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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
หลายประการ ประการที่สาคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจกให้นักศึกษาทุก
ภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องทา
กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริม หรือสัมมนาเข้ม และรวมถึง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา
แผนกิ จ กรรมการศึ ก ษา ชุ ด วิ ช า 83714 กระบวนการและทางเลื อ กในการพั ฒ นาฉบั บ นี้
คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย และ
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม แบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง และสัมมนาเสริมออนไลน์ 1 ครั้ง และ
นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของประมวลสาระชุดวิชาและหลักสูตรโดยตรง หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ สาหรับปรับปรุง
แผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา
กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ชุดวิชา 83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
วันที่ 15 มีนาคม 2562

- วันแรกของการศึกษาภาค 1/2563

วันที่ 18 - 19 เมษายน 2563

- สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 แบบเผชิญหน้า
(ส่งรายงานฉบับที่ 1 และนาเสนอรายงาน)

วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563

- ส่งรายงานฉบับที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

วันทีต่ ามอาจารย์นัดหมาย

- ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ (แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์)

* หมายเหตุ

วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์สาขาวิชารัฐศาสตร์

(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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แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
Development Process and Alternative Approaches
1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
ตัว แบบหลั กและกระบวนการพัฒ นาในกระแสโลก และจุดเน้ น ในการพั ฒ นาของประเทศไทย
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศไทย ปัญ หาและอุปสรรคของการพัฒ นาประเทศไทยรวมทั้ง
นโยบายและทางเลือก แนวนโยบายและทางเลือกสาธารณะของไทยในอนาคต ดุลยภาพของการพัฒ นา
ระหว่างคน เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2 วัตถุประสงค์
1. ศึกษาเชิงวิเคราะห์ กระบวนการพั ฒ นาประเทศของไทยทั้งในส่ ว นของกระบวนการ ผล และ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2. สังเคราะห์แนวนโยบายและทางเลือกสาธารณะในอนาคตของไทยที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1

แนวคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยที่ 2

แนวคิดว่าด้วยทางเลือก นโยบายสาธารณะ

หน่วยที่ 3

ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสหรัฐอเมริกา

หน่วยที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอังกฤษ

หน่วยที่ 6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของยุโรปตะวันออกและตะวันตก

หน่วยที่ 7

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอินเดีย

หน่วยที่ 9

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเกาหลี สิงคโปร์ และไต้หวัน

หน่วยที่ 10

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยที่ 11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ

หน่วยที่ 12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนและชุมชนาธิปไตย

หน่วยที่ 13

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 14

ดุลยภาพการพัฒนาระหว่างคน สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 15

ปัญหา แนวโน้ม และทางเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา
หน่วยที่ 1 แนวคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยที่ 2 แนวคิดว่าด้วยทางเลือก นโยบายสาธารณะ
หน่วยที่ 3 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสหรัฐอเมริกา
หน่วยที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอังกฤษ
หน่วยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของยุโรปตะวันออกและ
ตะวันตก
หน่วยที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
หน่วยที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอินเดีย
83714 กระบวนการ
และทางเลือกในการ
พัฒนา

หน่วยที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเกาหลี สิงคโปร์ และ
ไต้หวัน

หน่วยที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยก่อนมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ
หน่วยที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนและ
ชุมชนาธิปไตย
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ
หน่วยที่ 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 14 ดุลยภาพการพัฒนาระหว่างคน สังคม
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม
หน่วยที่ 15 ปญั หา แนวโน้ม และทางเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
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งานที่กาหนดให้ทา
1. สัมมนาเสริมเผชิญหน้า
1.1 รายงานฉบับที่ 1
1) ให้นักศึกษาอ่านหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชา 83714 กระบวนการและทางเลือกใน
การพัฒนา จากหน่วยที่ 1, 2, 3, 14 และ 15
2) ให้นักศึกษาเชื่อมโยงแนวคิดความเกี่ยวข้องของหน่วยเหล่านี้ทั้งหมด โดยเขียนเป็นบทความ
นาเสนอให้เป็นเนื้อเดียวกัน (จานวน 15 หน้า)
1.2 รายงานฉบับที่ 2
1) ให้นักศึกษาอ่านหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชา 83714 กระบวนการและทางเลือกใน
การพัฒนา จากหน่วยที่ 10, 11, 12, และ 13
2) ให้ นั กศึกษาเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องของหน่วยเหล่ านี้ทั้ งหมดในประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยเขียนบทความนาเสนอให้เป็นเนื้อเดียวกัน (จานวน 15 หน้า)
1.3 การจัดทารายงาน
- รายงานความยาว จานวน 15 หน้า
- จัดทาเป็นรูปเล่มจานวน 2 ชุด ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และสาหรับนักศึกษาเสนอผลงานภายใน
กลุ่ม 1 ชุด
- จัดทาเอกสารย่อเนื้อหาที่สรุปสาระสาคัญ การเขี ยนและข้อเสนอแนะ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4 เพื่อแจกผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกคน
- จัดทาสื่อประกอบการเสนอผลงาน ควรจัดทาเป็น Power Point แผนภูมิ โปสเตอร์ รูปภาพ
หรืออื่นๆ ที่ช่วยให้การนาเสนอน่าสนใจ
1.4 กาหนดส่งงาน
- ให้นักศึกษาส่งรายงานในวันแรกของการเข้ารับการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 (สัมมนาเสริมแบบ
เผชิญหน้า)
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2. สัมมนาเสริมแบบออนไลน์ (รายงานฉบับที่ 3)
1.1 รายละเอียดงานที่กาหนดให้ทา
ให้นักศึกษา ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา แล้วดาเนินการดังนี้
ให้นักศึกษา เลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศในหน่วย 4, 5, 6, 7,
8 และ 9 มาจานวน 2 หน่วย แล้วดาเนินการ ดังนี้
1) สรุปเปรียบเทียบเนื้อหาของยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศที่เลือกมาอย่างน้อย 2 ประเทศ
หรือกลุ่มประเทศ ตามหน่วยข้างต้น ในประเด็นต่อไปนี้
- แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาของรัฐ
- ปัจจัยแวดล้อมที่นามาสู่การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่
เลือกมา
- สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่เลือกมา
- ผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.2 การจัดทารายงาน
- รายงานความยาว จานวน 10 - 15 หน้า (สรุปเนื้อหาให้อยู่ในจานวนหน้าที่กาหนด)
1.3 กาหนดส่งรายงาน
- จัดส่งรายงานผ่านทางระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)
- ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันที่

