
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
 

รำยวิชำ  กำรเมืองไทยสมัยใหม่ 
วัน / เวลำ พุธ 09.00 – 12.00 น. ห้อง 305  
หลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต  รหัส 61 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำวินี  รอดประเสริฐ 

สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 
On 
site 

19 ส.ค. 

- อธิบายแผนการสอนและน าเสนอ
เอกสารประกอบการสอน ชี้แจง/
ข้อตกลงต่างๆ ของวิชานี้  
- ภาพรวมของการการบรรยายใน
รายวิชานี้ 
- ลักษณะการบรรยายแบบ On site 
และแบบ Online 
บรรยำยเกี่ยวกับควำมรู้พื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรเมือง 
-การเมืองคืออะไร 
-ความหมายของการ เมื อ งการ
ปกครอง 
-จุ ดมุ่ งหมายของการ เมื อ งการ
ปกครอง 

3 -ชี้แจงรูปแบบการเรียนการ
สอน เนื้อหารายวิชา รวมทั้ง
วิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน  
-แนะน าหนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียนเอกสาร 
-แนวการสอนผ่านระบบ  
WBSC และ Ms Tearm 
-บรรยายความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวการเมือง ประกอบ 
Power Point 
กิจกรรม/ใบงาน : 
-ผู้สอนน าเสนอประเด็น
อภิปรายความรู้พ้ืนฐาน 
วิชาการเมืองไทยสมัยใหม่ 
และรายละเอียดเนื้อหาตาม
หัวข้อที่ก าหนด 
-นักศึกษาซักถาม โดย
อาจารย์ผู้สอนตอบค าถาม
ในส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
พร้อมสรุปเนื้อหาที่เรียน 
 
 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

2 
On 
Site  

26 ส.ค.  

ข้อสังเกตและวิธีกำรศึกษำกำร
เมืองไทย 
-องค์ประกอบส าคัญในการศึกษา
การเมืองไทย 
-แนวทางและส านักความคิด ใน
การศึกษาการเมืองไทย 
-ข้อสังเกตและลักษณะส าคัญบาง
ประการเกี่ ยวกับการศึกษาการ
เมืองไทย 

3 -บรรยายความรู้เกี่ยวการ
องค์ ประกอบ แนวทางและ
ข้อสังเกต เก่ียวกับวิธีการ
ศึกษาการเมือง ไทย 
ประกอบ Power Point 
กิจกรรม/ใบงำน : 
-ผู้สอนน าเสนอประเด็น
อภิปรายความรู้เกี่ยวการ
องค์ประกอบ แนวทางและ
ข้อสังเกต เก่ียวกับวิธีการ
ศึกษาการเมืองไทย 
-นักศึกษาซักถามโดย
อาจารย์ผู้สอนตอบค าถาม
ในส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
พร้อมสรุปเนื้อหาที่เรียน 
 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 

3 
Online  

ภูมิหลังกำรเมืองไทยก่อนสมัยใหม่ 
(สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยำ) 
-อ านาจการปกครองและศาสนาของ
สังคมสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา 

-สุโขทัย: ต้นแบบการปกครองใน
อุดมคติของไทย 

-พุทธศาสนาและความคิดเรื่องธรรม
ราชาสมัยสุโขทัย 

 -บรรยายพ้ืนฐานความคิด
ทางการเมืองภูมิหลังการ
เมืองไทยสมัยก่อนสมัยใหม่ 
( ส มั ย ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า ) 
ประกอบ Power Point และ 
VDO  Online โดย Ms teams  
- แบบฝึ กหั ดทบทวน ให้
นักศึกษา สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องกับภูมิหลั งการ
เมื อ ง ไทยก่ อนสมั ย ใหม่  
(สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา ) 
Online โดย WBSC  

 

 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

4 
Online  

ภู มิหลังกำรเ มืองไทยสมัยก่อน
สมัยใหม่ (สมัยกรุงศรีอยุธยำ) 
-กรุงศรีอยุธยา: ปฐมบทแห่งการเป็น
ราชอาณาจักรสยาม 
-ศักดินา: การจัดระเบียบสังคมสมัย
อยุธยา 
-เทวราชาแห่งเมืองท่านานาชาติ 

