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คิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มใหญ่นกั ศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี การศึกษา 2563

2
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
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นกั ศึกษาต้องปฏิบตั ิ ในการสัมมนาเสริ ม และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา
แผนกิ จ กรรมการศึ ก ษา ชุ ด วิ ช า 81712 แนวคิ ด ทางการเมื อ งและสั ง คมฉบับ นี้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หารชุ ดวิชาได้จดั ทาขึ้น เพื่อเป็ นกรอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
และการปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมต่างๆ ขณะเข้าสั มมนาเสริ ม 2 ครั้ ง และนัก ศึ ก ษาต้องปฏิ บ ัติกิ จกรรมต่ างๆ
ตามที่ ระบุ ไ ว้ในแผนกิ จกรรมการศึ ก ษาอย่างครบถ้วน หากนัก ศึ ก ษามี ข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรั บ
ปรับปรุ งแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอโปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย

คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
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ปฏิทนิ การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ชุ ดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสั งคม

วันที่ 25 เมษายน 2563
วันที่ 20 – 21 มกราคม 256

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

หมายเหตุ
* วันสั มมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้ จากเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (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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รายละเอียดชุ ดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์แนวคิดทางการเมื องและสังคมของเมธี ที่สาคัญ ๆ เพื่อเป็ นกรอบในการอธิ บายปั ญหา
ต่างๆ ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะองค์อธิ ปัตย์กบั ประชาชน การใช้อานาจรัฐในการ
กาหนดนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน แนวคิดเกี่ ยวกับศาสนากับสังคม
โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์กรณี ปัญหาของไทยเป็ นสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
2.1 สามารถวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเมธีสาคัญๆ
2.2 ประยุกต์แนวคิดของเมธี ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเมืองต่างๆ ของไทย
2.3 นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์มาเสนอทางออกของสังคมการเมืองไทย
3. รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1
การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสังคม
หน่วยที่ 2
แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยุคคลาสสิ คและโรมัน
หน่วยที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกเทวนิยม (Monotheism) กับแนวคิดทางการเมือง
และสังคม
หน่วยที่ 4
เทววิทยา (Theology) กับการเมืองและสังคม
หน่วยที่ 5
แนวคิดทางการเมืองและสังคมของตะวันออก
หน่วยที่ 6
ประชาธิปไตย
หน่วยที่ 7
แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคม
หน่วยที่ 8
แนวคิดปรัชญาการเมืองสมัยใหม่
หน่วยที่ 9
แนวคิดเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
หน่วยที่ 10
แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวตั น์
หน่วยที่ 11
แนวคิดสตรี นิยมกับการเมือง
หน่วยที่ 12
เผด็จการอานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (Totalitarianism)
หน่วยที่ 13
แนวคิดท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยม
หน่วยที่ 14
ปั ญหาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสังคมในกรณี ของประเทศไทย
หน่วยที่ 15
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสงคมไทย
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4. โครงสร้างเนื้ อหาของชุดวิชา

