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กำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563
รำยวิชำ สัมมนาทางรัฐศาสตร์
วัน / เวลำ พฤหัสบดี 09.00-12.00 น. ห้อง 404
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต รหัส 60
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ชุติกาโม
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

(ชม.)
1
(3 ชม.)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา
การเมือง
การปกครอง

(สอน

- ควำมหมำยของกำรสัมมนำ

แบบ
On

- ควำมสำคัญของกำรจัดประชุม
สัมมน

site)

- จุดมุ่งหมำยของกำรจัด
ประชุมสัมมนำ
- ประโยชน์ของกำรจัด
ประชุมสัมมนำ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.แนะนำอำจำรย์ผู้สอน

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
ชุติกำโม
2. Power Point

2.แนะนำเอกสำรประกอบกำร 3. WBSC- LMS
เรียน กำรใช้ Platform
4. Microsoft Teams
Online เนื้อหำรำยวิชำ
5. Line Groups
ขอบเขตทั่วไป ข้อตกลง
เบื้องต้น ตั้งกลุ่ม Microsoft
Teams, Line Groups,
ZOOM MEETING

- ประเภทของกำรจัด
ประชุมสัมมนำ

3.บรรยำยควำมรู้พื้นฐำน
เกี่ยวกับสัมมนำกำรเมืองกำร

- องค์ประกอบของกำรจัด
ประชุมสัมมนำ

ปกครอง ประกอบ Power
Point
4.ให้นักศึกษำทดลองใช้ใช้
Platform Online Microsoft
Teams, Line Groups,
ZOOM MEETING

6. ZOOM MEETING
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

(ชม.)
5.ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัด
ท้ำยบทเพื่อทบทวนเนื้อหำ

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนนำเสนอประเด็น
อภิปรำยพื้นฐำนเกีย่ วกับ
แนวคิดในกำรจัดสัมมนำและ
รำยละเอียดเนื้อหำตำมหัวข้อ
2.นักศึกษำซักถำมโดยอำจำรย์
เป็นผู้ตอบ พร้อมบรรยำยสรุป
2
(3 ชม.)
(สอน
แบบ
Online)

หลักพื้นฐานการเขียนและ
องค์ประกอบ รูปเล่มสัมมนา
- การเลือกหัวข้อในการสัมมนา
- การสืบค้นข้อมูล
- การเริ่มต้นการเขียนสัมมนา
- องค์ประกอบรูปเล่มรายงาน
สัมมนาวิชาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยำยหลักกำรเขียน
งำนทำงวิชำกำร
ประกอบ Power

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
ชุติกำโม
2. Power Point
3. WBSC- LMS

Point
2.ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัด
ท้ำยบทที2่
กิจกรรม/ใบงาน:
1.คำถำมท้ำยบท
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การดาเนินการจัดสัมมนา

กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
2. Power Point

- ขั้นตอนกำรจัดสัมมนำ

1. บรรยำยวิธีกำรจัดสัมมนำ
กำรเมืองกำรปกครอง

(3 ชม.)
- รูปแบบของกำรจัดโต๊ะสัมมนำ

ประกอบ Power Point

3. WBSC- LMS

ชุติกำโม
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

(ชม.)
(สอน
แบบ
Online)

- หลักกำรใช้สื่อในกำรจัดสัมมนำ

2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม

- เครื่องมือที่ใช้ในกำรสัมมนำ

3. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัด

- กำรประเมินผลกำรสัมมนำ
- หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบ
วิทยำกร

ท้ำยบทที่ 3
กิจกรรม/ใบงาน
1. คำถำมท้ำยบท
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ตกลงหัวข้อการศึกษาแบบเดี่ยวแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน :
และกลุ่ม (individual และ team
1. บรรยำยวิธีกำรจัดสัมมนำ
(3 ชม.) study)
- ตกลงหัวข้อกำรศึกษำแบบเดี่ยว กำรเมืองกำรปกครอง
(สอน
และกลุม่
ประกอบ Power Point
แบบ
Online)

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
2. Power Point

ชุติกำโม

3. WBSC- LMS

2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คำถำมท้ำยบท

5
(3 ชม.)
(สอน
แบบ
Online)

สารวจองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย

- ควำมหมำยของวิชำรัฐศำสตร์

1. บรรยำย online ประกอบ
Power Point หัวข้อ

2. Power Point

- ขอบเขตและสำขำวิชำทำง
รัฐศำสตร์
- รัฐศำสตร์เป็น“วิทยำศำสตร์”
หรือ
“ศิลปะ”

รัฐศำสตร์และขอบเขตของวิชำ

3. WBSC- LMS

รัฐศำสตร์

4. Microsoft Teams

2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม

5. Line Groups

ชุติกำโม
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช้

ใบงาน

ผู้สอน

(ชม.)
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิชำรัฐศำส
สำขำวิชำอื่น
- วิธีกำรศึกษำวิชำรัฐศำสตร์

กิจกรรม/ใบงาน :

6. ZOOM MEETING

3. นักศึกษำทำแบบฝึกหัดท้ำย หมำยเหตุ : ข้อ 4-5-6
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :

เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
ของกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

1. คำถำมท้ำยบท
6

กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย

(3 ชม.)