3 -บรรยายพื้นฐานความคิด
ทางการเมืองภูมิหลังการ
เมืองไทยสมัยก่อนสมัยใหม่ 
(สมัยกรุงศรีอยุธยา) 
ประกอบ Power Point 
และ VDO  
Online โดย Ms teams 
-แบบฝึกหัดทบทวน ให้
นักศึกษา สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภูมิหลังการ
เมืองไทยสมัยก่อน 
Online โดย WBSC 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 

5 
Online  

ภูมิหลังกำรเมืองไทยก่อนสมัยใหม่ 
(สมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์ตอนต้น) 
     -สมเด็จพระเจ้าตากสิน: ธรรม
ราชาในรูปแบบใหม่ 
     -พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก: การสร้างพระรัตนตรัย
แห่งรัตนโกสินทร์ 
     -พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว: พระราชศรัทธาและพระ
บารมีผ่านศิลปกรรม 

3 -บรรยายพื้นฐานความคิด
ทางการเมืองไทยสมัยก่อน
สมัยใหม่ (สมัยธนบุรี-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น) 
ประกอบ Power Point 
และ VDO  
-นักศึกษาร่วมเสนอความ
คิดเห็น และร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน   ใน ระหว่างที่
ผู้สอนบรรยายในห้องเรียน 
Online โดย Ms teams 
-แบบฝึกหัดทบทวน ให้
นักศึกษา สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภูมิหลังการ
เมืองไทยก่อนสมัยใหม่ 
(สมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น) Online โดย 
WBSC 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

6 
On 
Site  

23 ก.ย. 
 

กำรเปิดประเทศสู่สมัยใหม่และรัฐ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ 
-พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวกับการเปิดประตูประเทศสู่
สมัยใหม่ 
-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและการเสร้างรัฐชาติ 
-พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล้า
เจ้าอยู่หัวกับการสร้างความเป็นไทย 
- พระบามสม เด็ จพระปก เกล้ า
เจ้าอยู่หัวกับระบอบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์ 

3 บรรยายประกอบ Power 
Point  
-แบ่งกลุ่มนักศึกษาสืบค้นใน
ประเด็น การเปิดประเทศสู่
สมัยใหม่และรัฐสมบูรณา-        
ญาสิทธิราชย์ พร้อมจัดท า
เป็นรายงานน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบททบทวน 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 

7 
On 
Site  

30 ก.ย. 

กำรเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ 
คณะรำษฎร 
- คณะราษฎรกับความคิด เ รื่ อ ง
ระบอบรัฐธรรมนูญ 
-รัฐนิยมกับการสร้างรัฐชาติ 
-การสิ้นสุดของคณะราษฎรแต่ไม่
สิ้นสุดระบอบรัฐธรรมนูญ 

3 บรรยายประกอบ Power 
Point  
-แบ่งกลุ่มนักศึกษาสืบค้นใน
ประเด็น การเมืองไทยใน
ระบอบรัฐธรรมนูญ 
คณะราษฎรพร้อม ท า
รายงานน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
-ให้นักศึกษาน าเสนองาน
หน้าชั้นเรียน เพ่ือสรุปผล
การเรียนร่วมกัน 
-ทดสอบย่อยเพ่ือวัดผลการ
เรียนรู้ในหัวข้อ การ
เมืองไทยในระบอบ
รัฐธรรมนูญ คณะราษฎร 
 
 
 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

8 
Online  

จำกรัฐธรรมนูญนิยมสู่คณำธิปไตย
ทหำร 
-ความไม่ลงรอยของคณะราษฎร 
-การข้ึนสู่อ านาจทางการเมืองของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
-ยุคคณาธิปไตยทหาร พ.ศ. 2490-
2500 

 -บรรยายประกอบ Power 
Point  
Online โดย Ms teams 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษาสืบค้นใน
ประเด็นจากรัฐธรรมนูญ
นิยมสู่คณาธิปไตยทหารเพ่ือ
ท ารายงานน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
-ให้นักศึกษาซักถามข้อ
สงสัย สรุปเนื้อหาในชั้น
เรียนพร้อมกัน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบททบทวน Online 
โดย WBSC 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 

9 
Online  

กำรเมืองไทยในระบอบอ ำนำจนิยม 
พ.ศ. 2500-2516 
-การรัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2501 
- ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ อุ ด ม ก า ร ณ์ ท า ง
การเมืองพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จ
การ 

3 -บรรยายประกอบ Power 
Point  
Online โดย Ms teams 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษาสืบค้นใน
ประเด็นการเมืองไทยใน
ระบอบอ านาจนิยม พ.ศ. 
2500-2516 พร้อมท า
รูปเล่มรายงานและน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบททบทวน Online 
โดย WBSC 
 
