ทุนและความร่วมมือของเมือง

8
7) สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การจัดการขยะ
8) การสาธารณสุข
9) พหุวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่า-ใหม่ ศาสนา
10) ความยากจน เศรษฐกิจนอกระบบ ความเหลื่ อมล้ า แรงงาน คนต่างด้าว ความ
มั่นคงในการพัฒนา
11) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การจัดการความขัดแย้ง
12) การก่อการร้าย อาชญากรรม
13) เพศสภาวะ
14) เมืองกับเทคโนโลยี นวัตกรรม Smart City Big Data
เมื่อนักศึกษาเลือกประเด็นได้ 5 ประเด็นแล้ว ให้วิเคราะห์ตามแนวทางต่อไปนี้
1. ปัญหาสาคัญของประเด็นที่ท่านนามาถกแถลง
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท่านนามาถกแถลง
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในประเด็นที่ท่านนามาถกแถลง
ทั้งนี้ ประเด็นที่เลือกมาจะเป็นกรณีของต่างประเทศหรือประเทศไทยก็ได้ หรือจะใช้ทั้ง
สองกรณีเพื่อให้เห็นความเหมือน ความต่าง ในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบก็ได้
โดยให้จัดทาเล่มรายงาน จานวนไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A 4 พร้อมอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
3.2 ให้ นั ก ศึ ก ษาน าประเด็ น ที่ จั ด เตรี ย มมาท าการอภิ ป ราย และถกแถลง รวมทั้ ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการสัมมนา
กาหนดการส่งรายงาน วันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
กาหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ : การจัดทารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรม
ไม่น้อยกว่า 5 เล่ม โดยจัดทาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงใน
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

การจัดทา และนาเสนอรายงาน
1. การจัดทารายงานทุกฉบับ ให้นักศึกษาจัดทารายงานดังนี้
1.1 จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ 1 ชุด และสาหรับนักศึกษา 1 ชุด
1.2 จัดท าสรุป สาระส าคัญ ของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ ากระดาษ A4 ตามจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา
2. การนาเสนอรายงาน นักศึกษาต้องจัดทา power point เวอร์ชั่น 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่
ต้องมีการนาเสนอต่ออาจารย์ประจากลุ่ม ระยะเวลาการนาเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน
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การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม
การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียน
เรียนชุดวิช า 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา
1. กาหนดการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร ได้กาหนดการสัมมนาเข้ม
และสัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้
การสัมมนาเข้ม
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
08.00 – 08.30 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.30 – 21.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.
สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1

- ลงทะเบียน
- พิธีเปิด – ชี้แจง
- บรรยายพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน
- บรรยายพิเศษ ธนาศิริโชติ
- พักรับประทานอาหารเย็น
- เข้าห้องสัมมนาย่อยนาเสนอรายงานฉบับที่ 1
- สัมมนาการบริหารนครและมหานคร
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- สัมมนาการออกแบบการบริหารนครและมหานคร

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
การสรุปเนื้อหาชุดวิชา
12.00 – 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
การนาเสนอประเด็นการศึกษาของนักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
การอภิปรายประเด็นการศึกษาสัมมนาการเมืองการปกครองในนคร
และมหานครโดยวิทยากรกลุ่มและนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา
12.00 – 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
สรุปประเด็นการสัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานครและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
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สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
09.00 – 12.00 น.
สรุปเนื้อหาชุดวิชา
12.00 – 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
นักศึกษาดาเนินการสัมมนาประเด็นปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
นักศึกษาดาเนินการสัมมนาประเด็นปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
12.00 – 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
สรุปประเด็นการสัมมนา
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รูปแบบการจัดทารายงาน
รายงานทุกฉบับที่จัดทาให้จัดพิมพ์ลงในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขอให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัวอักษร Point 16 ความยาว
ตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้องานที่กาหนดให้ทา
องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย ปกหน้า คานา สารบัญ เนื้อหา บทสรุป เชิงอรรถ
บรรณานุกรม
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน
รายงานฉบับที่………….
ชุดวิชา 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร

เรื่อง……………………………………………
โดย
รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
……………………………………………………………..
เสนอ
ชื่อวิทยากรประจากลุ่ม
....................................................................

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การประเมินผลการศึกษา
สัมมนาเสริมครั้งที่....... วันที…่ ………เดือน………………….. พ.ศ. …………………..
ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม
…………………………………………………………………………………
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การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
ประเมิน 2 ส่วน คือ ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และงานที่กาหนดให้ทาร้อยละ 70 และสอบไล่
ร้อยละ 30
ทั้งนี้ เนื่องจากชุดวิชาดังกล่าวเป็นชุดวิชาที่เน้นการสัมมนา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ดังนั้น การประเมินผลจะมุ่งเน้นตามวัตถุประสงค์ในประเด็นดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งผู้เข้าร่วม
สัมมนาและเสนอความคิดเห็น จะได้คะแนนตามรายละเอียดดังนี้
1. การกาหนดคะแนน
การประเมินผลการศึกษา กาหนดสัดส่วนคะแนนดังนี้
1.1 รายงานชิ้นที่ 1 (สัมมนาเข้ม)
1.2 รายงานชิ้นที่ 1 (สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1)
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ความครบถ้วนของเนื้อหาและข้อเท็จจริง
- เนื้อหาทางวิชาการของรายงาน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบนคร มหานครของต่างประเทศและไทย
(ต้องมีการอ้างอิงในข้อเท็จจริงและในเชิงวิชาการ)
1.3 รานงานชิ้นที่ 2 (สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2)
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
- ความครบถ้วนของเนื้อหา
- เนื้อหาทางวิชาการของรายงาน
- การวิเคราะห์ปัญหา ความชัดเจน และข้อเสนอแนะ
(ต้องมีการอ้างอิงในข้อเท็จจริงและในเชิงวิชาการ)
- วิธีการนาเสนอ การมีส่วนร่วมและอานวยประโยชน์
แก่กลุ่มของนักศึกษา
2. การสอบปลายภาค

20
25

คะแนน
คะแนน

5
5
15

คะแนน
คะแนน
คะแนน

25

คะแนน

5
5
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน

5

คะแนน

30 คะแนน
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