1. บรรยำย online ประกอบ

2. Power Point

(สอน
แบบ
Online)

Power Point หัวข้อ
การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง รัฐ

รัฐศำสตร์และขอบเขตของวิชำ

3. WBSC- LMS

รัฐศำสตร์

4. Microsoft Teams

2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม

5. Line Groups

- องค์ประกอบของรัฐ

กิจกรรม/ใบงาน :

6. ZOOM MEETING

- กำรรับรองรัฐ

3. นักศึกษำทำแบบฝึกหัดท้ำย หมำยเหตุ : ข้อ 4-5-6
เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
บทเพื่อทบทวน

- ควำมหมำยของ “รัฐ”

กิจกรรม/ใบงาน :
- รูปแบบรัฐ

ชุติกำโม
(สอนแบบ
Online)

ของกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

1. คำถำมท้ำยบท
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หลักของการปกครอง

(3 ชม.)

- วิวัฒนำกำรของรัฐและกำร
ปกครอง

(สอน

- รูปแบบของกำรปกครอง

แบบ
Online)

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
2. Power Point
ชุติกำโม
1. บรรยำย online ประกอบ 3. WBSC- LMS
Power Point หัวข้อ
4. Microsoft Teams
รัฐศำสตร์และขอบเขตของวิชำ 5. Line Groups
6. ZOOM MEETING
รัฐศำสตร์
หมำยเหตุ : ข้อ 4-5-6
เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

(ชม.)
2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม
กิจกรรม/ใบงาน :

ของกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

3. นักศึกษำทำแบบฝึกหัดท้ำย
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คำถำมท้ำยบท
8
(3 ชม.)
(สอน
แบบ
Online)

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
2. Power Point
ชุติกำโม
1. บรรยำย online ประกอบ 3. WBSC- LMS
Power Point หัวข้อ
4. Microsoft Teams
รัฐศำสตร์และขอบเขตของวิชำ 5. Line Groups
6. ZOOM MEETING
รัฐศำสตร์
หมำยเหตุ : ข้อ 4-5-6
2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
ของกิจกรรมกำรเรียนกำร
กิจกรรม/ใบงาน :
สอน

โครงสร้างและสถานบันทางการเมือง กิจกรรมการเรียนการสอน :
- สถำบันทำงกำรเมือง
- รัฐธรรมนูญ
- สถำบันฝ่ำยนิติบญ
ั ญัติ
- สถำบันฝ่ำยบริหำร
- สถำบันฝ่ำยตุลำกำร
- กฎหมำย

3. นักศึกษำทำแบบฝึกหัดท้ำย
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คำถำมท้ำยบท
9
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
2. Power Point

- รูปแบบของรัฐบำล

1. บรรยำย online ประกอบ
Power Point หัวข้อ

- พรรคกำรเมือง

รัฐศำสตร์และขอบเขตของวิชำ

กระบวนการทางการเมือง
- กระบวนกำรทำงกำรเมือง

- กลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มกดดัน

รัฐศำสตร์

3. WBSC- LMS
4. Microsoft Teams

ชุติกำโม
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช้

ใบงาน

ผู้สอน

(ชม.)
(สอน

- ระบบรัฐบำล

2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม

5. Line Groups

แบบ

- สื่อมวลชน

กิจกรรม/ใบงาน :

6. ZOOM MEETING

Online)

3. นักศึกษำทำแบบฝึกหัดท้ำย หมำยเหตุ : ข้อ 4-5-6
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :

เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
ของกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

1. คำถำมท้ำยบท
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลก กิจกรรมการเรียนการสอน :
ปัจจุบัน
1. บรรยำย online ประกอบ
(3 ชม.)
- แนวกำรศึกษำควำมสัมพันธ์
Power Point หัวข้อ
ระหว่ำงประเทศ
(สอน
รัฐศำสตร์และขอบเขตของวิชำ
- อำนำจของรัฐ
แบบ
รัฐศำสตร์
Online) - นโยบำยต่ำงประเทศ
2. นักศึกษำอภิปรำยซักถำม
- รูปแบบของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
- ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงประเทศ
- องค์กำรระหว่ำงประเทศ
- กฎหมำยระหว่ำงประเทศ

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน ผศ.ยอดชำย
ชุติกำโม
2. Power Point
3. WBSC- LMS
4. Microsoft Teams
5. Line Groups
6. ZOOM MEETING

