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คานา
การศึกษาระดับ บั ณ ฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลั กษณะที่แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ห ลายประการ ประการที่ ส าคัญ คื อ นั ก ศึก ษาจะต้อ งศึ ก ษาค้ น คว้าด้ว ยตนเองเกื อ บ
ตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่
ละชุดวิชาซึ่งมหาวิทยาลัยมอบให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจึงเป็นเอกสารที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็น
เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมในการสัมมนาเสริม และรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว
แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทยฉบับนี้ คณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบสาหรับนักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการ
สั ม มนาเสริ ม แบบเผชิ ญ หน้ า ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ างๆ ตามที่ ระบุ ไว้ ในแผนกิ จกรรม
การศึกษาอย่ างครบถ้วน หากนั กศึ กษามี ความคิดเห็ นหรือข้ อเสนอแนะใดๆ ส าหรับ การปรับปรุงแผน
กิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการฯ หรืออาจารย์ที่เป็นวิทยากรใน
การสัมมนาได้โดยตรง หรือจะส่งข้อเสนอแนะไปยังสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ก็
ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
การเมืองการปกครองไทย
ตุลาคม 2554
รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเมืองการปกครองไทย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์
เสรีรังสรรค์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ คาสุข
กรรมการ
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 6 มิถุนายน 2563
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563

- สัมมนาเสริมครั้งที่ 1
- สัมมนาเสริมครั้งที่ 2

หมายเหตุ
* วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
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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รายละเอียดชุดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์ วิวัฒ นาการทางการเมื อ งการปกครองไทย แนวคิด ทางการเมื องของไทย สถาบั น
กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมืองของไทย ปัญหาการพัฒนาการเมืองไทย และยุทธศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์การเมืองไทย
2. วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองและแนวคิดทางการเมือง
ของไทย ตลอดจนสถาบัน กระบวนการ และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย
2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทย
3. นาเสนอยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์การเมืองไทย โดยเน้นการประยุกต์ภาคทฤษฎีไปสู่
ภาคปฏิบัติ
3. รายชื่อหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา
หน่วยที่ 1 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : ราชาธิปไตย
หน่วยที่ 2 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : อามาตยาธิปไตย
หน่วยที่ 3 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : ธนาธิปไตย
หน่วยที่ 4 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย : ประชาธิปไตย
หน่วยที่ 5 โครงสร้างและสถาบันทางการเมืองการปกครองไทย
หน่วยที่ 6 กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมืองของไทย
หน่วยที่ 7 การพัฒนาการเมืองไทย : เสถียรภาพ ความชอบธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาง
การเมือง
หน่วยที่ 8 การสร้างสรรค์การเมืองไทย : รัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาการเมืองไทย
หน่วยที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
หน่วยที่10 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นาการเมืองและพลเมือง
หน่วยที่11 ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร
หน่วยที่12 การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และส่งเสริมสิทธิชุมชนและการเมืองภาคประชาชน
หน่วยที่13 การกระจายอานาจและการสร้างความเป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
หน่วยที่14 ความมั่นคง การจัดการความขัดแย้งและการสร้างสังคมแห่งความร่วมมือ
หน่วยที่15 ทิศทางการเมืองการปกครองไทย
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย ประกอบด้วย
1. แผนกิจกรรม
แผนกิ จกรรมเป็ นคู่ มือในการศึกษาและท ากิ จกรรมของนั กศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพื่ อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย
2. แนวการศึกษา แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่องหรือเสนอปั ญหาเพื่อให้นักศึกษาได้
คิด กาหนดกิจกรรมให้ทา และเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆ
เช่น เอกสาร ตารา บทความ หรือสื่ออื่นๆ
ส่วนที่ 3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยคาตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน

7
งานที่กาหนดให้ทา
1. งานชิน้ ที่ 1 ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครองไทยอย่างน้อย 5
หน่วยที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน แล้วหยิบยกองค์ความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการ
เมืองไทยพร้อมทั้งวิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ
รวมเป็นจานวน 20 หน้ากระดาษ A 4 (สรุป 10 หน้า และวิเคราะห์และวิจารณ์ 10 หน้า
30 คะแนน)
กาหนดส่งรายงานชิ้นที่ 1 ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
กาหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษา หยิบยกปัญหาการเมืองการปกครองไทยที่ท่านคิดว่าสาคัญที่สุดในสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางการเมืองและการพัฒ นาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มา 1
ปั ญหา และวิเคราะห์ โดยใช้ แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านรัฐศาสตร์ที่ อยู่ ในประมวลสาระชุดวิชาการเมื องการ
ปกครองไทยเป็นหลัก ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สภาพปัญหา/ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2. สาเหตุของปัญหา
3. ผลกระทบของปัญหา
4. แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาเอง
โดยให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย
ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป (30 คะแนน)
กาหนดส่งรายงานชิน้ ที่ 2 ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
กาหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเหตุ : 1. การจัดทารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่
น้อยกว่า 5 เล่ม โดยจัดทาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
2. วิทยากรจะประเมินคะแนนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษในทุกกิจกรรม
การจัดทา และนาเสนอรายงาน
1. การจัดทารายงานทุกฉบับ ให้นักศึกษาจัดทารายงานดังนี้
1.1 จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ 1 ชุด และสาหรับนักศึกษา 1 ชุด
1.2 จัดทาสรุปสาระสาคัญของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมสัมมนา
2. การนาเสนอรายงาน นักศึกษาต้องจัดทา power point เวอร์ชั่น 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่ต้องมีการ
นาเสนอต่ออาจารย์ประจากลุ่มรูระยะเวลาการน
เกิน 10 - 15 นาที / คน
ปแบบการจัดทาเสนอไม่
ารายงาน
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รายงานทุกฉบับที่จัดทาให้จัดพิมพ์ลงในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
กรณี ใช้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ขอให้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัว อักษร Angsana New
Point 16 ความยาวตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้องานที่กาหนดให้ทา
องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย ปกหน้า คานา สารบัญ เนื้อหา บทสรุป เชิงอรรถ
บรรณานุกรม
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน
รายงานฉบับที่………….
ชุดวิชา การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

