
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563  
 

รำยวิชำ  กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ 
วัน / เวลำ พุธ 13.00 – 16.00 น. ห้อง 404  
หลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต  รหัส 60 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เพ็ญนภำ  เว็บบ์ 

สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1. 
On-
Site 
(1) 
 

• แนะน ำรำยวิชำ  
- ลักษณะกำรบรรยำยแบบ On site 
และแบบ Online 
บรรยำยในหัวข้อพัฒนำกำรและ
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ
กำรเมืองเปรียบเทียบ 
-แนวทำงกำรศึกษำกำรเมือง
เปรียบเทียบใยนุคโบรำณ 
-แนวทำงกำรศึกษำกำรเมือง
เปรียบเทียบในนุคปัจจุบัน 
 

3 -ชี้แจงรูปแบบกำรเรียนกำร
สอน เนื้อหำรำยวิชำ รวมทั้ง
วิธีและเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรเรียน  
-แนะน ำหนังสือ เอกสำร
ประกอบกำรเรียนเอกสำร 
-แนวกำรสอนผ่ำนระบบ  
WBSC และ Ms Teams 
บรรยำยลักษณะ ขอบเขต 
ภำพรวมของรำยวิชำ  
บรรยำยหัวข้อ 
-แนวทำงกำรศึกษำกำรเมือง
เปรียบเทียบใยนุคโบรำณ 
-แนวทำงกำรศึกษำกำรเมือง
เปรียบเทียบใยนุคปัจจุบัน 
 สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube, 
PPT 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

2 
On-
Site 
(2) 

• แนวคิดกำรเมืองเปรียบเทียบ 
- ทฤษฏีระบบ 
- ทฤษฏีโครงสร้ำง-หน้ำที่ 
-แนวกำรวิเครำะห์เชิงพฤติกรรม
นิยม 
-กำรใช้แนวกำรวิเครำะห์แบบ 
imput-output ในกำรเมือง
เปรียบเทียบ 
-แนวคิดเชิงวัฒธรรมทำงกำรเมือง 

3 บรรยำยหัวข้อ  
นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
- ทฤษฏีระบบ 
- ทฤษฏีโครงสร้ำง-หน้ำที่ 
-แนวกำรวิเครำะห์เชิง
พฤติกรรมนิยม 
-กำรใช้แนวกำรวิเครำะห์
แบบ imput-output ใน
กำรเมืองเปรียบเทียบ 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

-แนวคิดเชิงวัฒธรรมทำง
กำรเมือง 
-กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube, 
PPT. 

3 
On 
line 
(1) 

2 ก.ย. 

รูปแบบกำรปกครอง 
แบบสมบูรณำญำสิทธิรำช/แบบ
ประชำธิปไตย /แบบคอมมิวนิสต์ 
-โครงสร้ำงกำรปกครอง 
-พฤติกรรมทำงกำรเมือง 
-อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
-วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 

 รูปแบบกำรปกครอง 
แบบสมบูรณำญำสิทธิรำช/
แบบประชำธิปไตย /แบบ
คอมมิวนิสต์ 
-โครงสร้ำงกำรปกครอง 
-พฤติกรรมทำงกำรเมือง 
-อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
-วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 
-กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่ อ ก ำ ร ส อ น  :  ต ำ ร ำ , 
Notbook,  
You Tube ,PPT, WBSC-LMS 
-Online โดย Ms teams 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

4 
On-
Site 
(3) 

•ประชำธิปไตยเปรียบเทียบ 
-หลักพ้ืนฐำนระบอบประชำธิปไตย 
-รูปแบบระบอบระชำธิปไตย 
-โครงสร้ำงหรือรูปแบบของรัฐบำล
ในระบอบประชำธิปไตย 

3 บรรยำยหัวข้อ 
นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
-หลักพ้ืนฐำนระบอบ
ประชำธิปไตย 
-รูปแบบระบอบระชำธิปไตย 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

-โครงสร้ำงหรือรูปแบบของ
รัฐบำลในระบอบ
ประชำธิปไตย 
-กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube PPT 

5 

Online 

(2)  

16 ก.ย. 

 

 

• รัฐ และกำรแบ่งประเภทรัฐ  และ
กำรเมือง 
-ควำมหมำยและและองค์ประกอบ
ของรัฐ 
-กำรแบ่งประเภทของรัฐ 
-ควำมหมำยและ ควำมส ำคัญของ
กำรเมือง 
กำรจัดประเภทของระบบกำรเมือง 
 
 
 
 
 
ทดสอบย่อย (1) ผ่ำนระบบ  
         WBSC-LMS 

3 บรรยำยหัวข้อ 
-นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
-ควำมหมำยและ
องค์ประกอบของรัฐ 
-กำรแบ่งประเภทของรัฐ 
-ควำมหมำยและ
ควำมส ำคัญของกำรเมือง 
กำรจัดประเภทของระบบ
กำรเมือง 
-ทดสอบย่อย (1) 
- กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT,WBSC-LMS 
-Online โดย Ms teams 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

6 
On 
line 
(3) 

• กรณีศึกษำกำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศอังกฤษ 
-ประวัติศำสตร์ของประเทศอังกฤษ 
- ข้อมูลพื้นฐำนประเทศอังกฤษ 

3 บรรยำยหัวข้อ 
-นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

23 ก.ย. เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
-ประวัติศำสตร์ของประเทศ
อังกฤษ 
- ข้อมูลพื้นฐำนประเทศ
อังกฤษ 
- กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook,  
You Tube ,PPT, WBSC-
LMS 
-Online โดย Ms teams 

7 
On 
line 
(4) 

30 ก.ย. 

• กรณีศึกษำกำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศอังกฤษ (ต่อ) 
- กำรเมืองกำรปกครองของ 
ประเทศอังกฤษ 

3 บรรยำยหัวข้อ 
-นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
- กำรเมืองกำรปกครองของ 
ประเทศอังกฤษ 
- กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT, WBSC-LMS 
-Online โดย Ms teams 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

8 
On-
Site 
(4) 

• วิพำกษ์กำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศอังกฤษ 
 
ทดสอบย่อย (2) ผ่ำนระบบ  

3 -นักศึกษำอภิปรำย ร่วมสรุป
และซักถำมประเด็น
กำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศอังกฤษ 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

         WBSC-LMS และน ำเสนอควำมคิดเห็น
ร่วมกัน 
-ทดสอบย่อย (2) 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
notbook, ppt. 

9 
On 
line 
(5) 

14 ต.ค. 

• กรณีศึกษำกำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ประวัติศำสตร์ของอเมริกำ 
-ข้อมูลพื้นฐำนของอเมริกำ 

3 บรรยำยเนื้อหำ 
-นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
- ประวัติศำสตร์ของอเมริกำ 
-ข้อมูลพ้ืนฐำนของอเมริกำ 
- กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT, WBSC-LMS 
-Online โดย Ms teams 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

10 
On 
line 
(6) 

21 ต.ค. 

• กรณีศึกษำกำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ต่อ) 
 -กำรเมืองกำรปกครองของอเมริกำ 

3 บรรยำยเนื้อหำ 
-นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
-กำรเมืองกำรปกครองของ
อเมริกำ 
- กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
 สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT, WBSC-LMS. 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

-Online โดย Ms teams 
11 
On-
Site 
(5) 

• วิพำกษ์กำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
ทดสอบย่อย (3) ผ่ำนระบบ  
         WBSC-LMS 

3 นักศึกษำอภิปรำย ร่วมสรุป
และซักถำมประเด็น
กำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
และน ำเสนอควำมคิดเห็น
ร่วมกัน 
-ทดสอบย่อย (3) 
-สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
notbook, ppt. 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

12 
On 
line 
(7) 

4 พ.ย. 

• กรณีศึกษำกำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศรัสเซีย 
- ประวัติศำสตร์ของประเทศรัสเซีย 
- ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศรัสเซีย 

3 บรรยำยเนื้อหำ 
-นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
- ประวัติศำสตร์ของประเทศ
รัสเซีย 
- ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศ
รัสเซีย 
- กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT, WBSC-LMS 
-Online โดย Ms teams 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

13 
On 
line 
(8) 
13 

พ.ย. 

• กรณีศึกษำกำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศรัสเซีย (ต่อ) 
กำรเมืองกำรปกครองของประเทศ
รัสเซีย 

3 บรรยำยเนื้อหำ 
-นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำก
เอกสำรต ำรำ หรือ internet 
เนื้อหำหัวข้อกำรเรียนก่อน
เรียน 
- กำรเมืองกำรปกครองของ
ประเทศรัสเซีย 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

- กำรซักถำมเนื้อหำที่เรียน
ร่วมกัน 
- มอบหมำยนักศึกษำตอบ
ค ำถำมจำกเนื้อหำจำกใบ
งำน 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT,WBSC-LMS 
-Online โดย Ms teams 

14 
On-
Site 
(6) 

• วิพำกษ์กำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศรัสเซีย 
 
 
ทดสอบย่อย (4) ผ่ำนระบบ  
         WBSC-LMS 

3 -นักศึกษำอภิปรำย ร่วมสรุป
และซักถำมประเด็น
กำรเมืองกำรปกครอง
ประเทศรัสเซีย 
และน ำเสนอควำมคิดเห็น
ร่วมกัน 
-ทดสอบย่อย (4) 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT,WBSC-LMS 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

15 
On 
line 
(9) 
25 

พ.ย. 

• น ำเสนอรำยงำน 
• ทบทวนเนื้อหำ 
-บรรยำยสรุปเนื้อหำที่ส ำคัญที่ผ่ำน
มำ 

3 -นักศึกษำแต่ละกลุ่ม
น ำเสนอรำยงำนในรูปแบบ 
ppt.  
- บรรยำยสรุปเนื้อหำที่
ส ำคัญที่ผ่ำนมำ 
- ทดสอบหลังเรียน Pre-
Test 
สื่อกำรสอน : ต ำรำ, 
Notbook, You Tube 
,PPT,Platform WBSC-
LMS 
-Online โดย Ms teams 

ผศ.เพ็ญนภำ  
เว็บบ์ 

16 สอบปลำยภำคเรียน 
 