3. นักศึกษำทำแบบฝึกหัดท้ำย หมำยเหตุ : ข้อ 4-5-6
เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :

ของกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน

1. คำถำมท้ำยบท
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(3 ชม.)
(สอน
แบบ

สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“การ
เมืองไทยในทศวรรษหน้า”
- สัมมนำเชิงวิชำกำรในหัวข้อ
“พรรคกำรเมืองไทยในทศวรรษ
หน้ำ”

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. สัมมนำและร่วมอภิปรำย
กิจกรรม/ใบงาน:
1. ให้นักศึกษำค้นคว้ำเอกสำร
ทำงสื่อต่ำงๆ มำร่วมอภิปรำย

1. เอกสำรที่นักศึกษำ
ค้นคว้ำมำร่วมอภิปรำย
2. WBSC- LMS

ผศ.ยอดชำย
ชุติกำโม

7

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

(ชม.)
On
site)

2.นักศึกษำสรุปผลกำรสัมมนำ
เป็นรำยงำนฉบับย่อย
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กิจกรรมการเรียนการสอน:

สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ
“ทิศทางและอนาคตขององค์กร
(3 ชม.) ปกครองส่วนท้องถิ่น”
(สอน
แบบ
On

- สัมมนำเชิงวิชำกำรในหัวข้อ
“ทิศทำง
และอนำคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องไทย”

1. สัมมนำและร่วมอภิปรำย
กิจกรรม/ใบงาน:

1. เอกสำรที่นักศึกษำ
ค้นคว้ำมำร่วมอภิปรำย
2. WBSC- LMS

1. ให้นักศึกษำค้นคว้ำเอกสำร
ทำงสื่อต่ำงๆมำร่วมอภิปรำย
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สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “วิกฤต กิจกรรมการเรียนการสอน: 1. เอกสำรที่นักศึกษำ
เศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากการ
ค้นคว้ำมำร่วมอภิปรำย
1.
สั
ม
มนำและร่
ว
มอภิ
ป
รำย
(3 ชม.) แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผล
2. WBSC- LMS
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย”
กิจกรรม/ใบงาน:
(สอน
- สัมมนำเชิงวิชำกำรในหัวข้อ
1. ให้นักศึกษำค้นคว้ำเอกสำร
แบบ
“วิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
ตำมหัวข้อที่มอบหมำยเพื่อ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ มำร่วมอภิปรำย
On
COVID-19 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจของ
site)
ประเทศไทย”
2.นักศึกษำสรุปผลกำรสัมมนำ
เป็นรำยงำนฉบับย่อย
สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“ปัญหา
เรื่องสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญไทย
(3 ชม.) พุทธศักราช2560”
(สอน
แบบ
Onsite)

ชุติกำโม

2.นักศึกษำสรุปผลกำรสัมมนำ
เป็นรำยงำนฉบับย่อย

site)
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ผศ.ยอดชำย

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. สัมมนำและร่วมอภิปรำย

- สั มมนำเชิ งวิ ชำกำรในหั วข้ อ กิจกรรม/ใบงาน:
“ปั ญหำเรื่ องสิ ทธิ เ สรี ภำพ ของ 1. ให้นักศึกษำค้นคว้ำเอกสำร
รัฐธรรมนูญไทย พุทธศักรำช 2560”
ตำมกำรเมืองไทยในทศวรรษ
หน้ำมำร่วมอภิปรำย
2.นักศึกษำสรุปผลกำรสัมมนำ
เป็นรำยงำนฉบับย่อย

1. เอกสำรที่นักศึกษำ
ค้นคว้ำมำร่วมอภิปรำย
2. WBSC- LMS

ผศ.ยอดชำย
ชุติกำโม

ผศ.ยอดชำย
ชุติกำโม

8

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

(ชม.)
15

สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน:
หลักสูตรรัฐศาสตร์โรงเรียนกฎหมาย
(3 ชม.) และการเมือง ประจำปีพุทธศักราช 1. สัมมนำและร่วมอภิปรำย
2563
กิจกรรม/ใบงาน:
(สอน
- สรุปผลกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร
1. ให้นักศึกษำทำกำรสรุป
แบบ
หลักสูตรรัฐศำสตร์โรงเรียน
ประเมินผลกำรสัมมนำเชิง
Onsite) กฎหมำยและกำรเมือง ประจำปี
วิชำกำรในแต่ละหัวข้อโดย
พุทธศักรำช2563
เรียบเรียงสรุปเป็นรำยงำน
สรุปผลกำรจัดสัมมนำส่งใน
เวลำที่กำหนด

1. เอกสำรที่นักศึกษำ
ค้นคว้ำมำร่วมอภิปรำย
2. WBSC- LMS

ผศ.ยอดชำย
ชุติกำโม

