รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 2552210 ชื่อรายวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
(Introduction to International Relations)
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส 60

อาจารยผูสอน
ดร. ชญานทัต ศุภชลาศัย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
สาขาวิชารัฐศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2552210

ชื่อวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
(Introduction to International Relations)

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ดร. ชญานทัต ศุภชลาศัย
2) อาจารยผูสอน :
ดร. ชญานทัต ศุภชลาศัย (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561 / ชั้นป 2
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย หอง 305
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
1 สิงหาคม 2561
2

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1) ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระอยางถูกตองครบถวนตามขอบขายที่กําหนด
ในคําอธิบายรายวิชา
2) ผูเรียนสามารถเขาใจวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ รูปแบบในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ และความสัมพันธ
ระหวางประเทศในบริบทการเมืองโลก
3) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนมีภาวะ
ผูนําและผูตาม และตระหนักในคุณคาในทางจริยธรรมทางการเมืองในตางประเทศที่เปนบทเรียนตอ
ชีวิตประจําวัน
4) ผูเรียนสามารถคิดคนขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่นาเชื่อถือได และพัฒนาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) ปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย เชน การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ
บทบาทขององคการระหวางประเทศ ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ ฯลฯ
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และแหลงความรู ใหสอดคลองกับ
หลักสูตร รายวิชา และผูเรียน
3) พัฒนาตอเนื่องเพื่อสงเสริมแนวทางการจัดการศึกษาที่เน นผูเรี ยนเป นสําคั ญ และ
การเรียนรูอยางมีสวนรวมของผูเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ ปจจัย
ที่สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ รูปแบบในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ และความสัมพันธ
ระหวางประเทศในบริบทการเมืองโลก
A study of evolutions, concepts, and theories of international relations;
factors affecting international relations; tools for studying international
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relations; patterns in conducting international relations; and international
relations in global context.
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
30 ชัว่ โมงตอ
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
1) อาจารยป ระจํา รายวิชาแจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บ ไซต Social Network หรือ
บอรดประชาสัมพันธของหลักสูตร
2) อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการ อยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
3) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวม
พัฒนาแกไขปญหาและนําความรูเกี่ยวกับ
การเมืองระหวางประเทศไปประยุกตใชไดจริง

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1) ปลูกฝงคุณคาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตยสุจรติลงไปในบทเรียน
2) สอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน
ยกยองนักศึกษาที่ทําดีเสียสละแกสวนรวม
การมีภาวะนําและผูตามทีด่ ี ฯ

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาหองเรียน และ
การแตงกาย
2) ประเมินความมีวินัยและความพรอมเพรียงใน
การเขารวมกิจกรรมของชั้นเรียน
3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมาย ภาวะผูนําและผูตามตามที่ดี

1-15

1) ทดสอบเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิด ทฤษฏีและ 1) ทดสอบกลางภาค
เนื้อหาสาระสําคัญ
2) ทดสอบปลายภาค
2) ทดสอบการวิเคราะหกรณีศึกษา
3) ทดสอบทักษะการประยุกตในเชิงบูรณาการ

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

10%

8, 16

50%
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ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา
4) สามารถบูรณการรายวิชาเขากับความรูในศาสตร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและประยุกตไดจริงและอยาง
เหมาะสม
ดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลีย่ น
ความรูกับผูอื่น
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณ เปนระบบและมีตรรกะ
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการเมืองระหวาง
ประเทศเพื่อทดลองเสนอแนวทางแกไขได
4) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะตามวิถีแหง
ประวัติศาสตรและตัวอยางที่ศึกษา
ทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
5) สามารถประยุกตใชความรูตามกรอบทฤษฏี
แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษามาทํา
การแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความ
แตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษา
1) ทดสอบความรูกอนและหลังเรียน
2) อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
(pretest-posttest)
3) จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผูเรียนมีสวนรวม 2) ทดสอบยอย
(active learning) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การระดมสมอง การอภิปรายรวมกัน
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนการสอน

1) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานรายกลุม
2) ฝกปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อใหมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากรายงานกลุม
3) ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้น

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

4, 6

20%

10%
10,14
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ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

2) มีความเขาใจผูอื่นและสังคม สามารถปรับตัว
ใหเขากับสังคม
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) มีจิตสํานึกสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน
ตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการสืบคนประเด็นไดเปนอยางดี
3) สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารแนะนําเสนอผลงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการ
นําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลขในการวิเคราะห
ขอมูลไดอยางเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