81712 แนวคิดทาง
การเมืองและสังคม

หน่วยที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสังคม
หน่วยที่ 2 แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยุคคลาสสิ คและ
โรมัน
หน่วยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกเทวนิยม (Monotheism) กับ
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
หน่วยที่ 4 เทววิทยา (Theology) กับการเมืองและสังคม
หน่วยที่ 5 แนวคิดทางการเมืองและสังคมของตะวันออก
หน่วยที่ 6 ประชาธิ ปไตย
หน่วยที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคม
หน่วยที่ 8 แนวคิดปรัชญาการเมืองสมัยใหม่
หน่วยที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
หน่วยที่ 10 แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวตั น์
หน่วยที่ 11 แนวคิดสตรี นิยมกับการเมือง
หน่วยที่ 12 เผด็จการอานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (Totalitarianism)
หน่วยที่ 13 แนวคิดท้องถิ่นนิ ยมและภูมิภาคนิยม
หน่วยที่ 14 ปั ญหาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสังคมในกรณี
ของประเทศไทย
หน่วยที่ 15 กรณี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและสงคม
ไทย
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งานทีก่ าหนดให้ ทา
งานทีก่ าหนดให้ นักศึกษาทาจะมี 2 ชิ้น ประกอบด้วย
- ชิ้นที่ 1 ให้ นาเสนอในการสั มมนาเสริม มีคะแนน 30 คะแนน
- ชิ้นที่ 2ให้ นาเสนอในการสัมมนาเสริม มีคะแนน 30 คะแนน
รายงานฉบับที่ 1 เรียบเรียงและสั งเคราะห์ เนื้อหาหน่ วยในเอกสารประมวลสาระประจาชุ ดวิชาแนวคิด
ทางการเมืองและสั งคม
1. ให้นกั ศึกษาอ่านเนื้อหาทั้ง 15 หน่วย มาอย่างละเอียด
2. ให้นกั ศึกษานาเนื้อหาทั้ง 15 หน่วย มาเรี ยบเรี ยงตามลาดับ ดังนี้
- แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยุคโบราณ
- แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยุคใหม่
- แนวคิดทางการเมืองและสังคมร่ วมสมัย
โดยแต่ละแนวคิดให้อธิ บายอย่างละเอียดถึงพัฒนาการทั้งในลักษณะของความต่อเนื่อง
หรื อขัดแย้งของแนวคิ ด ทฤษฎี หรื ออุ ดมการณ์ และนักคิ ดหรื อนักปรัชญาคนสาคัญมาอย่างละเอี ยด
เนื้อหาของรายงานควรมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 15 หน้า
กาหนดส่ ง รายงานฉบับที่ 1 ให้นักศึกษาส่ งรายงานและนาเสนอในวันสัมมนาเสริ ม
ครั้งที่ 1 เพื่อร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับการวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมจัดทาไฟล์ word หรื อ Power
point เพื่อการนาเสนอนี้ดว้ ย
รายงานฉบับที่ 2 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาในฐานะของการเป็ นรากฐาน ทีม่ าและความรู้ ในการขับเคลือ่ น
และเปลีย่ นแปลงในทางสั งคมการเมือง
ให้นกั ศึกษายกตัวอย่างนักคิดทางการเมื อง และแนวคิดทางสังคมการเมือง ในแต่ละ
ยุค สมัย ตั้งแต่ ยุค กรี ก ยุค คลาสสิ ค ยุค โรมัน ยุค กลาง ยุค ฟื้ นฟู ศิ ล ปวิท ยาการ ยุค ปฏิ รูป ทางศาสนา
ยุค ปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรม ยุค แสงสว่างทางปั ญ ญา และยุค ปั จจุ บ นั มาอย่ างน้ อยหนึ่ งตั วอย่ าง พร้ อม
อภิปรายเชื่ อมโยง นักคิด ตัวความคิดกับบริ บททางสังคมการเมืองในช่ วงนั้น และวิเคราะห์เชื่ อมโยง
ความคิ ด ที่ นั ก คิ ด ทางการเมื อ งน าเสนอออกมานั้ นส่ ง ผลและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การศึ ก ษา และเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองในยุคปัจจุบนั ด้วย
เนื้อหาของรายงานควรมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 15 หน้า
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กาหนดส่ ง รายงานฉบับที่ 2 ให้นักศึ กษาส่ งรายงานในการสัมมนาเสริ ม ครั้งที่ 2 เพื่อร่ วมแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นและรับการวิพากษ์วจิ ารณ์ พร้อมจัดทาไฟล์ word หรื อ Power point เพื่อการนาเสนอนี้ดว้ ย
หมายเหตุ : การจัดทารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่นอ้ ยกว่า 10 แห่ ง และมีบรรณานุ กรมไม่น้อย
กว่า 5 เล่ม โดยจัดทาตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ดว้ ย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือการ
พิมพ์วทิ ยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M5.htm)
รู ปแบบการจัดทารายงาน
รายงานที่จดั ทา ฉบับที่ 1 และ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่ องพิมพ์ดีด หรื อ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ กรณี ใ ช้เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข อให้ ใ ช้โ ปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ข นาด
ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 pt. ความยาวประมาณ 12 – 20 หน้า กระดาษ A4
องค์ประกอบของรายงานมีดงั นี้
1. ปกหน้า
2. คานา
3. สารบัญ
4. เนื้อหา
5. บทสรุ ป
6. อ้างอิง (เชิงอรรถแบบนามปี ) 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 เนื้ อหาสาระรายงานที่ตอ้ ง
มีการนาเสนอต่ออาจารย์ประจากลุ่ม ระยะเวลาการนาเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน
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ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน

