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ค าน า 

 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีหลายประการ  ประการที่ส าคัญคือ  นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา  และ

จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง  แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจก

ให้นักศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก  เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ที่นักศึกษาต้องท ากิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในการสัมมนาเสริม  และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา  

  แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นฉบับนี้  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย  และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการสัมมนาเสริม และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะใดๆ ส าหรับปรับปรุง

แผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ขอได้โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย 

  

 

         คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

       การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 1/2562 

 

 

วันที่ กิจกรรม 

15 กันยายน 2562 เปิดภาคการศึกษาภาค 1/2562 

26 - 27 ตุลาคม 2562 สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 

28 - 29 ธันวาคม 2562 สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 

 

หมายเหตุ * วันสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

(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 
     น าแนวคิดทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบการวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นร่วมสมัย และถกแถลงเพ่ือแสวงหาทางออกที่เหมาะสมและการศึกษาดูงานท้องถิ่น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน าประเด็นส าคัญทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาวิเคราะห์ และถกแถลงศึกษา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาน าแนวคิดทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์

การเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเด็นส าคัญๆ 
3.  รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยที่ โครงสร้างชุดวิชา ผู้รับผิดชอบ 

1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล 

2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น ผศ.ดร.วรวลัญช์  โรจนพล 

3 การกระจายอ านาจในบริบทสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตย–สังคม
นิยม 

ผศ.ดร.พิศาล  มุกดารัศมี 

4 กฎหมายกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.ยุทธพร  อิสรชัย 

5 วัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น ผศ.ดร.วรวลัญช์  โรจนพล 

6 การเลือกตั้งท้องถิ่น: ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับระดับ
ท้องถิ่น 

รศ.ดร.เสนีย์  ค าสุข 

7 การเลือกตั้งท้องถิ่น: ผู้มีอิทธิพล ระบบอุปถัมภ์ การซื้อสิทธิ ขายเสียง อ.ดร.ณัฐกร  วิฑิตานนท์ 

8 การเมืองในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล 

9 การเมืองในการงบประมาณท้องถิ่น ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา 

10 ระบบการก ากับ ตรวจสอบของรัฐและประชาชน : ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การทุจริตเชิงนโยบาย 

ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 

11 การเมืองภาคพลเมืองกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น รศ.อัษฎางค์  ปาณิกบุตร 

12 ธรรมาภิบาลกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.ยุทธพร  อิสรชัย 

13 โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองกับการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น 

รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความขัดแย้งในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รศ.ธโสธร  ตู้ทองค า 

15 การเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รศ.ดร.ยุทธพร  อิสรชัย 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 

 

82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  ประกอบด้วย 

1.  แผนกิจกรรม 

 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้   เพ่ือให้

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท้ังของนักศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  และคณาจารย์ผู้สอน 
 

2.  แนวการศึกษา  แนวการศึกษาประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่องหรือเสนอปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้คิด   

ก าหนดกิจกรรมให้ท า  และเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการ  เช่น  

เอกสาร  ต ารา บทความ  หรือสื่ออ่ืน ๆ  

 ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

3. หนังสือและเอกสารประกอบชุดวิชา  

 ชุดวิชาสัมมนาปัญหาฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น ไม่มีการผลิตประมวลสาระชุดวิชาแต่ใช้

วิธีการจัดหาหนังสือจากแหล่งภายนอก และบทความจากผุ้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหน่วย

การศึกษาทั้ง 15 หน่วย ในลักษณะของประเด็นการศึกษา แต่ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีการศึกษาและค้นคว้า

เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในบรรณานุกรมหรือเอกสารแนะน าเพ่ิมเติมที่อยู่ตอนท้ายของแนว

การศึกษาในแต่ละหน่วย โดยรายชื่อหนังสือและบทความที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่จัดเตรียมให้แก่นักศึกษา 

ได้แก่ 

 3.1 แปรถิ่นเปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 

 3.2 นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอรัปชัน สภาพปัญหา สาเหตุ 

ผลกระทบ แนวทางแก้ไข  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 

 3.3 การเมืองท้องถิ่น การเมืองของใคร โดยใคร และเพ่ือใคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน  

สุวรรณมงคล 

 3.4 บทความประกอบแต่ละหน่วยการสอน 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 

 การศึกษาชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น นักศึกษาจะต้องเข้า

รว่มการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า จ านวน 2 ครั้ง ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  

1.1 ก าหนดวันสัมมนาเสรมิ วันที ่20 – 21 ตุลาคม 2561  

1.2 รายละเอียดงานที่ก าหนดให้ท า 

 ให้ศึกษาเลือกประเด็นที่ก าหนดให้มาคนละ 1 ประเด็น แล้วท าการวิเคราห์หา

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของประเด็นหรือปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนว

ทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ โดยให้นักศึกษาเลือกประเด็นต่อไปนี้ 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

 2. การกระจายอ านาจในสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตย 

 3. กฏหมายกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

 4. วัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น 

 5. การเลือกตั้งท้องถิ่น 

 6. การเมืองในการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 7. การเมืองในการงบประมาณท้องถิ่น 

 8. ระบบการก ากับตรวจสอบของรัฐและประชาชน 

 9. การเมืองภาคพลเมืองการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

 10. ธรรมาภิบาลกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

 11. โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองกับการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่น 

