รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553234 ธรรมาภิบาลโลกและองค์การระหว่างประเทศ
(Global Governance and International Organisations)
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11
1.8 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
13 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลโลก จุดกาเนิด ประเภท บทบาทหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศในบริบทของธรรมมาภิบาลโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับ
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2.1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.2.1 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ตลอดเวลาที่นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
2.1.2.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
2.1.2.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และ
ตัวอย่างที่ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2.1.2.4 สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.2.5 สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.1.2.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี
2.1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.3.1 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
2.1.3.2 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.1.3.3 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2.1.3.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลโลก จุดกาเนิด ประเภท บทบาท
หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศในบริบทของธรรมมาภิบาลโลก การวิเคราะห์บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศที่มีต่อประเด็นต่างๆ
A study of various theoretical and conceptual approaches which can be
taken to the study of global governance; origins, categories and roles of the
international organisations in the context of global governance focusing the role of
international organisations in specific issue areas.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
(3) สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปร่วม
พัฒนาแก้ไขปัญหาและนาความรูท้ างรัฐศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
(3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขได้

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 1) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
ในเนื้อหารายวิชา
2) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่
2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ยกย่อง
ได้รับมอบหมาย ภาวะผู้นาและผู้ตามตามที่ดี
นักศึกษาที่ทาดีเสียสละแก่ส่วนรวม การมีภาวะ
นาและผู้ตามทีด่ ี ผ่านการทากิจกรรมร่วมกันใน
ชั้นเรียน
1) บรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี
หลักการที่เกีย่ วข้องกับธรรมาภิบาลโลกและ
องค์การระหว่างประเทศ
2) ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้และค้นคว้า
ด้วยตนเอง โดยกระตุ้นผ่านสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สังคมออนไลน์ ฐานข้อมูล
สารสนเทศ และสื่อต่าง ๆ และกระตุ้นให้
นักศึกษานาความรู้ทไี่ ด้ไปประยุกต์ บูรณาการ
กับสิ่งที่เรียนไป

1) ทดสอบย่อย
2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
กรณีศึกษา อย่างเป็นระบบ
2) อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3) ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนว
ทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา โดยการ

1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์
กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียน และการ
แสดงความคิดเห็น

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

10%

4,6,10,13,
14

20%

1-16

30%

4

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(2) มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
(3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดการเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และการสืบค้นได้อย่างดี

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะตามกรอบทฤษฎี
แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่ศึกษามา
ทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม

2) ประเมินความสามารถในการอธิบายปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาจากบททดสอบและ
แบบฝึกหัด
3) ทดสอบปลายภาค

1) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานรายกลุม่
2) ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน

1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงาน
รายบุคคลและรายกลุม่
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้น
เรียน

1) กาหนดโจทย์ใบงาน แบบฝึกหัด และ
รายงานการค้นคว้า
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดแทรกรูปแบบ
การนาเสนอรายงานการค้นคว้า
3) แนะนาแหล่งค้นคว้า สื่อสารสนเทศ และ
จรรยาบรรณการสืบค้นและการนาเสนอ
ข้อมูลในรายงาน

1) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงาน
รายบุคคลและรายกลุม่
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัด
รายงาน และการนาเสนอในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1-15

1-15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

20%

20%

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
- แนะนารายวิชา
(3 ชม.) ข้อตกลงในการเรียน และ
การวัดและการ
ประเมินผล
- การก่อเกิดของกระแส
โลกาภิวัฒน์และคาว่า
Governance

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. power point 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและ
presentation 1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
รายละเอียดของรายวิชา เกณฑ์การให้ 2. แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
คะแนน การวัดและการประเมินผล
สารสนเทศ e-data มหาวิทยาลัย
แนะนาเอกสาร ตารา website ที่ใช้ based เว็บไซต์
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติม
ของชั้นเรียน
2. ผู้สอนอธิบายถึงการก่อเกิดและ
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
ความหมายของโลกาภิวัฒน์และคาว่า
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายใน
Governance
ชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเด็นคาถามร่วมกันระหว่าง
(20%)
อาจารย์และนักศึกษาในประเด็น
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและนอก
ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อองค์การ
ชั้นเรียน
ระหว่างประเทศ
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเข้าใจของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
นักศึกษาในความหมายของ
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
โลกาภิวัฒน์และคาว่า Governance
2. ผู้สอนตั้งคาถามให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายความเกี่ยวพันธ์ระหว่าง
โลกาภิวัฒน์และคาว่า Governance
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2
(3 ชม.)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลโลก

