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ค าน า 
 

  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลายประการ ประการที่ส าคัญคือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา  และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่
ละชุดวิชาซึ่งมหาวิทยาลัยมอบให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก  เนื่องจากเป็น
เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมในการสัมมนาเสริม และรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว 
 

  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทยฉบับนี้ คณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการ
สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษามีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับการปรับปรุงแผน
กิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการฯ หรืออาจารย์ที่เป็นวิทยากรใน
การสัมมนาได้โดยตรง หรือจะส่งข้อเสนอแนะไปยังสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็
ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 

 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

การเมืองการปกครองไทย 
ตุลาคม 2554 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเมืองการปกครองไทย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ์ เสรีรังสรรค์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ ค าสุข   กรรมการ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2564 

 
 

วันที่  9  – 10  ตุลาคม 2564 -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
วันที่  4 – 5  ธันวาคม 2564 2563 -  สัมมนาเสริมครั้งที่ 2    

   
 

หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * หมายเหต ุ
   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 
 81711 การเมืองการปกครองไทย 
  (Thai Politics and Government) 
 วิเคราะห์วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย แนวคิดทางการเมือง สถาบัน กระบวนการ
และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย ปัญหาของการพัฒนาการเมืองไทย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์
การเมืองไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมองการปกครองและแนวคิดทางการ
เมืองของไทย ตลอดจนสถาบัน กระบวนการ และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย 
 2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 3. น าเสนอยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์การเมืองไทย โดยเน้นการประยุกต์ภาคทฤษฎีไปสู่
ภาคปฏิบัติ 
 
3. รายชื่อหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 ภาพรวมแนวคิดและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย 
 หน่วยที่ 2 พัฒนาการของรัฐ พระมหากษัตริย์ และรัฐแบบจารีต 

หน่วยที่ 3 อภิวัฒน์สยาม 

หน่วยที่ 4 อ ามาตยาธิปไตย 

หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการอ านาจนิยมไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
หน่วยที่ 6 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและข้อถกเถียงในการร่างรัฐธรรมนูญ 
หน่วยที่ 7 การออกแบบสถาบันทางการเมือง (รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 – พ.ศ. 2560)   
หน่วยที่ 8 ตุลาการภิวัตน์และองค์กรอิสระในการเมืองไทย 
หน่วยที่ 9 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 
หน่วยที่ 10 บทบาทของกลุ่มทุนในการเมืองไทย 
หน่วยที่ 11 ทหารกับการรัฐประหาร 
หน่วยที่ 12 คอร์รัปชันกับการเมืองไทย 
หน่วยที่ 13 สื่อสังคมออนไลน์กับการเมืองไทย 
หน่วยที่ 14 ความเหลื่อมล้ ากับการเมืองไทย 
หน่วยที่ 15 ยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์การเมืองไทย 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 

สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย  ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้   เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท้ังของนักศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  และมหาวิทยาลัย 
 

2.  แนวการศึกษา  แนวการศึกษาประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่องหรือเสนอปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้
คิด  ก าหนดกิจกรรมให้ท า  และเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆ  
เช่น  เอกสาร  ต ารา บทความ  หรือสื่ออ่ืนๆ  
 ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 

1. งานชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครองไทยอย่างน้อย  
3 หนว่ย โดยน าเนื้อหาที่มีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน แล้วหยิบยกองค์ความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยพร้อมทั้งวิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ  
  

รวมเป็นจ านวน 20 หน้ากระดาษ A 4  (สรุป 10 หน้า และวิเคราะห์และวิจารณ์ 10 หน้า
30 คะแนน) 

ก าหนดส่งรายงานชิ้นที ่1  ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  

ก าหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 9 ตุลาคม 2564   
 

2. งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษา หยิบยกปัญหาการเมืองการปกครองไทยที่ท่านคิดว่าส าคัญที่สุดในสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มา 1 
ปัญหา และวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์ที่อยู่ในประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการ
ปกครองไทยเป็นหลัก ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาพปัญหา/ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. สาเหตุของปัญหา 
3. ผลกระทบของปัญหา 
4. แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาเอง 

  โดยให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
                     ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป (30 คะแนน) 

ก าหนดส่งรายงานชิ้นที่ 2  ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  

ก าหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หมายเหตุ :  1. การจัดท ารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่
น้อยกว่า  5 เล่ม โดยจัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
     2. วิทยากรจะประเมินคะแนนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษในทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดท ารายงาน 

การจัดท า และน าเสนอรายงาน 
1. การจัดท ารายงานทุกฉบับ ให้นักศึกษาจัดท ารายงานดังนี้ 