 12. การเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความขัดแย้งในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

    โดยให้จัดท าเป็นรายงาน จ านวนไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A 4 พร้อมอ้างอิงเอกสารทาง

วิชาการ 

1.3 ให้นักศึกษาน าประเด็นที่จัดเตรียมมาท าการอภิปราย และถกแถลง รวมทั้ง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการสัมมนา 
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1.4 ก าหนดการส่งรายงาน  วันแรกของการสัมมนาเสรมิครั้งที่ 1  

2. การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 

 2.1 ก าหนดวันสัมมนาเสริม  วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561  

 2.2 รายละเอียดงานที่ก าหนดให้ท า 

 ให้นักศึกษาจัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือถกแถลงในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการเมืองการ

ปกครองในท้องถิ่นที่ท่านสนใจ หรือที่เกิดเป็นปัญหาในท้องถิ่นของท่าน โดยจัดท าเป็นรายงานตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาส าคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ท่านจะน ามาถกแถลง 

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ใช้ในการ

อธิบายปัญหาที่ท่านน ามาถกแถลง 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในปัญหาการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นท่ีท่านน ามาถกแถลง 

     โดยให้จัดท าเล่มรายงาน จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A 4พร้อมอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ 

2.3 ให้นักศึกษาน าประเด็นที่จัดเตรียมมาท าการอภิปราย และถกแถลง รวมทั้ ง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการสัมมนา 

2.4 ก าหนดการส่งรายงาน  วันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  

หมายเหตุ : การจัดท ารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรม
ไม่น้อยกว่า  5 เล่ม โดยจัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงใน
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 านวน

นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา 
2. การน าเสนอรายงาน  นักศึกษาต้องจัดท า power point เวอร์ชั่น 2003 เนื้อหาสาระรายงานที่

ต้องมีการน าเสนอต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม ระยะเวลาการน าเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน 
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ก าหนดการสัมมนาเสริม 

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  
 

วันเสาร์ที ่26 ตุลาคม 2562 

09.00 – 12.00 น. การสรุปเนื้อหาชุดวิชา 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การน าเสนอประเด็นการศึกษาของนักศึกษา 

วันอาทิตย์ที ่27 ตุลาคม 2562 

09.00 – 12.00 น. การอภิปรายประเด็นการศึกษาปัญหาการเมืองการปกครอง 

                                          ท้องถิ่นโดยวิทยากรกลุ่มและนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. สรุปประเด็นการปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่นและข้อเสนอแนะ 

                                          ในการแก้ไขปัญหา 

สัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 

09.00 – 12.00 น. สรุปเนื้อหาชุดวิชา                                            

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. นักศึกษาด าเนินการสัมมนาประเด็นปัญหาที่ได้รับมอบหมาย  

                                           

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 

09.00 – 12.00 น. นักศึกษาด าเนินการสัมมนาประเด็นปัญหาที่ได้รับมอบหมาย                                            

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. สรุปประเด็นการสัมมนา  
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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  82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 

เรื่อง…………………………………………… 
 

โดย 
 

รหัสนักศึกษา  ชื่อ – นามสกุล  
 

…………………………………………………………….. 
 

เสนอ 
ชื่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 

 
.................................................................... 

 
 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
สาขาวิชารัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

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

 

 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น โดย

ประเมิน 2 ส่วน คือ ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ 70 และสอบไล่

ร้อยละ 30  

 ทั้งนี้ เนื่องจากชุดวิชาดังกล่าวเป็นชุดวิชาที่เน้นการสัมมนา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ดังนั้น การประเมินผลจะมุ่งเน้นตามวัตถุประสงค์ในประเด็นดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งผู้เข้าร่วม

สัมมนาและเสนอความคิดเห็น จะได้คะแนนตามรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การก าหนดคะแนน 

การประเมินผลการศึกษา ก าหนดสัดส่วนคะแนนดังนี้ 

1.1 รายงานชิ้นที่  1 (สัมมนาเสริม  ครั้งที ่1)    35  คะแนน 

     เกณฑ์การให้คะแนนประเมินจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

- ความครบถ้วนของเนื้อหาและข้อเท็จจริง   10 คะแนน 

- เนื้อหาทางวิชาการของรายงาน    10 คะแนน 

- การวิเคราะห์ปัญหา ความชัดเจน และข้อเสนอแนะ  15 คะแนน 

(ต้องมีการอ้างอิงในข้อเท็จจริงและในเชิงวิชาการ) 

 

     1.2 รานงานชิ้นที่ 2  (สัมมนาเสริม  ครั้งที่ 2)     35 คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนนประเมินจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้      

- ความครบถ้วนของเนื้อหา     10 คะแนน 

- เนื้อหาทางวิชาการของรายงาน    10 คะแนน 

- การวิเคราะห์ปัญหา ความชัดเจน และข้อเสนอแนะ  10 คะแนน 

(ต้องมีการอ้างอิงในข้อเท็จจริงและในเชิงวิชาการ) 

- วิธีการน าเสนอ การมีส่วนร่วมและอ านวยประโยชน์    5 คะแนน 

แก่กลุ่มของนักศึกษา   

                      

  2.  การสอบปลายภาค           30  คะแนน 

        

     