3
(3 ชม.)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลโลก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
โดยแบ่งกลุม่ ให้นักศึกษาอภิปราย ส่ง
ตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายความหมาย
ความสาคัญ จุดกาเนิด และประเภท
ของธรรมาภิบาลโลก
2. ตัวแสดง สถาบัน กระบวนการและ
การเมืองของธรรมาภิบาลโลก
3. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาจับกลุ่มกันเพื่ออภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่อ
ความสาคัญของธรรมาภิบาลโลกต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงสถานการณ์
ปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในโลกกับ
นักศึกษาและให้นักศึกษาค้นคว้าหา
องค์การ/องค์กรระหว่างประเทศที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวข้องกับ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลโลก

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. power point
presentation
2. แหล่งเรียนรู้
สารสนเทศ e-data
based เว็บไซต์

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย

อาจารย์กัญญกานต์
เสถียรสุคนธ์

1. power point
presentation

อาจารย์กัญญกานต์
เสถียรสุคนธ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

4
(3 ชม.)

องค์การสันนิบาตชาติ
(The League of
Nations)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
2. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น 2. แหล่งเรียนรู้
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน
สารสนเทศ e-data ของชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
based เว็บไซต์
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาระดมความ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
คิดเห็นและทา mind mapping ใน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
ประเด็นแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายใน
ธรรมาภิบาลโลกและส่งตัวแทน
ชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
ออกมานาเสนอ
2) ประเมินความสามารถในการอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากบททดสอบและแบบฝึกหัด
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. power point 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับองค์การ
presentation
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
สันนิบาตชาติ (The League of
2. แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
Nations)
สารสนเทศ e-data มหาวิทยาลัย
2. ความล้มเหลวและการสิ้นสุดของ
based เว็บไซต์
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
องค์การสันนิบาตชาติ
ของชั้นเรียน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
(3 ชม.)

องค์การสหประชาชาติ
(the United Nations)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
3. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
เรียน
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
กิจกรรม/ใบงาน :
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเข้าใจของ
2. ด้านความรู้ (20%)
นักศึกษาต่อองค์การสันนิบาตชาติ
1) ทดสอบย่อย
2. ผู้สอนตั้งคาถามให้นักศึกษาร่วมกัน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
อภิปรายปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์การ
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
สันนิบาตชาติปดิ ตัวลง โดยการ
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาอภิปรายส่ง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
(20%)
3.ทดสอบย่อยเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 2-3
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. power point 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับองค์การ
presentation
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
สหประชาชาติ (the United
2. แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
Nations)
สารสนเทศ e-data มหาวิทยาลัย
2. องค์กรหลักขององค์การ
based เว็บไซต์
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
สหประชาชาติ
ของชั้นเรียน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. ประเด็นปัญหาที่องค์การสหประชา
ติมีส่วนในการจัดการ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงขอบเขต
ภาระหน้าที่ขององค์การ
สหประชาชาติ ต่อการจัดการ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้
นักศึกษาจับกลุ่มค้นคว้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อนาเสนอคาตอบทีพ่ บ
ในชั้นเรียน

6
(3 ชม.)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี

ผู้สอน

3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
ธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. power point 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
โลก(Global economic 1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต presentation
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
governance)
หรือปัญหาเศรษฐกิจโลกที่สาคัญของ 2. แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
โลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
สารสนเทศ e-data มหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ based เว็บไซต์
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
IMF, World Bank และ WTO ในการ
ของชั้นเรียน
กากับดูแลความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหา
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
ทางเศรษฐกิจทั่วโลก
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
3. การดาเนินงานของ IMF, World
Bank และ และความท้าทายที่กาลัง
เผชิญ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนให้นักศึกษาจับกลุม่ ค้นคว้า
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ
ปัญหาเศรษฐกิจโลก และบทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
ต่อกาจัดการปัญหาดังกล่าว และ
นาเสนอผลการค้นคว้าในชั้นเรียน
2. ทดสอบย่อยเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4-5

7
(3 ชม.)