1.1 จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ 1 ชุด และส าหรับนักศึกษา 1 ชุด  
1.2 จัดท าสรุปสาระส าคัญของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวนนักศึกษาที่

เข้าร่วมสัมมนา 
2. การน าเสนอรายงาน  นักศึกษาต้องจัดท า power point เวอร์ชั่น 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่ต้องมีการ

น าเสนอต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 
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 รายงานทุกฉบับที่จัดท าให้จัดพิมพ์ลงในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขอให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัวอักษร Angsana New 
Point 16 ความยาวตามท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้องานที่ก าหนดให้ท า     

องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย ปกหน้า ค าน า สารบัญ เนื้อหา บทสรุป เชิงอรรถ 
บรรณานุกรม 

ตัวอย่างการจัดพิมพ์ปกรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสัมมนาเสริม 
 
 
 

 

  รายงานฉบับที่…………. 

ชุดวิชา   การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 

 

เรื่อง…………………………………………… 

 

เสนอ 

(ชื่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม)............................................................ 

โดย 

รหัสนักศึกษา                ชือ่ – นามสกุล 

…………………………………………………………….. 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

สาขาวิชารัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 

………………………………………………………………………………… 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษทีม่กีลิน่หอม 
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1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
  

เสริมครั้งที่ 1 วันที่29  – 10  ตุลาคม 2564 – 25  ตุลาคม 2563 – 3 พฤศจิกายน 2562 
  09.00 – 12.00 น.  -  สรุปเนื้อหาชุดวิชา 
  12.00 – 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 16.00 น.           -  จัดส่งรายงานและน าเสนอรายงานฉบับที่ 1  

   ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปการสัมมนา  
เสริมครั้งที่ 2 วันที่ 4 – 5  ธันวาคม 2564 – 19 มกราคม 2563 

  09.00 – 12.00 น.  -  จัดส่งรายงานและน าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
  12.00 – 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 16.00 น.           -  จัดส่งรายงานและน าเสนอรายงานฉบับที่ 2 

   ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปการสัมมนา 
       
หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx) 
 

3. สถานที่สัมมนา 
  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 4.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 1.  การเตรียมตัวล่วงหน้า  ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1  การน าเสนอผลงาน อาจซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง  เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน  20  นาท ี

1.2  การตอบประเด็นค าถาม  อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา  และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
 2.  การเตรียมสื่อประกอบ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 

2.1  เอกสารสรุปย่อรายงานที่น าเสนอความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจ านวน  
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมสัมมนา เพ่ือแจกให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาเสริมทุกท่าน 

2.2  สื่อประกอบการเสนอรายงาน  ควรจัดท าเป็น power point  แผนภูมิ โปสเตอร์  
รูปภาพ  หรืออ่ืนๆ ที่ช่วยให้การน าเสนอน่าสนใจ 

 
 
 
 



 10 

การประเมินผลการศึกษา 
 

 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา  81711 การเมืองการปกครองไทย  ประเมินโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และการสอบปลายภาค ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  การก าหนดคะแนนในการสัมมนาเสริม 
      การจัดท ารายงานการสัมมนาเสริม จ านวน 2  ฉบับ คะแนนรวม  60   คะแนน 

1.1 รายงานฉบับท่ี 1 สรุปสาระส าคัญประมวลสาระพร้อมวิจารณ์และวิเคราะห์ 
                                การปกครองไทย     30   คะแนน 

   รายละเอียดดังนี้ 
 - การสรุปเนื้อหาสาระส าคัญ     10   คะแนน 

     - วิเคราะห์และวิจารณ์           10   คะแนน 

     - การมีส่วนร่วมในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ   5  คะแนน 
        (พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคน) 
     - การน าเสนองาน (รูปแบบและความน่าสนใจ)    5   คะแนน 
 1.2 รายงานฉบับท่ี 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองไทยที่ส าคัญ                                            
                                       ที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน              30 คะแนน 
    รายละเอียดดังนี้ 

- สภาพปัญหา      5  คะแนน 
- สาเหตุของปัญหา     5  คะแนน 
- ผลกระทบของปัญหา     5  คะแนน 

     - ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม       5  คะแนน 
    - การมีส่วนร่วมในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ  5 คะแนน 
        (พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของแต่ละคน) 

- การน าเสนองาน (รูปแบบและความน่าสนใจ)  5 คะแนน  
  2.  การสอบปลายภาค           40  คะแนน 
       2.1 ลักษณะข้อสอบ 
  - ข้อสอบอัตนัย จ านวน  3  ข้อๆ ละ 20, 10, 10 คะแนน   
  - ข้อสอบเป็นลักษณะของการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นส าคัญของชุดวิชานี้ 
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ภาคผนวก 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
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