
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
 

รำยวิชำ  หลักรัฐศำสตร์ 
วัน / เวลำ อังคำร 13.00 – 16.00 น. ห้อง 305  
หลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต  รหัส 63 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จตุพล  ดวงจิตร 

สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 
Online 

+ 
On 
site 

18 ส.ค. 

แนะน ำรำยวิชำ กำรจัดกิจกรรมกำร
จั ด ก ำ ร เ รี ย นก ำ รส อน  วิ ธี ก ำ ร
ประเมินผลกำรเรียน 
บ ร ร ย ำ ย ค ว ำ ม ห ม ำ ย แ ล ะ
ควำมส ำคัญของวิชำรัฐศำสตร์ 
 

3 ผู้สอนแนะรำยวิชำ เอกสำร 
ต ำรำ เนื้อหำวิชำ ขอบเขต
กำรจัดกำรศึกษำ กิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรประเมินผลกำรเรียน 
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
ผ่ำน Platform 
SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
-บรรยำยควำมหมำยและ
ควำมส ำคัญของวิชำ
รัฐศำสตร์ ประกอบ Power 
Point เอกสำรประกอบกำร
เรียน วิดีทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

2 
On 
Site  

25 ส.ค.  

ขอบเขตกำรศึกษำทำงรัฐศำสตร์ 
 

3 -บรรยำยหัวข้อ ขอบเขต
กำรศึกษำทำงรัฐศำสตร์ 
ประกอบ Power Point 
เอกสำรประกอบกำรเรียน 
วิดีทัศน์ 
 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

3 
Online 

+ 
On 
site 

1 ก.ย.  

ทฤษฎีกำรก ำเนิดรัฐ 

 
 บรรยำยหัวข้อ ทฤษฎีกำร

ก ำเนิดรัฐ พร้อมกิจกรรม
เรียนรู้แบบ Active Learning 

อำจำรย์และนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ประกอบ Power 
Point เอกสำรประกอบกำร
เรียน วิดีทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ SDU_WBSC และ  
Ms Teams 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

4 
Online 

+ 
On 
site 

8 ก.ย. 

ลักษณะและรูปแบบของรัฐ 
 

3 บรรยำยหัวข้อ ลักษณะและ
รูปแบบของรัฐ พร้อม
กิจกรรมเรียนรู้แบบ Active 

Learning อำจำรย์และ
นักศึกษำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน ประกอบ 
Power Point เอกสำร
ประกอบกำรเรียน วิดีทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ 
SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
-ใบงำนลักษณะและรูปแบบ
ของรัฐ 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

5 
Online 

+ 
On 
site 

15 ก.ย. 

รัฐธรรมนูญและอ ำนำจทำงกำร
เมือง 
 

3 บรรยำยหัวข้อ รัฐธรรมนูญ
และอ ำนำจทำงกำรเมือง 
พร้อมกิจกรรมเรียนรู้แบบ 
Active Learning อำจำรย์
และนักศึกษำแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 
ประกอบ Power Point 
เอกสำรประกอบกำรเรียน 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

วิดีทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
-ใบงำนรัฐธรรมนูญและ
อ ำนำจทำงกำรเมือง 

6 
Online 

+ 
On 
site 

22 ก.ย. 

ระบบรัฐสภำ 
 

3 บรรยำยหัวข้อ ระบบรัฐสภำ 
พร้อมกิจกรรมเรียนรู้แบบ 
Active Learning อำจำรย์
และนักศึกษำแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 
ประกอบ Power Point 
เอกสำรประกอบกำรเรียน 
วิดีทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
-ใบงำนระบบรัฐสภำ 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

7 
On 
Site  

29 ก.ย. 

กระบวนกำรทำงกฎหมำย 
 

3 บรรยำยประกอบ Power 
Point และเอกสำร
ประกอบกำรเรียน หัวข้อ 
กระบวนกำรทำงกฎหมำย 
 
 
 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

8 
On 
Site  

6 ต.ค. 

ทฤษฎีกำรเมืองและอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมือง 
 

 บรรยำยหัวข้อ ทฤษฎีกำร 
เมืองและอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมือง พร้อมกิจกรรม
เรียนรู้แบบ Active Learning 

อำจำรย์และนักศึกษำแลก 
เปลี่ยนควำมคิดเห็นในชั้น
เรียน ประกอบ Power Point 
เอกสำรประกอบกำรเรียน 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

9 
On 
Site  

13 ต.ค. 

กระบวนกำรทำงกำรเมือง 
 

3 บรรยำยหัวข้อ กระบวนกำร
ทำงกำรเมือง พร้อม
กิจกรรมเรียนรู้แบบ Active 

Learning อำจำรย์และ
นักศึกษำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน ประกอบ 
Power Point เอกสำร
ประกอบกำรเรียน และ
บทควำมที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหำกำรเรียน 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

10 
On 
Site  

20 ต.ค. 

พรรคกำรเมือง 
 

3 บรรยำยหัวข้อ พรรค
กำรเมือง พร้อมกิจกรรม
เรียนรู้แบบ Active Learning 

อำจำรย์และนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ประกอบ Power 
Point เอกสำรประกอบกำร
เรียน และกรณีศึกษำระบบ
พรรคกำรเมืองไทย 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

11 
Online 

+ 
On 
site 

27 ต.ค. 

กลุ่มผลประโยชน์ 
 

3 บรรยำยหัวข้อ กลุ่ม
ผลประโยชน์ พร้อมกิจกรรม
เรียนรู้แบบ Active Learning 

อำจำรย์และนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ประกอบ Power 
Point เอกสำรประกอบกำร
เรียน วิดีทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
-ใบงำนกลุ่มผลประโยชน์ 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

12 
Online 

+ 
On 
site 

3 พ.ย. 

สถำบันทำงกำรเมือง 
 

3 บรรยำยหัวข้อ สถำบันทำง
กำรเมือง พร้อมกิจกรรม
เรียนรู้แบบ Active Learning 

อำจำรย์และนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ประกอบ Power 
Point เอกสำรประกอบกำร
เรียน วิดีทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
-มอบหมำยรำยงำนกลุ่ม 
เรื่อง ควำมส ำคัญของ
สถำบันทำงกำรเมืองไทย 
แต่ละสถำบันทำงกำรเมือง 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

13 
Online 

+ 
On 
site 
10 

พ.ย. 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
 
 

3 บรรยำยหัวข้อ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ พร้อมกิจกรรม
เรียนรู้แบบ Active Learning 

อำจำรย์และนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน โดยกรณีศึกษำ
ประเด็นควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศของไทยใน
มิติควำมร่วมมือและควำม
ขัดแย้ง ประกอบ Power 
Point เอกสำรประกอบกำร
เรียน วิดีทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ SDU_WBSC และ  
Ms Teams 
 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 



สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

14 
Online 

+ 
On 
site 
17 

พ.ย. 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
 

3 บรรยำยหัวข้อ กำรมีส่วน
ร่วมทำงกำรเมือง พร้อม
กิจกรรมเรียนรู้แบบ Active 

Learning อำจำรย์และ
นักศึกษำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน โดย
กรณีศึกษำประเด็นกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองกับ
กำรพัฒนำกำรเมืองไทย 
ประกอบ Power Point 
เอกสำรประกอบกำรเรียน 
วิดีทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
SDU_WBSC และ  
Ms Teams 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

15 
On 
site 
24 

พ.ย. 

กำรศึกษำรัฐศำสตร์ในยุคปัจจุบัน 
สรุปเนื้อหำรำยวิชำที่เรียนมำ
ทั้งหมด 
 

3 บรรยำยหัวข้อ กำรศึกษำ
รัฐศำสตร์ในยุคปัจจุบัน และ
สรุปเนื้อหำรำยวิชำ พร้อม
กิจกรรมเรียนรู้แบบ Active 

Learning อำจำรย์และ
นักศึกษำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน ประกอบ 
Power Point เอกสำร
ประกอบกำรเรียน และสื่อ
ออนไลน์ SDU_WBSC และ  
Ms Teams  
-สรุปเนื้อหำที่เรียนมำทั้ง
ภำคเรียน 
-บอกแนวทำงข้อสอบปลำย
ภำค 

ผศ.จตุพล 
ดวงจิตร 

16 สอบปลำยภำคเรียน 
 


