
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
 

รำยวิชำ  พ้ืนฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง (2551130) 
วัน / เวลำ พุธ 09.00-12.00 น.   ห้อง ห้องประชุม 2 บัณฑิตวิทยาลัย  
หลักสูตร 3 หลักสูตรของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รหัส 63 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ รศ.ดร.รุ่งภพ  คงฤทธิ์ระจัน รศ.ดร.ชวลิต  สวัสดิ์ผล และ  

ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม 

สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. 
วันท่ี 19 ส.ค. 63 
เวลา 9.00-12.00 น. 

Onsite 
 
 

พัฒนาการและความสมัพันธ์
ระหว่างสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง 

3 บรรยายลักษณะขอบ เขตของ
วิชา ภาพรวม อธิบายแนวคิด
พื้นฐาน 
ของรายวิชา 
สื่อการสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT 

รศ.ดร.ชวลิต  
สวัสดิผ์ล,  
ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
รศ.ดร.รุ่งภพ                 
คงฤทธิ์ระจัน 

2.  
สัปดำห์ท่ี 2  

วันที่ 26 ส.ค. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Online 

พัฒนาการและความสมัพันธ์
ระหว่างสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง (ต่อ) 

3 บรรยายหัวข้อทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง  
ยกตัวอย่างประกอบ  
สื่อการสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT 

 รศ.ดร.รุ่งภพ                 
คงฤทธิ์ระจัน 

3. 
สัปดำห์ท่ี 3 
วันที่ 2  ก.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Online 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐศาสตร ์

3 บรรยายหัวข้อสถาบันพื้นฐาน
ของระบบเศรษฐกิจของไทย 
สื่อการสอน : เอกสาร
ประกอบการเรียน/PPT 
ทดสอบย่อย 

รศ.ดร.รุ่งภพ                 
คงฤทธิ์ระจัน 

4. 
วันที่ 9  ก.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

 
Onsite 

การสร้างความสมัพันธ์ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

3 บรรยายหัวข้อแนวคิดเบื้องต้น
ของเศรษฐ 
ศาสตร์การเมือง ยกตัว 
อย่างการลงทุนข้ามชาติและ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนข้าม
ชาติ 
สื่อการสอน : เอกสารประกอ
การเรยีน/PPT 
อภิปรายน าและเสนอความ
คิดเห็น 
 

รศ.ดร.รุ่งภพ                 
คงฤทธิ์ระจัน 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

5. 
สัปดำห์ท่ี 5 
วันที่ 16  ก.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Onsite 

หลักทฤษฎีทางสังคมวิทยา 3 บรรยายหัวข้อหลักการทาง
สังคมวิทยา 
สื่อการสอน : เอกสารประกอ
การเรยีน/PPT 

รศ.ดร.ชวลิต  
สวัสดิผ์ล,  
 

  6 
สัปดำห์ท่ี 6 
วันที่ 23  ก.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Online 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง
ทางสังคม 

3 บรรยายตามหัวข้อและ 
ยกตัวอย่างสภาพโครงสร้าง
ของสังคมไทย สื่อการสอน : 
เอกสารประกอการเรียน/PPT 

รศ.ดร.ชวลิต  สวสัดิ์
ผล  
 

7.  
สัปดำห์ท่ี 7 
วันที่ 30  ก.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Online 

ปัญหาทางสังคมกับแนวคดิการ
พัฒนาสังคม 

3 นักศึกษาน าเสนอปัญหาของ
สังคมไทย: เอกสารประกอการ
เรียน/PPT 

รศ.ดร.ชวลิต  
สวัสดิผ์ล  
 

8 
สัปดำห์ท่ี 8 
วันที่ 7  ต.ค. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Onsite 

การพัฒนาสังคมในรูปแบบของ
นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ 

3 บรรยายการพัฒนาสังคมใน
รูปแบบของนโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ สื่อการ
สอน: สื่อออนไลน ์

รศ.ดร.ชวลิต  
สวัสดิผ์ล,  
 

8/1 
Onsite 

สอบกลางภาค 1.30 ข้อสอบอัตนัย  

9.  
สัปดำห์ท่ี 9 
วันที่ 14 ต.ค. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Onsite 

แนวคิดทางการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย 

3 บรรยาย แนวคิดทางการเมือง
ในระบบประชาธิปไตย 
สื่อการสอน: สื่อออนไลน ์

ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
 

10. 
สัปดำห์ท่ี 10 
วันที่ 21 ต.ค. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Online 

แนวคิดทางการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย (ต่อ) 

3 บรรยายสถานการณ์ทางการ
เมืองการปกครอง ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศึกษา 
สื่อการสอน : เอกสารประกอ
การเรยีน/PPT 

ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
 

11. 
สัปดำห์ท่ี 11 
วันที่ 28 ต.ค. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Onsite 
 

การพัฒนาและอุปสรรคต่อการ
พัฒนาทางการเมือง 

3 นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองของไทยและน าเสนอ
ในช้ันเรียน 

ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

12.  
สัปดำห์ท่ี 12 
วันที่ 4 พ.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Online 

การพัฒนาและอุปสรรคต่อการ
พัฒนาทางการเมือง 

3 นักศึกษาร่วมกัน 
วิ เ คราะห์อุปสรรคต่ อการ
พัฒนา 
การเมือง 
ไทยภายในช้ันเรียนและ
น าเสนอแนวทางแก้ไข 

ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
 

13.  
สัปดำห์ท่ี 13 
วันที่ 11 พ.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

Online 

เสถียรภาพทางการเมืองและการ
สร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง 
 

3 บรรยายเสถยีรภาพทางการ
เมืองและการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการเมือง : 
สื่อออนไลน ์
การน าเสนอแนวคิด 

ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
 

14. 
สัปดำห์ท่ี 14 
วันที่ 18 พ.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

 
Online 

นโยบาย สถานการณ์ทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง 
 

3 บรรยายหัวข้อ นโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
เศรษฐกิจและสังคมและ
การเมืองการปกครอง 
สื่อการสอน : เอกสารประกอ
การเรยีน/PPT 

รศ.ดร.ชวลิต  
สวัสดิผ์ล,  
ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
รศ.ดร.รุ่งภพ                 
คงฤทธิ์ระจันและ 
วิทยากรภายนอก  

15. 
สัปดำห์ท่ี 15 
วันที่ 25 พ.ย. 63 
เวลำ 9.00-12.00 น. 

 
Online 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
เศรษฐกิจและสังคมและ
การเมืองการปกครองที่เป็น 
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ 

3 นักศึกษาน าเสนอกรณี ศึกษา
ด้านความสัม  พันธ์ระหว่าง
ระบบ  
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง
การปก ครอง 
บรรยายสรุปภาพรวมเนื้อหา
ทั้งหมด 15 สัปดาห ์

รศ.ดร.ชวลิต  
สวัสดิผ์ล,  
ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 
รศ.ดร.รุ่งภพ                 
คงฤทธิ์ระจัน 

16 สอบปลายภาคเรียน  1.3 การผ่านเกณฑ์การประเมิน
แบบอิงเกณฑ ์

 

 


