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ค าน า 

 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีหลายประการ  ประการที่ส าคัญคือ  นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา  และ

จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง  แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจก

ให้นักศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก  เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ที่นักศึกษาต้องท ากิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในการสัมมนาเสริม  และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา โดยเฉพาะชุดวิชานี้ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาจะต้อง

จัดส่งรายงานและร่วมปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถือเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาให้เป็นระบบทางไกลอย่างแท้จริง 
 

  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบฉบับนี้  

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  และ

การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ

นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษามี

ข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ขอได้โปรดแจ้งให้

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาทราบด้วย 

  

 

         คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

       การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 2/2563 

 

วันที่ กิจกรรม 

5 - 6  มิถุนายน 2564 สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  

20 – 30 มิถุนายน 2564 ส่งกิจกรรมออนไลน์ 1 

10 - 20 กรกฎาคม 2564 ส่งกิจกรรมออนไลน์ 2 

ตามวันเวลาที่อาจารย์นัดหมาย สนทนาสดออนไลน์ส าหรับอาจารย์กับนักศึกษา (Text 
Chat) 

31 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 สอบปลายภาค 

 

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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รายละเอียดชุดวิชา 

 

1.  ค าอธิบายชุดวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น และวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเทศส าคัญ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในประเทศต่าง ๆ 

3.  รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

หน่วยที่ 2 รูปแบบ พฤติกรรม และปัญหาของกระบวนการในการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองท้องถิ่นอังกฤษ 

หน่วยที่ 4 การเมืองการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส 

หน่วยที่ 5 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเยอรมนี 

หน่วยที่ 6 การเมืองการปกครองท้องถิ่นสวีเดน 

หน่วยที่ 7 การเมืองการปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา 

หน่วยที่ 8 การเมืองการปกครองท้องถิ่นแคนาดา 

หน่วยที่ 9 การเมืองการปกครองท้องถิ่นออสเตรเลีย 

หน่วยที่10 การเมืองการปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่น 

หน่วยที่11 การเมืองการปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐเกาหลี 

หน่วยที่12 การเมืองการปกครองท้องถิ่นฟิลิปปินส์ 

หน่วยที่13 การเมอืงการปกครองท้องถิ่นอินเดีย 

หน่วยที่14 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

หน่วยที่15 เปรียบเทียบการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 

 

82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  ประกอบด้วย 

1. หนังสือและเอกสารประกอบชุดวิชา  

 ชุดวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ ไม่มีการผลิตประมวลสาระชุดวิชาแต่ มีแนว

การศึกษาชุดวิชาและใช้วิธีการจัดหาหนังสือจากแหล่งภายนอก ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหน่วยการศึกษาทั้ง 

15 หน่วย แต่ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีการศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในบรรณานุกรม

หรือเอกสารแนะน าเพ่ิมเติมที่อยู่ตอนท้ายของแนวการศึกษาในแต่ละหน่วย โดยรายชื่อหนังสือที่ใช้

ประกอบชุดวิชาที่จัดเตรียมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 

 1.1 การเมืองการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล 

 1.2 การกระจายอ านาจ แนวคิด และประสบการณ์จากเอเชีย เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.

ปธาน  สุวรรณมงคล 

 1.3 การปกครองท้องถิ่นสวีเดน เขียนโดย ชุลีพร  เดชข า (เอกสารส าเนา) 

 นอกจากนี้ ยังมีเอกสารในเว็บไซต์ (website) ที่ให้นักศึกษามาคัดลอกไฟล์ได้ที่เลขานุการชุดวิชา 

คุณนภารัตน์  กิตติรัตมงคล 
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งานที่ก าหนดให้ท า 

 
 

 การศึกษาชุดวิชา 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ จะท าการจัดการเรียนการ

สอน 2 ลักษณะ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ลักษณะ ให้ครบถ้วน คือ 1. การเรียนการสอน

ออนไลน์ ที่นักศึกษาจะต้องท ากิจกรรมและจัดส่งผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) และ 

2. การสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย - 

ธรรมาธิราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. กิจกรรมสัมมนาเสริมเผชิญหน้า   (30 คะแนน) 
 

1.1 รายละเอียดงานก าหนดให้ท า 

1.1.1 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเสริมเผชิญหน้า ให้นักศึกษาสรุปแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษา

การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบมาพอสังเขป (ไม่เกิน 5หน้า) 10 คะแนน 

1.1.2 กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเสริมเผชิญหน้า ให้นักศึกษาเลือกประเทศใดประเทศหนึ่ง จาก

แนวการศึกษาที่ 3-13 ของแนวการศึกษาชุดวิชา 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

เปรียบเทียบ แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน – ความต่าง ของรูปแบบและระบบ

การเมืองการปกครองท้องถิ่นของประเทศนั้นกับประเทศไทย ในประเด็นดังต่อไปนี้  

- โครงสร้างระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครองส่วนกลางกับการเมืองการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมโดยส่วนกลาง 

          โดยอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ไม่เกิน 5 หน้า) 20 คะแนน 

1.2 ก าหนดส่ง  วันแรกของการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  

 

2.  กิจกรรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (30 คะแนน) 

 

นักศึกษาต้องท ากิจกรรมผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ 

และส่งกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายผ่านทางระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ของ

มหาวิทยาลัยตามกระบวนการที่ก าหนด 
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2.1 ตารางกิจกรรมออนไลน์ 
 

ล าดับที่ เนื้อหาการเรียนการสอน รูปแบบการน าเสนอ/ 

การเรียนการสอน 

ก าหนดเวลาส่งงาน 

1 ปฐมนิเทศชุดวิชา เอกสาร/สไลด์  

2 กลุ่มวิชาที่ 1 
ศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศในภูมิภาคยุโรป ได้แก ่ประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน 
(แนวการศึกษาที่ 3-6) 

กิจกรรมออนไลน์ที่ 1 
ให้นักศึกษาจัดท ารายงาน
กิจกรรมออนไลน์ที่ 1  
ไม่เกิน 5 หน้า และส่งใน
ระบบ e-Learning 

20 – 30 มิถุนายน 

2564 

3 กลุ่มวิชาที่ 2 
ศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศในภูมิภาคอเมริกา ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น 
เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย รวมถึง 
ออสเตรเลีย  
(แนวการศึกษาที่ 7-13) 

กิจกรรมออนไลน์ที่ 2 
ให้นักศึกษาจัดท ารายงาน
กิจกรรมออนไลน์ที่ 2  
ไม่เกิน 5 หน้า และส่งใน
ระบบ e-Learning 

10 - 20 กรกฎาคม 

2564 

4 สนทนาสดออนไลนส์ าหรบัอาจารย์กับ
นักศึกษา (Text Chat) 

 ตามวันเวลาที่อาจารย์
นัดหมาย 

 

2.2 รายละเอียดงานที่ก าหนดให้ท า  
2.2.1 กิจกรรมออนไลน์ที่ 1 ให้นักศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน – ความต่าง ของ

รูปแบบและระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประเทศในภูมิภาคยุโรปจ านวน 2 
ประเทศ โดยเลือกจากประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสวีเดน ในประเด็นต่อไปนี้ 

- โครงสร้างระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครองส่วนกลางกับการเมืองการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมโดยส่วนกลาง 
           โดยอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ไม่เกิน 5 หน้า) 15 คะแนน 

    ก าหนดส่ง   วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)  
                    ของมหาวิทยาลัย 
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2.2.2 กิจกรรมออนไลน์ที่ 2 ให้นักศึกษาเลือกประเทศในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย มา
ภูมิภาคละ 1 ประเทศ (รวม 3 ประเทศ) จากประเทศที่ปรากฏในแนวการศึกษาชุดวิชา
และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน– ความต่าง ของรูปแบบและระบบการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นในประเด็นต่อไปนี้ 

- โครงสร้างระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครองส่วนกลางกับการเมืองการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมโดยส่วนกลาง 
           โดยอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ไม่เกิน 5 หน้า) 15 คะแนน 
 

     ก าหนดส่ง   วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ของ 
                     มหาวิทยาลยั 
หมายเหตุ : การจัดท ารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนเอกสารอ้างอิงไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่
น้อยกว่า  5 เล่ม โดยจัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 

3. รายละเอียดการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 

   3.1 ก าหนดการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  

วันสัมมนา วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2564 

09.00-12.00 น.    สรุปเนื้อหาสาระชุดวิชา 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

13.00-16.00 น.    จัดส่งรายงานเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนา และร่วมอภิปรายแสดงความ 