เรียน

1) กําหนดโจทยใบงาน แบบฝกหัด และ
รายงานการคนควา
2) สอดแทรกรูปแบบการนําเสนอรายงานการ
คนควา
3) แนะนําแหลงคนควา สื่อสารสนเทศ และ
จรรยาบรรณการสืบคนและการนําเสนอ
ขอมูลในรายงาน

1) ประเมินจากรายงานกลุม
2) ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน
10,14
10%
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หมายเหตุ

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนํารายวิชา ขอตกลงในการเรียน และ
(3 ชม.) การวัดและการประเมินผล
- สาเหตุและความสําคัญของการเรียนวิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน

2
(3 ชม.)

วิวัฒนาการสังคมระหวางประเทศ
- สังคมระหวางประเทศกอนสงครามโลก
ครั้งที่สอง
- สังคมระหวางประเทศภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงการสิน้ สุด
สงครามเย็น

3
(3 ชม.)

แนวคิดทฤษฏีความสัมพันธระหวาง
ประเทศกระแสหลัก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. แนะนําแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2. บรรยายประกอบสื่อ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทดสอบความรูกอนเรียน
2. ถาม-ตอบ ระหวางผูส อน-ผูเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
1

1. power point
presentation
2. แบบทดสอบความรูกอนเรียน
3. เอกสารแนวการสอน
4. เอกสารประกอบการเรียน
1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

ผูสอน
ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

1

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

1

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

9

สัปดาหที่
(ชม.)

4
(3 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด
- พัฒนาการและความสําคัญของแนวคิด
ทฤษฏีกระแสหลัก
- สาระสําคัญของแนวคิดทฤษฏีสจั นิยมและ
สัจนิยมใหม
- สาระสําคัญของแนวคิดทฤษฏีเสรีนิยม
และเสรีนิยมใหม
- ขอวิพากษวิจารณและแนวโนมของ
แนวคิดทฤษฏีความสัมพันธระหวาง
ประเทศกระแสหลัก
แนวคิดทฤษฏีกอราง/ประกอบสรางใน
ฐานะทฤษฏีกระแสรอง
- พัฒนาการและความสําคัญของทฤษฏีกอ
ราง/ประกอบสราง
- วิธีการศึกษาของแนวคิดทฤษฏีกอราง/
ประกอบสราง
- การประยุกตใชและขอวิพากษแนวคิด
ทฤษฏีกอราง/ประกอบสราง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทดสอบยอยครั้งที่ 1

สื่อที่ใช

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบ

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

10

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

10

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
(ชม.)
5
ตัวแสดงในความสัมพันธระหวางประเทศ
(3 ชม.) - แนวคิดและความเปนมาของตัวแสดงใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
- รัฐและปจเจกบุคคลในฐานะตัวแสดงใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
- องคการระหวางประเทศในฐานะตัวแสดง
ในความสัมพันธระหวางประเทศ
- ตั ว แสดงข า มชาติ ใ นฐานะตั ว แสดง
ความสัมพันธระหวางประเทศ
6
นโยบายตางประเทศ
(3 ชม.) - กรอบในการวิเคราะหนโยบาย
ตางประเทศ
- การก อ ตั ว ของนโยบายหรื อ การจั ด
ระเบียบวาระนโยบาย
- การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
- การกําหนดนโยบายหรือการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
- การประเมิน การปรับเปลี่ยน และการยุติ
นโยบาย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทดสอบยอยครั้งที่ 2

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
1

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

10
1. power point presentation
2. เอกสารประกอลการเรียน
3. แบบทดสอบ

ผูสอน
ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

11

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
7
ปจจัยกําหนดความสัมพันธระหวางประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) - ปจจัยระดับระบบระหวางประเทศ
1. บรรยายประกอบสื่อ
- ปจจัยระดับรัฐ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
- ปจจัยระดับบุคคล

8
(3 ชม.)

สอบกลางภาค

ทดสอบกลางภาค

9
(3 ชม.)

