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ค าน า 
 
  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหลายประการ  ประการท่ีส าคญัคือ  นักศึกษาจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา  และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวทุ้กคร้ัง  แผนกิจกรรมการศึกษาใน
แต่ละชุดวิชาซ่ึงแจกให้นกัศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก  เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีให้
รายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั  ในการสัมมนาเสริม  และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวชิา 
 

  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา  81712  แนวคิดทางการเมืองและสังคมฉบับน้ี 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาไดจ้ดัท าข้ึน  เพื่อเป็นกรอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 2 คร้ัง  และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน  หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับ
ปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอโปรดแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 
 

   
 
 
       คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา 
            แนวคิดทางการเมืองและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

สารบัญ 
 

      หนา้ 
            

ค าน า           2 
ปฏิทินการศึกษา          4 
รายละเอียดชุดวชิา         5 
   - ค าอธิบายชุดวชิา 
   - วตัถุประสงค ์
   - รายช่ือหน่วยการสอน 
   - โครงสร้างเน้ือหาชุดวชิา 
งานท่ีก าหนดใหท้ า         7 
รูปแบบการจดัท ารายงาน                  9 
การสัมมนาเสริม                   10 
การประเมินผลการศึกษา                  11 
แบบสอบถาม          12 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 4 

ปฏิทนิการศึกษา   ภาคการศึกษาที ่2/2562 
ชุดวชิา  81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม 

 
 
 วนัที ่ 25  เมษายน  2563 - สัมมนาเสริมคร้ังที ่1 แบบเผชิญหน้า (ส่งรายงานฉบับที่ 1,2) 
 วนัที ่ 20 – 21  มกราคม  256  - สัมมนาเสริมคร้ังที ่ 2  แบบเผชิญหน้า 
 
หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ 
1.  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
     รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม 
3.  ขอให้นักศึกษาส่งคืนแบบสอบถามหลังจากท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งผ่าน   
     อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
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รายละเอยีดชุดวชิา 
 
1. ค าอธิบายชุดวชิา 
 วิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเมธีท่ีส าคญัๆ เพื่อเป็นกรอบในการอธิบายปัญหา
ต่างๆ ทางการเมือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐในฐานะองคอ์ธิปัตยก์บัประชาชน การใชอ้ านาจรัฐในการ
ก าหนดนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน แนวคิดเก่ียวกบัศาสนากบัสังคม 
โดยเนน้การศึกษาวเิคราะห์กรณีปัญหาของไทยเป็นส าคญั 
 
2. วตัถุประสงค ์
 2.1 สามารถวเิคราะห์แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเมธีส าคญัๆ 
 2.2 ประยกุตแ์นวคิดของเมธีในการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการเมืองต่างๆ ของไทย 
 2.3 น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มาเสนอทางออกของสังคมการเมืองไทย 
 
3. รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยท่ี 1 การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทางการเมืองและสังคม 
 หน่วยท่ี 2 แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยคุคลาสสิคและโรมนั 
 หน่วยท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกเทวนิยม (Monotheism) กบัแนวคิดทางการเมือง 

และสังคม 
 หน่วยท่ี 4 เทววทิยา (Theology) กบัการเมืองและสังคม 
 หน่วยท่ี 5 แนวคิดทางการเมืองและสังคมของตะวนัออก 
 หน่วยท่ี 6 ประชาธิปไตย 

หน่วยท่ี 7 แนวคิดเก่ียวกบัรัฐและสังคม 
 หน่วยท่ี 8 แนวคิดปรัชญาการเมืองสมยัใหม่ 
 หน่วยท่ี 9 แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
 หน่วยท่ี 10 แนวคิดเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ 
 หน่วยท่ี 11 แนวคิดสตรีนิยมกบัการเมือง 
 หน่วยท่ี 12 เผด็จการอ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) 
 หน่วยท่ี 13 แนวคิดทอ้งถ่ินนิยมและภูมิภาคนิยม 
 หน่วยท่ี 14 ปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดทางการเมืองและสังคมในกรณีของประเทศไทย 
 หน่วยท่ี 15 กรณีศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทางการเมืองและสงคมไทย 
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4. โครงสร้างเน้ือหาของชุดวิชา 
            

หน่วยท่ี 1 การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทางการเมืองและสังคม 
หน่วยท่ี 2 แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยคุคลาสสิคและ
โรมนั 
หน่วยท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกเทวนิยม (Monotheism) กบั
แนวคิดทางการเมืองและสังคม 
หน่วยท่ี 4 เทววทิยา (Theology) กบัการเมืองและสังคม 
หน่วยท่ี 5 แนวคิดทางการเมืองและสังคมของตะวนัออก 
หน่วยท่ี 6 ประชาธิปไตย 
หน่วยท่ี 7 แนวคิดเก่ียวกบัรัฐและสังคม 
หน่วยท่ี 8 แนวคิดปรัชญาการเมืองสมยัใหม่ 
หน่วยท่ี 9 แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
หน่วยท่ี 10 แนวคิดเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ 
หน่วยท่ี 11 แนวคิดสตรีนิยมกบัการเมือง 
หน่วยท่ี 12 เผด็จการอ านาจนิยมเบด็เสร็จ (Totalitarianism) 
หน่วยท่ี 13 แนวคิดทอ้งถ่ินนิยมและภูมิภาคนิยม 
หน่วยท่ี 14 ปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดทางการเมืองและสังคมในกรณี
ของประเทศไทย 
หน่วยท่ี 15 กรณีศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทางการเมืองและสงคม
ไทย 