                                  คิดเห็น และสรุปผลการน าเสนอกิจกรรมการสัมมนาเสริมเผชิญหน้า 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานที่ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

      3.2 การจัดท ารายงาน 

 1. ให้จัดท าเป็นรูปเล่มตามแบบการจัดท ารายงานทางวิชาการ โดยให้มีเนื้อหาตามจ านวนหน้าที่แต่ละ

กิจกรรมก าหนด  

 2. มีการอ้างอิงทางวิชาการ และบรรณานุกรมจากหนังสือท่ีค้นคว้า ซึ่งสามารถบอกแหล่งที่มาได้อย่าง

ชัดเจน โดยจัดพิมพ์ตามรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้ส าหรับวิทยานิพนธ์ โดยขอให้ศึกษารูปแบบการจัดท าอ้างอิงได้

จากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th หัวข้อ 

บัณฑิตศึกษา 
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      3.3 การน าเสนอรายงาน 

           การน าเสนอผลงานในการสัมมนาเสริม ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

 3.3.1 จัดเตรียมท าประเด็นการน าเสนอรายงานในรูปแบบของ power point 

3.3.2 การเตรียมตัวน าเสนอผลงานในเรื่องต่อไปนี้ 

- การน าเสนอผลงาน โดยใช้สื่อประกอบการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที 

- การตอบประเด็นค าถามจากอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา 

- การเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท า และน าเสนอรายงาน 
1. การจัดท ารายงานทุกฉบับ ให้นักศึกษาจัดท ารายงานดังนี้ 

1.1 จัดท าเป็นรูปเล่มกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ผู้สอน จ านวน 1 ชุด และ
ส าหรับนักศึกษา จ านวน 1 ชุด  

1.2 จัดท าสรุปสาระส าคัญของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือแจกแก่เพ่ือนนักศึกษาในวันสัมมนา 

2. การน าเสนอรายงาน  นักศึกษาต้องจัดท า power point เวอร์ชั่น 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่
ต้องมีการน าเสนอต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 
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รูปแบบการจัดท ารายงาน 

 

 รายงานทุกฉบับที่จัดท าให้จัดพิมพ์ลงในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 

กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขอให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัวอักษร Point 16 ความยาว

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้องานที่ก าหนดให้ท า     

องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย ปกหน้า ค าน า สารบัญ เนื้อหา บทสรุป เชิงอรรถ 

บรรณานุกรม 

 

ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายงานฉบับที่…………. 
ชุดวิชา   การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

 
 
 

เรื่อง…………………………………………… 
 

โดย 
 

รหัสนักศึกษา  ชื่อ – นามสกุล นักศึกษาในกลุ่ม 
 

…………………………………………………………….. 
 
 
 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
สาขาวิชารัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริมครั้งที่.......  วันที…่………เดือน………………….. พ.ศ. ………………….. 

ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 
………………………………………………………………………………… 
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การประเมินผลการศึกษา 

 

 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ โดยประเมิน 

2 ส่วน คือ ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ 60 และสอบไล่ร้อยละ 40 

รายละเอียดดังนี้ 

 

การประเมินผล 

 กิจกรรมที่ก าหนดให้ท าในกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ร้อยละ 60 

 สอบไล่ปลายภาค ร้อยละ 40 

1. กิจกรรมปฏิสัมพันธ์       60 คะแนน 

1.1 กิจกรรมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า     30 คะแนน 

 1.1.1 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า   10 คะแนน 

  - การสรุปแนวคิด ทฤษฎี       5 คะแนน 

  - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน   5 คะแนน 

 1.1.2 กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า   20 คะแนน 

  - การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองท้องถิ่น 10 คะแนน 

  - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 10 คะแนน 

1.2 กิจกรรมออนไลน์       30 คะแนน 

 1.2.1 กิจกรรมออนไลน์ครั้งที่ 1     15 คะแนน 

  - การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองท้องถิ่น 10 คะแนน 

  - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์ 5 คะแนน 

1.2.2 กิจกรรมออนไลน์ครั้งที่ 2      15 คะแนน 

  - การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองท้องถิ่น 10 คะแนน 

  - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์ 5 คะแนน 

     2. การสอบปลายภาค       40 คะแนน 
 1. ข้อสอบประเภทตอบยาว จ านวน 3 ข้อ  ข้อละ 40 คะแนน 
 
       

    