การทูต
- ความหมายและวิวัฒนาการทางการทูต
- บทบาทและหนาที่ของนักการทูต
- การเจรจา
- หลักการและแนวปฏิบตั ิทางการทูต
การเจรจาตอรองระหวางประเทศ
- แนวคิดทั่วไปวาดวยการเจรจาตอรอง
ระหวางประเทศ
- กรณีการศึกษาการเจรจาตอรองระหวาง
ประเทศแบบพหุภาคี

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

10
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝกวิเคราะหกรณีศึกษารายกลุม
2. การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. กิจกรรมกลุม ๆ ละ 4-6 คน
2. ใบงานโจทยรายกลุม

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
1

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

20

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

1

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

10

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1. power point presentation
2. กรณีศึกษา
3. โจทยแบบฝกหัด
4. แหลงเรียนรูสารสนเทศ
เชน e-journal, e-data

ผูสอน

12

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด
- กรณีศึกษาการเจรจาตอรองระหวาง
ประเทศแบบทวิภาคี

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. นักศึกษานําเสนอในชั้นเรียน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

based, website,
smartphone

11
(3 ชม.)

เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธระหวาง กิจกรรมการเรียนการสอน :
ประเทศ
1. บรรยายประกอบสื่อ
- การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองใน
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
- เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ
ระหวางประเทศกอนสงครามโลกครั้งที่สอง
- เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ
ระหวางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
- เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ
ระหวางประเทศหลังสงครามเย็น

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

12
(3 ชม.)

ความรวมมือระหวางประเทศ
- แนวคิดทั่วไปวาดวยความรวมมือระหวาง
ประเทศ
- ลักษณะทั่วไปของความรวมมือระหวาง
ประเทศ
- มิติของความรวมมือระหวางประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

13

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

13
(3 ชม.)

ความขัดแยง วิกฤตการณ และสงคราม
ระหวางประเทศ
- ความขัดแยงระหวางประเทศ
- วิกฤตการณระหวางประเทศ
- สงครามระหวางประเทศ
- การแกไขความขัดแยง วิกฤตการณและ
สงครามระหวางประเทศ
ประเด็นความสัมพันธระหวางประเทศรวม
สมัย
- ปญหาสิ่งแวดลอม
- ปญหาการกอการราย
- ปญหาผูล ี้ภัย
- ปญหาความขัดแยงของกลุมชาติพันธุ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

- สรุปทบทวนความรูของรายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. สรุป ทบทวนความรู

14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝกวิเคราะหกรณีศึกษารายกลุม
2. การอภิปรายรวมกันในชั้น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. กิจกรรมกลุม ๆ ละ 4-6 คน
2. ใบงานโจทยรายกลุม
3. นักศึกษานําเสนอในชั้นเรียน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

1

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

10

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

1

ดร. ชญานทัต
ศุภชลาศัย

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1. power point presentation
2. โจทยแบบฝกหัด
3. แหลงเรียนรูสารสนเทศ
เชน e-journal, e-data
based, website,
smartphone

1. power point presentation
2. แบบทดสอบความรูห ลังเรียน

14

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

3. แนะนําแหลงเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเพิ่มพูน
ความรูหลังเรียนรายวิชา
16
(3 ชม.)

สอบปลายภาค

30

15

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- ทดสอบยอย
20%
- งานที่มอบหมายเปนกลุม
20%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ชญานทัต ศุภชลาศัย. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
คลอส ดอดส . ภู มิรั ฐ ศาสตร : ความรูฉบับ พกพา. จิตติภัทร พูน ขํา แปล. กรุงเทพ: สํานักพิมพโ อ
เพนบุกส. 2560.
สุรชาติ บํารุงสุข. ภูมิรัฐศาสตรของความมั่นคงไทย. กรุงเทพ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
โครงการความมั่นคงศึกษา. 2550.
สุวิทย เมษินทรีย. โลกเปลี่ยน ไทยปรับ. กรุงเทพ: กรุงเทพธุรกิจ. 2556.
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เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น ชุ ด วิ ช า ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ล ม ที่ 1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร. กรุงเทพ. 2558.
เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น ชุ ด วิ ช า ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ล ม ที่ 2.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร. กรุงเทพ. 2558.

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
Edkins, J. & Zehfuss, M. (2014). Global Politics: An Introduction. London: Routledge.
Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations. New York: Oxford University Press.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) สอดคลองกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรี ยนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติ กรรม คะแนนการสอบ
การปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู



ทักษะทางปญญา



ทักษะความสัมพันธระหวาง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย ผู ส อนดํ า เนิน การทวนสอบดว ยตนเอง ดว ยการประเมิน การเรีย นรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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