รายงานฉบับที่……………….
ชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม
Political and Social Concepts

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

ชื่อ – นามสกุล

……………………………………………………………..

หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริ ม วันที่…………เดือน……………………….. พ.ศ. …………………..
ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริ ม
…………………………………………………………………………………

ใช้ กระดาษธรรมดา ไม่ ต้องใช้ กระดาษทีม่ กี ลิน่ หอม
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การสั มมนาเสริม
การสัมมนาเสริ มเป็ นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร นักศึกษาทุกคนที่ ลงทะเบียน
เรี ยนชุ ดวิชา 81712 แนวคิ ดทางการเมื องและสั งคม จะต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมตามที่ กาหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษา
1. กาหนดการสั มมนาเสริม
ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม ได้กาหนดการสัมมนาเสริ ม ในภาคการศึกษาที่
1/2563 ดังนี้
การสั มมนาเสริมครั้งที่ 1 แบบเผชิญหน้ า
วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562
09.00 – 12.00 น.
- สอนและสรุ ปเนื้อหาชุ ดวิชา
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
- สอนและสรุ ปเนื้ อหาชุ ดวิชา และนาเสนอรายงานฉบับที่ 1
การสั มมนาเสริมครั้งที่ 2 แบบเผชิญหน้ า
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562
09.00 – 12.00 น.
- สอนและสรุ ปเนื้อหาชุ ดวิชา
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
- สอนและสรุ ปเนื้ อหาชุ ดวิชา และนาเสนอรายงานฉบับที่ 2
2. สถานทีส่ ั มมนาเสริม
การสัมมนาเสริ มครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา หรื อศูนย์บริ การการศึกษาประจาจังหวัดของ
การสัมมนาเสริ มครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช /หรื อสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. การเตรียมตัวเพือ่ เสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรี ยมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริ 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
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2. การเตรียมสื่ อเพือ่ ประกอบการรายงาน
จัดพิมพ์เป็ นแฟ้ มเอกสารด้วยโปรแกรม Word หรื อ Power Point 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
การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาชุ ดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม ประเมินจาก ผลงานและการเข้า
ร่ วมการสัมมนา ร้อยละ 60 และประเมินจากการสอบไล่ประจาภาค ร้อยละ 40
ก. การสั มมนาเสริม มีคะแนนรวม
60 คะแนน
โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น ดังนี้
1. ความครบถ้วนของรายงานและเนื้อหา และความถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มการเขียน
2. ความละเอียดชัดเจนของการนาเสนอและความสามารถใน
การอธิบายความ
3. การมีส่วนร่ วมในการสัมมนา
(การตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็น)
ข. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา มีคะแนนรวม
1. ข้อสอบประเภทตอบยาว จานวน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสอบความจา จานวน 1 ข้อ 20 คะแนน
- แนวคิดตะวันตกตั้งแต่ยคุ คลาสสิ ก สมัยใหม่ และร่ วมสมัย
1.2 ข้อสอบประยุกต์ จานวน 2 ข้อๆ ละ 10 คะแนน
- แนววิเคราะห์และประยุกต์ 2 ข้อ

40 คะแนน

