เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1 รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 2551201
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(International Relations)
2 จํานวนหนวยกิต
3(3-0) (3 หนวยกิต)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาแกน)
4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ธนันทวัฒน สภานุรัตน
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2555
ชั้นป 1
6 รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite)
(ไมมี)
7 รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
(ไมมี)
8 สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พ.ศ. 2554
หลักสูตรรัฐศาสตร

1

เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไป พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ปจจัยในการกําหนดนโยบายตางประเทศ เครื่องมือที่ใชในความสัมพันธระหวางประเทศ รูปแบบ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและนานาชาติ วิ เ คราะห แ นวโน ม และป ญ หา
สถานการณการเมืองโลก
2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความรูทั่วไป พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ปจจัย ที่สงผล
กระทบตอความสั มพันธ ปจจัยที่กําหนดนโยบายตางประเทศ เครื่องมือของความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
• เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และวิเคราะหเกี่ยวกับการตางประเทศของไทย ความสัมพันธ
ระหวางไทยและนานาชาติ
• เพื่อใหสามารถวิเคราะหไดถึงแนวโนมทิศทางและปญหาสถานการณการเมืองโลก
หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ และแนวคิดทางความสัมพันธระหวางประเทศ ปจจัยใน
การกําหนดวามสัมพันธระหวางประเทศ การกําหนดนโยบายตางประเทศ เครื่องมือและแบบแผนในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศเพื่อนบาน
2 จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความตองการ
ภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะ

การศึกษาดวยตนเอง
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคล
• อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผานเว็บไซตคณะ
• อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
• มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญได
• มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
• มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพฒ
ั นาการเรียนรู
• เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและนักศึกษา และในหมูนักศึกษาดวยกันเอง
• บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกีย่ วกับประเด็นทางความสัมพันธระหวางประเทศ โดยวิเคราะห
ผานทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศอยางเปนระบบ
• กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยาง คิดวิเคราะหสังเคราะหในการหาแนวทางแกไข
1.3 วิธีการประเมินผล
• พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
• มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
• ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
• ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2 ความรู
2.1 ความรูทจี่ ะไดรับ
• มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชารัฐศาสตร และหรือรัฐประศาสนศาสตร
• สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทางรัฐศาสตร และหรือรัฐ
ประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
• สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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2.2 วิธีการสอน
• เนนเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
• การทํางานกลุม การนําเสนอและอภิปราย
• มอบหมายใหอาน และศึกษาจากบทความ รวมถึงกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
• ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
• กิจกรรมกลุม กรณีศึกษา และการทํารายงาน
• งานเดี่ยวรายงานการศึกษาคนควาเอกสาร ลักษณะรูปเลมรายงาน
3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
• สามารถประยุกตใชความรูและทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ และตัวอยางทีศ่ ึกษามา
ทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
• บรรยายเนื้อหารายวิชา
• การทํางานกลุม การนําเสนอและอภิปราย
• มอบหมายใหอาน และศึกษาจากกรณีศึกษา
• สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
• บรรยายเนื้อหารายวิชา
• พัฒนาการทํางานกลุม ความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม
• สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
• มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
• มีความเขาใจผูอื่นและสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
• สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรรัฐศาสตร
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4.2 วิธีการสอน
• จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานรายกลุม การนําเสนอและอภิปราย
4.3 วิธีการประเมิน
• รายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
• สอบกลางภาค สอบปลายภาค
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
• สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
5.2 วิธีการสอน
• จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานรายกลุม การนําเสนอและอภิปราย เชน การสรางกระบวนการตางๆ
โดยเนนการใชระบบสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและการสืบคนทั้งผูสอนและผูเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
• รายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
• สอบกลางภาค สอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายแผนการสอนและกําหนด
ขอตกลงรวมกัน
วิธีการเรียนการสอน
การประเมินและวัดผลการเรียน
แนะนําตํารา หนังสือ เอกสาร
บทนํา
ความหมาย วัตถุประสงค ขอบเขต
ลักษณะ วิธีการศึกษา และระดับการ
วิเคราะหของ IR
2-3
พัฒนาการของความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
ยุคอารยธรรมโลก 1000-2000
ยุคมหาอํานาจ 1500-2000
ยุคจักรวรรดินยิ ม 1500-2000
ยุคชาตินิยม 1500-2000
4
พัฒนาการของความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
ยุคเศรษฐกิจโลก 1750-2000
ยุคสงครามโลก 1900-1950
ยุคสงครามเย็น 1945-1990
ยุคหลังสงครามเย็น หลัง1990
5
แนวคิดเกี่ยวกับ IR
สัจจนิยม อุดมคติ อํานาจรวมศูนยอยูที่
รัฐ พหุนิยม สหพันธรัฐนิยม โครงสราง
นิยม ภาระนิยม การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน สากลนิยม มารกซ ครองความ
เปนเจา
หลักสูตรรัฐศาสตร

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
(ชม.)
สอนและสื่อที่ใช
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถาม และทํา
ขอตกลง