 
 
 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

10 
Online 

กำรเคลื่อนไหว 14 ตุลำ และ 6 
ตุลำ 
-กลุ่มการเมืองในสมัย 14 ตุลา 
-เหตุการณ์ 14  ตุลาคม 2516 
-เหตุการณ์ทางการเมืองหลัง 14 
ตุลา     
-เหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 
2519 
- เหตุการณ์ทางการเมืองหลั ง 6 
ตุลาคม 2519 

3 -บรรยายประกอบ Power 
Point Online โดย Ms 
teams 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วม
แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็น การเคลื่อนไหว 14 
ตุลา และ 6 ตุลา ระหว่าง
ผู้สอนบรรยายร่วมกัน
อภิปราย  
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบททบทวนบทเรียน 
Online โดย WBSC  

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 

11 
Online  

ยุคประชำธิปไตยครึ่งใบ 
-ความหมายและลักษณะ เฉพาะของ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ 
- ก า ร เ มื อ ง ไทยภ าย ใต้ ร ะบ อบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ 
- รั ฐประหาร  พ .ศ .  2534  และ
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 

3 -บรรยายประกอบ Power 
Point  
Online โดย Ms teams 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษาสืบค้นใน
ประเด็นยุคประชาธิปไตย
ครึ่งใบพร้อมน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบททบทวน Online 
โดย WBSC 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 

12 
Online  

ยุคปฏิรูปกำรเมืองสู่รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชำชน 
-การปฏิรูปการเมือง: ความหมาย 
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
- พัฒนาการของการปฏิ รู ปการ
เมืองไทยกับรัฐธรรมนูญ 2540 

3 -บรรยายประกอบ Power 
Point 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา ค้นคว้า
ในประเด็น การปฏิรูป
การเมืองสู่รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน 
-นักศึกษาน าเสนองานจาก
การค้นคว้า และอภิปราย

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

ร่วมกันในชั้นเรียน และ
สรุปผลร่วมกัน 
-นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้าย
บททบทวนความรู้ 
Online โดย Ms teams 
-ทดสอบย่อยเก็บคะแนนใน
ประเด็นการปฏิรูปการเมือง
สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
Online โดย WBSC 

13 
Online 

กฎหมำยและกำรเมืองไทย 
-ก าเนิดและที่มาของกฎหมาย 
-กฎหมายกับการเมืองไทย 

3 -ให้นักศึกษาชมวิดิทัศน์ 
ที่มาของกฎหมายไทย 
พร้อมจับประเด็นส าคัญ 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
อภิปราย และสรุปประเด็น
จากวิดิทัศน์ที่ได้รับชม 
Online โดย Ms teams 
-นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ทบทวนและสรุปประเด็น
จากการชมวิดิทัศน์ Online 

โดย WBSC 
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14 
On 
Site  
18 

พ.ย. 

กำรเมืองไทยกับสถำบันกษัตริย์
และเศรษฐกิจพอเพียง 
-เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
-พระมหากษัตริย์กับการทรงงานเพ่ือ
คนไทย 

3 บรรยายประกอบ Power 
Point 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา ค้นคว้า
ในประเด็น การเมืองไทยกับ
สถาบันกษัตริย์และ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-นักศึกษาน าเสนองานจาก
การค้นคว้า ถึงความ
เชื่อมโยงของสถาบันกษัตริย์
กับการเมืองไทย และ
สรุปผลร่วมกัน 

ผศ.ภาวินี  
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สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

-นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้าย
บททบทวนความรู้ 

15 
On 
Site  
25 

พ.ย. 

ทิศทำงกำรเมืองไทย 
ในศตวรรษที่ 21 
-การเดินทางของการเมืองไทยที่ยัง
ไม่สิ้นสุด 
-ความส าคัญของการศึกษาการ
เมืองไทยสมัยใหม่กับโลกปัจจุบัน 

3 บรรยายประกอบ Power 
Point 
-สรุปเนื้อหารายวิชา ทิศทาง
การเมืองไทยในศตวรรษที่ 
21 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ซักถาม 
-นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้าย
บททบทวน 
-สรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้ง
ภาคเรียน 
-บอกแนวทางข้อสอบปลาย
ภาค 

ผศ.ภาวินี  
รอดประเสริฐ 

16 สอบปลำยภำคเรียน 
 