 
 
 
 
  
   
  
  
  
 

81712 แนวคิดทาง
การเมืองและสังคม 
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งานทีก่ าหนดให้ท า 
 

งานทีก่ าหนดให้นักศึกษาท าจะมี  2  ช้ิน ประกอบดว้ย 
 - ช้ินที ่1 ให้น าเสนอในการสัมมนาเสริม มีคะแนน 30 คะแนน 

- ช้ินที ่2ให้น าเสนอในการสัมมนาเสริม มีคะแนน 30 คะแนน 
 

รายงานฉบับที ่1 เรียบเรียงและสังเคราะห์เนื้อหาหน่วยในเอกสารประมวลสาระประจ าชุดวชิาแนวคิด 
  ทางการเมืองและสังคม   

1. ใหน้กัศึกษาอ่านเน้ือหาทั้ง 15 หน่วย มาอยา่งละเอียด 
2. ใหน้กัศึกษาน าเน้ือหาทั้ง 15 หน่วย มาเรียบเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

  - แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยคุโบราณ 
  - แนวคิดทางการเมืองและสังคมในยคุใหม่ 
  - แนวคิดทางการเมืองและสังคมร่วมสมยั 
 โดยแต่ละแนวคิดให้อธิบายอยา่งละเอียดถึงพฒันาการทั้งในลกัษณะของความต่อเน่ือง 
หรือขดัแยง้ของแนวคิด ทฤษฎี หรืออุดมการณ์ และนักคิดหรือนักปรัชญาคนส าคญัมาอย่างละเอียด 
เน้ือหาของรายงานควรมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 15 หนา้ 
 ก าหนดส่ง รายงานฉบับที่ 1 ให้นักศึกษาส่งรายงานและน าเสนอในวนัสัมมนาเสริม
คร้ังท่ี 1 เพื่อร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับการวิพากษว์ิจารณ์ พร้อมจดัท าไฟล์ word หรือ Power 
point เพื่อการน าเสนอน้ีดว้ย 
 

รายงานฉบับที ่2 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาในฐานะของการเป็นรากฐาน ทีม่าและความรู้ในการขับเคลือ่น 
 และเปลีย่นแปลงในทางสังคมการเมือง 

1. ให้นักศึกษาเลือกปรากฎการณ์ทางสังคมการเมืองท่ี อุบัติข้ึนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ท่ีนกัศึกษาคิดวา่มีความส าคญัและมีผลกระทบต่อผูค้น สังคมและพฒันาการประวติัศาสตร์
มาหน่ึงปรากฎการณ์ (ยกตวัอยา่ง เช่น การปฏิวติัอเมริกา 1776 การปฏิวติัฝร่ังเศส 1789 การเลิกทาสใน
อเมริกา เป็นตน้) 

2. ให้นักศึกษาท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงรากฐานท่ีมาของปรากฏการณ์ทางสังคม
การเมืองวา่เกิดข้ึนและไดรั้บอิทธิพล แรงขบัเคล่ือนมาจากนกัคิด นกัปรัชญาทางการเมืองท่านใด หรือ
ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิด ทฤษฎีหรือปรัชญาการเมืองใด 

3. ให้นกัศึกษาแสดงความเห็นดว้ยทั้งในเชิงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัปรากฎการณ์
ทางการเมืองและสังคมท่ีได้รับอิทธิพลทางความคิดเห็นหรือปรัชญาการเมืองท่ีนกัศึกษาหยิบยกข้ึนมา
ในขอ้ท่ี 1 กบัขอ้ 2 ขอใหนั้กศึกษาแสดงความคิดเห็นในเชิงวเิคราะห์และวพิากษ์อย่างลกึซ้ึง 

เน้ือหาของรายงานควรมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 15 หนา้ 
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ก าหนดส่ง รายงานฉบับที่ 2 ให้นักศึกษาส่งรายงานในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 เพื่อร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและรับการวพิากษว์จิารณ์ พร้อมจดัท าไฟล ์word หรือ Power point เพื่อการน าเสนอน้ีดว้ย 
 

หมายเหตุ : การจดัท ารายงานทุกฉบบัตอ้งมีการเขียนอา้งอิงไม่นอ้ยกวา่ 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่น้อย
กวา่  5 เล่ม โดยจดัท าตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวด้ว้ย (สามารถดูรูปแบบการอา้งอิงในคู่มือการ
พิมพว์ทิยานิพนธ์ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M5.htm) 

 
รูปแบบการจัดท ารายงาน 

 
 รายงานท่ีจดัท า ฉบบัท่ี 1 และ 2   ควรพิมพใ์นกระดาษ A4 โดยใชเ้คร่ืองพิมพดี์ด หรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กรณีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขอให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ขนาด
ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 pt. ความยาวประมาณ 12 – 20 หนา้ กระดาษ A4  