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
อภิปราย

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
อภิปราย

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
อภิปราย
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หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่
6
ทฤษฎีเกี่ยวกับ IR
ระบอบ ระบบโลก ความมั่นคงรวมกัน
การตัดสินใจ กลยุทธ ดุลแหงอํานาจ
ดุลแหงความหวาดกลัว ปองปราม
7
ปจจัยพื้นฐานที่สงผลกระทบตอ IR
ระบบระหวางประเทศ การจัดระเบียบ
โลก และรัฐมหาอํานาจ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
(ชม.)
สอนและสื่อที่ใช
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
สภานุรัตน
อภิปราย
3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
อภิปราย

8

ปจจัยพื้นฐานที่สงผลกระทบตอ IR
ระบบระหวางประเทศ การจัดระเบียบ
โลก และรัฐมหาอํานาจ

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
อภิปราย

9

พฤติกรรมในรูปแบบตางของ IR
ความรวมมือ ความขัดแยง การรุกราน
การกอการราย

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
สภานุรัตน
อภิปราย

10

พฤติกรรมในรูปแบบตางของ IR
สงครามจิตวิทยา สงครามตัวแทน
สงครามเย็น สงครามระหวางประเทศ

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
อภิปราย

11

เครื่องมือตางๆ ใน IR
IOs กฎหมายระหวางประเทศ
ขอตกลงและสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ
เครื่องมือตางๆ ใน IR
การทูต เครื่องมือทางจิตวิทยา
การทหาร และสื่อสารมวลชน

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
สภานุรัตน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
อภิปราย

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
สภานุรัตน
อภิปราย
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่
13
นโยบายการตางประเทศ
ลักษณะของนโยบาย
ปจจัยที่กําหนดนโยบายการตางประเทศ

15

แนวปฏิบตั ิของนโยบายตางประเทศ
นโยบายการตางประเทศของไทย
ปจจัยที่กําหนดนโยบายการ
ตางประเทศของไทย

16
รวม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
(ชม.)
สอนและสื่อที่ใช
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
สภานุรัตน
อภิปราย
3

ฟงการบรรยายเปดโอกาส อ.ธนันทวัฒน
ใหน.ศ.ซักถามและรวม
สภานุรัตน
อภิปราย

จัดสอบปลายภาค
45

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กําหนดการ
สัดสวนของการ
ผลการ
กิจกรรมการประเมิน (เชน การเขียนรายงาน
โครงงาน การสอบยอย การสอบกลางภาค การ ประเมิน
ประเมินผล
เรียนรู*
สอบปลายภาค)
(สัปดาหที่)
70%
ทดสอบยอย
6, 11
สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
การเขาชั้นเรียน
ตลอดภาค
10%
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
การศึกษา
ชั้นเรียน
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน
20%
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความ
* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตําราและเอกสารหลักที่กําหนด
ธนันทวัฒน สภานุรัตน. เอกสารความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ.
Goldstein J. S., International Relations. Third Edition. New York: Longman. 2006
2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
สมพงษ ชูมาก. ความสัมพันธระหวางประเทศ. กรุงเทพ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ.
ศิโรตม ภาคสุวรรณ. ความสัมพันธระหวางประเทศเบือ้ งตน. กรุงเทพ ; มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
Aron, Raymond. Peace and War: A Theory of International Relations. Florida ; Robert E. Kreiger
Publishing Company.
Dunn, Smith Hardfield. Foreign Policy. London ; Oxford.
Jones, R.J. Barry. Introduction to international relations. Manchester; Manchester University.
Kissinger, Henry. Diplomacy. New York ; Simon & Schuster Paperbacks.
Olson, William C. The Theory and Pratice of International Relations. New jersey; Prentice Hall.
Pease, Kelly S. International Organizations. London ; Longman.
Rourke, John T. International Politics on World Stage. New York ; McGraw Hill.
3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://english.gov.cn/about/politics.htm
http://english.gov.cn/links/democraticparties.htm
www.bbc.com
www.china.org.cn
www.china.org.cn/english/features/legislative/75857.htm
www.china.org.cn/english/Judiciary/31279.htm
www.china.org.cn/english/Judiciary/31280.htm
www.china.org.cn/english/Political/25060.htm
www.china.org.cn/english/Political/26143.htm
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
www.cnn.com
www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Parliament
www.english.gov.cn
หลักสูตรรัฐศาสตร
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/introduction-to-justice-system/history-of-the-judiciary
www.mfa.go.th
www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2824.htm
www.npc.gov.cn/englishnpc/news/
www.number10.gov.uk/the-coalition/the-cabinet/
www.thananwat-polsci.blogspot.com
www.us.gov
www.whitehouse.gov/administration/
www.whitehouse.gov/administration/cabinet
www.whitehouse.gov/administration/other-advisory-boards
www.whitehouse.gov/our-government
www.whitehouse.gov/our-government/elections-and-voting
www.whitehouse.gov/our-government/executive-branch
www.whitehouse.gov/our-government/federal-agencies-and-commissions
www.whitehouse.gov/our-government/judicial-branch
www.whitehouse.gov/our-government/legislative-branch
www.whitehouse.gov/our-government/state-and-local-government
www.whitehouse.gov/our-government/the-constitution
www.xinhua.com
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
• แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธการประเมินการสอน
• การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
• ผลการสอบ
• การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3 การปรับปรุงการสอน
• สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
• มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
• ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ ามขอ 4
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