เรื่อง……………………………………………
เสนอ
(ชื่ออาจารย์ประจากลุ่ม)............................................................
โดย
รหัสนักศึกษา

ชือ่ – นามสกุล

……………………………………………………………..
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริมครั้งที่....... วันที่…………เดือน………………….. พ.ศ. …………………..
ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม
…………………………………………………………………………………
การสัมมนาเสริม

ใช้ กระดาษธรรมดา ไม่ ต้องใช้ กระดาษทีม่ กี ลิน่ หอม

9
1. กาหนดการสัมมนาเสริม
เสริมครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 12.00 น.
- สรุปเนื้อหาชุดวิชา
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
- จัดส่งรายงานและนาเสนอรายงานฉบับที่ 1
ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปการสัมมนา
เสริมครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563
09.00 – 12.00 น.
- จัดส่งรายงานและนาเสนอรายงานฉบับที่ 2
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
- จัดส่งรายงานและนาเสนอรายงานฉบับที่ 2
ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปการสัมมนา
หมายเหตุ
* วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx)
3. สถานที่สัมมนา
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
1. การเตรียมตัวล่วงหน้า ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การนาเสนอผลงาน อาจซักซ้อมวิธีการนาเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
นาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที
1.2 การตอบประเด็นคาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
2. การเตรียมสื่อประกอบ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
2.1 เอกสารสรุปย่อรายงานที่นาเสนอความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแจกให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาเสริมทุกท่าน
2.2 สื่อประกอบการเสนอรายงาน ควรจัดทาเป็น power point แผนภูมิ โปสเตอร์
รูปภาพ หรืออื่นๆ ที่ช่วยให้การนาเสนอน่าสนใจ
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การประเมินผลการศึกษา
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาชุ ด วิ ช า 81711 การเมื อ งการปกครองไทย ประเมิ น โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่ว น คือ ประเมิน จากการเข้า ร่ว มสัม มนาเสริม และการสอบปลายภาค ดัง รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดคะแนนในการสัมมนาเสริม
การจัดทารายงานการสัมมนาเสริม จานวน 2 ฉบับ คะแนนรวม
60 คะแนน
1.1 รายงานฉบับที่ 1 สรุปสาระสาคัญประมวลสาระพร้อมวิจารณ์และวิเคราะห์
การปกครองไทย
30 คะแนน
รายละเอียดดังนี้
- การสรุปเนื้อหาสาระสาคัญ
10 คะแนน
- วิเคราะห์และวิจารณ์
10 คะแนน
- การมีส่วนร่วมในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 5 คะแนน
(พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคน)
- การนาเสนองาน (รูปแบบและความน่าสนใจ)
5 คะแนน
1.2 รายงานฉบับที่ 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองไทยที่สาคัญ
ที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน
30 คะแนน
รายละเอียดดังนี้
- สภาพปัญหา
5 คะแนน
- สาเหตุของปัญหา
5 คะแนน
- ผลกระทบของปัญหา
5 คะแนน
- ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม

5 คะแนน

- การมีส่วนร่วมในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ
(พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคน)
- การนาเสนองาน (รูปแบบและความน่าสนใจ)

5 คะแนน
5 คะแนน
40 คะแนน

2. การสอบปลายภาค
2.1 ลักษณะข้อสอบ
- ข้อสอบอัตนัย จานวน 3 ข้อๆ ละ 20, 10, 10 คะแนน
- ข้อสอบเป็นลักษณะของการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นสาคัญของชุดวิชานี้
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ภาคผนวก
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
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หนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
1. คริสเบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน,
2548.
2. ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มปป.
3. ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริสเบเกอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ :
สานักพิมพ์ Silkworm Books, 2546.
4. ประจักษ์ ก้องกีรติ, และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฎ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและ
ปัญญาชนก่อน 14 ตุลา, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
5. ประจักษ์ ก้องกีรติ (บก.), การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง: วาทกรรม อานาจ และพลวัตชนบทไทย,
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555.
6. ประภาส ปิ่นตบแต่ง, การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การ
เดินขบวนชุมนุมประท้วงในประเทศไทย, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2541.
7. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการแต่งตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2535.
8. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, กระบวนการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย: บทวิเคราะห์เชิง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.2475-2530, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์คบไฟ, 2546.
9. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย, กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์อมรินทร์, 2548.
10. เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการแต่งตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2528.