 
องคป์ระกอบของรายงานมีดงัน้ี 
1. ปกหนา้ 
2. ค าน า 
3. สารบญั 
4. เน้ือหา 
5. บทสรุป 
6. อา้งอิง (เชิงอรรถแบบนามปี) และบรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการจัดพมิพ์ปกรายงาน 
  
 
 

การจัดท า และน าเสนอรายงาน 
1. การจดัท ารายงานทุกฉบบั ใหน้กัศึกษาจดัท ารายงานดงัน้ี 

1.1 จดัท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส่งใหอ้าจารย ์1 ชุด และส าหรับนกัศึกษา 1 ชุด  
1.2 จดัท าสรุปสาระส าคญัของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวน

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมสัมมนา 
2. การน าเสนอรายงาน  นกัศึกษาตอ้งจดัท า Power Point เวอร์ชัน่ 2003 เน้ือหาสาระรายงานท่ีตอ้ง

มีการน าเสนอต่ออาจารยป์ระจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 



 9 

ตัวอย่างการจัดพมิพ์ปกรายงาน 
 

 
รายงานฉบบัท่ี………………. 

ชุดวชิาแนวคิดทางการเมืองและสังคม 
Political  and  Social  Concepts 

 
 
 

เร่ือง…………………………………………… 
 

โดย 
 

รหสันกัศึกษา                ช่ือ – นามสกุล 
 

…………………………………………………………….. 
 
 
 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต   วชิาเอกการเมืองการปกครอง 
สาขาวชิารัฐศาสตร์    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริม  วนัท่ี…………เดือน……………………….. พ.ศ. ………………….. 

ระบุสถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเสริม 
………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษทีม่กีลิน่หอม 
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การสัมมนาเสริม 
 

 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  นกัศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียน
เรียนชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน
กิจกรรมการศึกษา 
 

1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม ไดก้ าหนดการสัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2562  ดงัน้ี 

การสัมมนาเสริมคร้ังที ่ 1,2  แบบเผชิญหน้า 
  วนัที ่ 25  เมษายน  2563  

 09.00 – 12.00 น.  - สอนและสรุปเน้ือหาชุดวชิา 
 12.00 – 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 16.00 น.  - สอนและสรุปเน้ือหาชุดวชิา และน าเสนอรายงานฉบบัท่ี 1,2 

 

2. สถานทีสั่มมนาเสริม 
 การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1        ณ  ศูนยว์ทิยพฒันา หรือศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าจงัหวดัของ 

การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช /หรือสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

3.  การเตรียมตัวเพือ่เสนอผลงาน 
 นกัศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวนัสัมมนาเสริม  ดงัน้ี 
 1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตวัล่วงหนา้ในเร่ืองต่อไปน้ี 
    1.1 การน าเสนอผลงาน  อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้ส่ือ

ประกอบ การน าเสนอเพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้ตนเอง เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงานช้ินละไม่เกิน 15 
นาที 

    1.2 การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษา และ
ซกัซอ้มค าตอบไวล่้วงหนา้ 

 
 2. การเตรียมส่ือเพือ่ประกอบการรายงาน 
     จดัพิมพเ์ป็นแฟ้มเอกสารดว้ยโปรแกรม Word หรือ Power Point อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ประมาณ 3-5 แผ่น ใส่แผ่นดิสก์ หรือ CD หรือ Thumb Drive เพื่อน าเสนอผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมาณ 15 นาที หรืออาจเป็นโปสเตอร์ รูปภาพ หรืออ่ืนๆ ท่ีช่วยใหก้ารน าเสนอน่าสนใจ 
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การประเมินผลการศึกษา 
 

 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม ประเมินจาก ผลงานและการเขา้
ร่วมการสัมมนา ร้อยละ 60 และประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค ร้อยละ 40 
ก. การสัมมนาเสริม มีคะแนนรวม 60 คะแนน 
     โดยมีเกณฑใ์นการประเมินผลช้ินงานทั้ง 2 ช้ิน  ดงัน้ี   
 1. ความครบถว้นของรายงานและเน้ือหา และความถูกตอ้ง   
                 ตามแบบฟอร์มการเขียน   
 2. ความละเอียดชดัเจนของการน าเสนอและความสามารถใน   
                 การอธิบายความ   
 3. การมีส่วนร่วมในการสัมมนา    
                 (การตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็น)   
 
ข. การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา มีคะแนนรวม 40 คะแนน 
     1. ขอ้สอบประเภทตอบยาว จ านวน 3 ขอ้  รายละเอียดดงัน้ี 
      1.1  ขอ้สอบความจ า  จ  านวน  1  ขอ้ 20 คะแนน 
  - แนวคิดตะวนัตกตั้งแต่ยคุคลาสสิก สมยัใหม่ และร่วมสมยั  
 1.2  ขอ้สอบประยกุต ์จ านวน  2  ขอ้ๆ ละ  10 คะแนน 
  - แนววิเคราะห์และประยกุต ์2 ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 