ธรรมาภิบาลสุขภาพโลก
(Global health
governance)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2. ด้านความรู้ (20%)
1) ทดสอบย่อย

ผู้สอน

3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินความสามารถในการอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากบททดสอบและแบบฝึกหัด
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
1) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. power point 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
presentation
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต 2. แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
หรือปัญหาสุขภาพอนามัยโลกที่สาคัญ สารสนเทศ e-data มหาวิทยาลัย
ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
based เว็บไซต์
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

8
(3 ชม.)

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
โลก
(Global
environmental
governance)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ 3. ใบงานองค์กร 3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
WHO, ICRC และ Medecins Sans ระหว่างประเทศที่ ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
Frontieres ในการกากับดูแล
ดาเนินการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาทางสุขภาพ สุขภาพอนามัย
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
ทั่วโลก
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายใน
3. การดาเนินงานของ WHO, ICRC
ชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
และ Medecins Sans Frontieres
2) ประเมินความสามารถในการอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไข
และความท้าทายที่กาลังเผชิญ
ปัญหาจากบททดสอบและแบบฝึกหัด
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เรียน
(20%)
กิจกรรม/ใบงาน :
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและนอก
1. ใบงานองค์กรระหว่างประเทศที่
ชั้นเรียน
ดาเนินการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
2. การวิเคราะห์ และเสนอความ
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
คิดเห็นร่วมกันของนักศึกษาในชั้น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
1) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. power point 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
presentation
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต 2. แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของ
สารสนเทศ e-data มหาวิทยาลัย
โลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
based เว็บไซต์
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ
UNEP, WWF, Greenpeace และ
Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) ในการ
กากับดูแลความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั่วโลก
3. การดาเนินงาน UNEP, WWF,
Greenpeace และ
Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) และความ
ท้าทายที่กาลังเผชิญ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็นและทา mind mapping
ในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และแนวทาง
การการไขขององค์กรระหว่างประเทศ
ที่ทางานด้านสิงแวดล้อมและส่ง
ตัวแทนออกมานาเสนอ
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความคาคัญของ
องค์กรระหว่างประเทศด้าน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายใน
ชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินความสามารถในการอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากบททดสอบและแบบฝึกหัด
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

9
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

ธรรมาภิบาลโลกด้าน
อาหารและการเกษตร
(Global governance
of food and
agriculture)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
สิ่งแวกดล้อมต่อการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมโลก โดยให้นักศึกษา
วิเคราะห์ อภิปรายเป็นรายกลุ่ม พร้อม
ทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต
หรือปัญหาด้านอาหารและการเกษตร
ที่สาคัญของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ
FAO, Oxfam และ the
International Fund for
Agricultural Development (IFAD)
ในการกากับดูแลความสัมพันธ์ แก้ไข
ปัญหาด้านอาหารและการเกษตรทั่ว
โลก
3. การดาเนินงานของ FAO, Oxfam
และ the International Fund for
Agricultural Development (IFAD)
และความท้าทายที่กาลังเผชิญ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน

สื่อที่ใช้

1. power point
presentation
2. แหล่งเรียนรู้
สารสนเทศ e-data
based เว็บไซต์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายใน
ชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

10
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัญหาความหิว
โหยและความมั่นคงทางอาหารที่
เกิดขึ้นทั่วโลก โดยให้นักศึกษา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ สถานการณ์ใน
ปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขผ่าน
องค์กรระหว่างประเทศ โดยการ
อภิปรายเป็นรายกลุ่ม พร้อมทั้ง
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
ธรรมาภิบาลโลกและการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(Global governance 1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต
and international
หรือปัญหาการย้ายถิ่นระหว่าง
migration)
ประเทศทีส่ าคัญของโลกทั้งในอดีต
และปัจจุบัน
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ
IOM, UNHCR และ ILO ในการกากับ
ดูแลความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาการ
ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
3. การดาเนินงาน IOM, UNHCR และ
ILO และ และความท้าทายที่กาลัง
เผชิญ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน

สื่อที่ใช้

1. power point
presentation
2. แหล่งเรียนรู้
สารสนเทศ e-data
based เว็บไซต์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
2. ด้านความรู้ (20%)
1) ทดสอบย่อย
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

11
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
กิจกรรม/ใบงาน :
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.ผู้สอนตั้งคาถามถึงความการย้ายถิ่น
(20%)
ระหว่างประเทศ ในเอเชียตะวันออก
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
เฉียงใต้ โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ถึง
นอกชั้นเรียน
สาเหตุ สถานการณ์ในปัจจุบันและ
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
แนวทางการแก้ไขผ่านองค์กรระหว่าง
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
ประเทศ โดยการอภิปรายเป็นรายกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2.ทดสอบย่อยเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 8-9
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
ธรรมาภิบาลมนุษยธรรม กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. power point 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
โลก
กิจกรรมการเรียนการสอน :
presentation
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
(Global humanitarian 1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต 2. แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
governance)
หรือปัญหาด้านมนุษยธรรมทีส่ าคัญ
สารสนเทศ e-data มหาวิทยาลัย
ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
based เว็บไซต์
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ
ของชั้นเรียน
UN, ICRC และ World Vision ในการ
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
กากับดูแลความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหา
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
ด้านมนุษยธรรมทั่วโลก
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
3. การดาเนินงานของ UN, ICRC และ
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายใน
World Vision และความท้าทายที่
ชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
กาลังเผชิญ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
(20%)
เรียน
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
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ธรรมาภิบาลโลกและ
ประชาสังคมโลก
(Global governance
and global civil
society)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัญหาด้าน
มนุษยธรรมในประเด็นต่างๆ โดยให้
นักศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
สถานการณ์ในปัจจุบันและแนว
ทางการแก้ไข ผ่านองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยการอภิปรายเป็นรายกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต
หรือปัญหาด้านประชาสังคมทีส่ าคัญ
ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ
IMF, World Bank และ WTO ในการ
กากับดูแลความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหา
ด้านประชาสังคมทั่วโลก
3. การดาเนินงานของ IMF, World
Bank และ WTO และความท้าทายที่
กาลังเผชิญ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน

สื่อที่ใช้

1. power point
presentation
2. แหล่งเรียนรู้
สารสนเทศ edata based
เว็บไซต์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน

ผู้สอน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
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ธรรมาภิบาลความมั่นคง
โลก: การก่อการร้ายและ
องค์กรอาชญากรรม
(Global security
governance:
terrorism and
organised crime)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสาคัญของ
ประชาสังคมโลก และบทบาทของ
องค์กรระหว่างประเทศ โดยให้
นักศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายเป็นราย
กลุ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต
หรือปัญหาการก่อการร้ายและองค์กร
อาชญากรรมทีส่ าคัญของโลกทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ
UN และ INTERPOL ในการกากับ
ดูแลความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาการก่อ
การร้ายและองค์กรอาชญากรรม
3. การดาเนินงานของ UN และ
INTERPOL และความท้าทายที่กาลัง
เผชิญ
4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัญหาการก่อการ
ร้ายและองค์กรอาชญากรรมว่าเป็น

สื่อที่ใช้

1. power point
presentation
2. แหล่งเรียนรู้
สารสนเทศ edata based
เว็บไซต์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน

ผู้สอน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
2. ด้านความรู้ (20%)
1) ทดสอบย่อย
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
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กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ปัญหาที่แต่ละประเทศจะต้องจัดการ
เองหรือเป็นปัญหาที่จาเป็นต่อการก่อ
เกิดความร่วมมือระดับโลกในการ
จัดการ โดยการอภิปรายเป็นรายกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ทดสอบย่อยเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 1011
ธรรมาภิบาลความมั่นคง กิจกรรมการเรียนการสอน :
โลก: อาวุธนิวเคลียร์ และ
อาวุธที่มีอานุภาพทาลาย กิจกรรมการเรียนการสอน :
ล้างสูง (Global
1. ผู้สอนอธิบายถึงสถานการณ์ วิกฤต
security governance: หรือปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธที่
Nuclear Weapons
and Weapons of
มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่สาคัญของ
Mass Destruction)
โลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของ
UN และ International Atomic
Energy Agency (IAEA) ในการกากับ
ดูแลความสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาอาวุธ
นิวเคลียร์ และอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง
3. การดาเนินงาน UN และ
International Atomic Energy
Agency (IAEA) และความท้าทายที่
กาลังเผชิญ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน

ผู้สอน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน
1. power point
presentation
2. แหล่งเรียนรู้
สารสนเทศ e-data
based เว็บไซต์

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อาจารย์กัญญกานต์
(10%)
เสถียรสุคนธ์
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
2. ด้านความรู้ (20%)
1) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย
ในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินความสามารถในการอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากบททดสอบและแบบฝึกหัด
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

15
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

4. การซักถามอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัญหาการ
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของแต่ละ
ประเทศครอบครอง และความ
พยายามในการต่อต้านการ
แพร่กระจายอาวุธผ่านการประสาน
และบริหารจัดการขององค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยการอภิปรายเป็นรายกลุ่ม
พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ธรรมาภิ บ าลโลกและ กิจกรรมการเรียนการสอน :
องค์การระหว่างประเทศ 1. บรรยายสรุปในหัวข้อธรรมาภิบาล
โดยสรุป
โลกและองค์การระหว่างประเทศ
2. นักศึกษาร่วมทากิจกรรม Gamebased Learning โดยนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มจะจับสลากเพื่อเลือกประเด็น
ปัญหา แต่ละปัญหาจะมีกลุ่มที่จบั ได้
มากกว่าสองกลุ่ม และนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มจะต้องระดมความคิดเพื่อเลือก
องค์กรระหว่างประเทศที่เหมาะสมต่อ
การจัดการกับประเด็นดังกล่าว พร้อม
ทั้งอธิบายว่าองค์กรที่นักศึกษาเลือกมี

สื่อที่ใช้

1. power point
presentation
2. แบบทดสอบ
ย่อย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
1) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
2) ประเมินจากการนาเสนอแบบฝึกหัดและรายงานในชั้นเรียน

ผู้สอน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์กัญญกานต์
1) ประเมินพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
เสถียรสุคนธ์
ห้องเรียน และการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชั้นเรียน
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ภาวะ
ผู้นาและผูต้ ามตามที่ดี
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1) สังเกตและประเมินผลการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายใน
ชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
วิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบน
พื้นฐานของวัตถุประสงค์ หลักการ
ดาเนินงาน หรือโครงการต่างๆของ
องค์กร หลังจากนั้นต้องนาเสนอผลที่
ได้ และให้นักศึกษากลุม่ อื่นๆ
ลงคะแนนว่ากลุม่ ใดที่มีวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ
3. ตอบข้อซักถาม และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน
4. แนะนาแหล่งเรียนรู้เพิม่ เติม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบทดสอบย่อย

16
(3 ชม.)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(20%)
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
1) ประเมินจากแบบฝึกหัดและรายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม

ผู้สอน

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
- งานที่อาจารย์ประจาวิชามอบหมาย
- รายงานกลุ่ม
- การทดสอบย่อยในชั้นเรียน
- สอบปลายภาค
รวม
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

10 %
20 %
20 %
20 %
30 %
100 %

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ขจิต จิตตเสวี. (2557). ธรรมาภิบาลโลก: หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกธรรมาภิบาล.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
Margaret P. Karns and Karen A. Mingst. (2010). International Organizations: The
Politics and Processes of Global Governance. 2nd edn. Boulder: Lynne
Rienner.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
R. Wilkinson and S. Hughes. (2002). Global Governance: Critical Perspectives.
London: Routledge.
D. Held and A. McGrew. (2002). Governing Globalization: Power, Authority and
Global Governance. Cambridge: Polity.

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ควรสอดคล้องกับ

หมวด 4 ข้อ 4.1
ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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