หมายเหตุ : การจัดทารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่น้อยกว่า
5 เล่ ม โดยจั ดทาตามรูป แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
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การจัดทารายงานและองค์ประกอบของรายงาน
รายงานที่จัดทา ฉบับที่ 1 ให้จัดพิมพ์ลงในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
กรณี ใช้เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ขอให้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัว อักษร 16 pt. ความยาว
ประมาณ 15 – 20 หน้า กระดาษ A4
องค์ประกอบของรายงานมีดังนี้
1. ปกหน้า
2. คานา
3. สารบัญ
4. เนื้อหา
5. บทสรุป
6. อ้างอิง (แบบนามปี) และบรรณานุกรม

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 PowerPoint เวอร์ชั่น 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่ต้อง
มีการนาเสนอต่ออาจารย์ประจากลุ่ม ระยะเวลาการนาเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน
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ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน

รายงานฉบับที่………….
ชุดวิชา กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
Development Process and Alternative Approaches

เรื่อง……………………………………………

เสนอ
(ชื่ออาจารย์ประจากลุ่ม)...............................................................
โดย
รหัสนักศึกษา

ชือ่ – นามสกุล

……………………………………………………………..

วิชาเอก…………………..
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเข้ม/เสริม วันที…่ ………เดือน……………………….. พ.ศ. …………………..
ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเข้ม/เสริม
…………………………………………………………………………………

ใช้ กระดาษธรรมดา ไม่ ต้องใช้ กระดาษทีม่ กี ลิน่ หอม
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การสัมมนาเสริม
การสั มมนาเสริมเป็ น กิจ กรรมที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร นักศึกษาทุกคนที่ล งทะเบียนเรียนชุด วิช า
83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒ นา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษา
1. กาหนดการสัมมนาเสริม
ชุ ดวิ ช า 83714 กระบวนการและทางเลื อกในการพั ฒ นา ได้ ก าหนดการสั มมนาเสริ ม ในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้
การสัมมนาเสริม แบบเผชิญหน้า
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2563
09.00 – 11.00 น.

- วิทยากรประจากลุ่มชี้แจงเกี่ยวกับการสัมมนา และสรุปเนื้อหาชุดวิชา

11.00 – 12.00 น.

- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1

12.00 – 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00น.

- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา

2. สถานที่สัมมนาสัมมนาเสริม
2.1 สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 สัมมนาเสริมออนไลน์ นักศึกษาต้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตาม
วันและเวลาที่ กาหนด สาหรับขั้นตอนการเรียนผ่านระบบ e-Learning ของชุดวิชากระบวนการพัฒนาและ
ทางเลือกสาธารณะ นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือที่มหาวิทยาลัยแจกให้
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การประเมินผลการศึกษา
การประเมินการศึกษาชุดวิชา 83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา โดยจะประเมินเป็น
2 ส่วน คือ ส่วนแรก ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา และงานที่กาหนดให้ทาร้อยละ 60 และส่วนที่สอง
ประเมินจากการสอบไล่ประจาภาค ร้อยละ 40 ดังรายละเอียดดังนี้
1. การจัดทารายงาน

60 คะแนน

1.1 รายงานชิ้นที่ 1

20 คะแนน

- เนื้อหาสาระและความสาคัญของยุทธศาสตร์

7 คะแนน

- การเปรียบเทียบ และการวิพากษ์วิจารณ์พร้อมข้อเสนอแนะ

8 คะแนน

- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา

5 คะแนน

1.2 รายงานชิ้นที่ 2

20 คะแนน

- เนื้อหาสาระและความสาคัญของยุทธศาสตร์

7 คะแนน

- การเปรียบเทียบ และการวิพากษ์วิจารณ์พร้อมข้อเสนอแนะ

8 คะแนน

- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา

5 คะแนน

1.3 รายงานชิ้นที่ 3

20 คะแนน

- สรุปสาระสาคัญของเนื้อหาในหน่วยที่เลือก

15 คะแนน

- การวิพากษ์วิจารณ์ และข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับเนื้อหา

15 คะแนน

- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา

10 คะแนน

2. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

40 คะแนน

2.1 ลักษณะข้อสอบ
- ข้อสอบอัตนัย แบบตอบยาว จานวน 1 ข้อ

20 คะแนน

- ข้อสอบอัตนัย แบบตอบสั้น จานวน 2 ข้อๆ ละ 10 คะแนน

