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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2552312 ชื่อวิชา ภูมิรัฐศาสตร์ Geopolitics
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.อัญชลี รัตนะ
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.อัญชลี รัตนะ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
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
2.1.3.2 มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลังแรงงาน
ที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้ องการของสัง คมและประเทศชาติ ภายใต้ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆจากแนวคิดและ
ทฤษฎีทางสังคม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทั่วไป แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดลักษณะ
ภูมิรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์และความสาคัญของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และความมั่นคงของรัฐ ภูมิภาค และระบบการเมืองโลกผ่านกรณีศึกษา
A study of general principles, concepts, factors for geopolitics; relations
and significance of geopolitics affecting the politics, economic, cultural and security of
the state, regional and world politics through case studies.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้นโดย
เฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/ การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/
ตนเอง
การฝึกงาน
90 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook และชั้นเรียน
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
1.1.4 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

1.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสาระการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยร่วมไปกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
2. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกันรับผิดชอบและนาเสนองานหน้าชั้นเรียน

1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. การประเมินจากแบบบันทึกเจตคติของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆที่ได้หยิบยก
มาเป็นกรณีศึกษาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การหาแนวทางไก้
ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทาโครงงานร่วมกัน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.1.4 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหารายวิชาและสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาหรือประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายให้ทางานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยสรุปความคิดรวบยอดด้วยแผนที่ความคิด (Mind Mapping)พร้อม
ทั้งนาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้นักศึกษาออกไปค้นคว้าและนาข้อมูลกลับมา
นาเสนอในชั้นเรียน โดยเน้นการการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
4. มอบหมายให้อ่านงานเพิ่มเติม และศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน รวมถึงกรณีศึกษา เพื่อคิดฝึกการ
วิเคราะห์และเชื่องโยงศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
5. มอบหมายใบงานหรือแบบฝึกท้ายบทเรียน

2.3 วิธีการประเมินผล
1. ทดสอบย่อย
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการนาเสนองาน

มคอ. 3
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
4. รายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และลักษณะรูปเล่มรายงาน โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน
กิจกรรม/โครงการเป็นสาคัญ และความเชื่อมโยงในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
6. คะแนนสอบกลางภาค สอบปลาย

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่ศกึ ษามาทา
การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
1.สอนโดยเน้นการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทากิจกรรมหรือรายงานกลุ่มและวางแผนการทางานตามความ
สนใจของนักศึกษา
2. มอบหมายให้สืบค้นบทความ สรุปเนื้อหาและวิเคราะห์บทความโดยการแสดงความเห็น
3. การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยและร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อสรุปความคิดรวบยอด

3.3 วิธีการประเมินผล
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ประเมินจากรายงานหรือโครงงานตามความสนใจของนักศึกษา
5. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.2 มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
4.1.3 สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 วิธีการสอน
1. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม โดยมอบหมายงานเพื่อให้เกิดการทางานเป็นทีมด้วยการแบ่งงานในฐานะผู้นาและผู้ตาม
รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดการทางานด้วยความเสียสละ
2. มอบหมายให้อ่านบทความ เกี่ยวกับการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีการที่
สร้างสรรค์

4.3 วิธีการประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของกลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความทุ่มเท ความ
เสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีการที่
สร้างสรรค์
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.2 สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดการเขียนตลอดจนสามารถเลือกใช้
สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารและการสืบค้นได้อย่างดี

5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานเดี่ยว ให้นักศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่ตนเองสนใจและการคัดเลือกข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทาโครงการ รวมทั้งสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูดและการเขียนเพื่อรายงานเนื้อหาสาระที่ได้จากการค้นคว้า

5.3 วิธีการประเมินผล
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

(Online)

-แนะน ารายวิ ช า ข้ อ ตกลงในการ
เ รี ย น แ ล ะ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล
-หลั ก การทั่ ว ไป ความหมาย และ
ความสาคัญเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์
- อธิบายความเชื่องโยงและการบูร
ณาการศาสตร์เข้ากับแขนงวิชาอื่นๆ
ที่สาคัญเช่น ประวัติศาสตร์, รัฐ
ประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่าง
ประเทศ, สังคมวิทยา, เศรษฐศาสตร์
การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
(ถ้ามี)
3

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและรายละเอียด
ของรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน การวัด รัตนะ
และการประเมินผล แนะนาเอกสาร ตารา
website ที่ใช้ประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติม
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
คาถามร่วมกันระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทา
รายงาน เพื่อศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับเนื้อหา “ภูมิรัฐศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21” โดยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
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สัปดาห์ที่
2

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
(ถ้ามี)
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
3
- Halford MacKinder
ว่าด้วย ‘ทฤษฎียุทธศาสตร์หัวใจ
โลก’ (Heartland Theory)
- Nicholas Spykman

(Online)

3

(Online)

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์
- Friedrich Ratzel ว่าด้วย
‘ทฤษฎีอินทรีย์รัฐ’
(Organic State Theory)
- Alfred Thayer ว่าด้วย
‘ทฤษฎีอานาจทางทะเล’ (Sea
Power)
รวมทั้ง “ทฤษฎีโดมิโน” (Domino
Theory) และทฤษฎีต่อต้านทฤษฎี
โดมิโน คือ “ทฤษฎีการสกัดกั้น”
(Containment Policy)

3

1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ภูมิรัฐศาสตร์ ซึง่ เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18
และในศตวรรษที่ 20 โดยมีนักภูมิ
รัฐศาสตร์คนสาคัญ ได้แก่ Alfred Thayer
Mahan, Sir Halford Mackinder,
Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellen, และ
Karl Haushofer
2. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ความคิดของ Halford Mackinder ว่า
ด้วย ‘ทฤษฎี ยุทธศาสตร์หัวใจโลก’
(Heartland Theoy) ซึ่งมีใจความสาคัญ
คือ ผู้ที่ยึดครองยุทธศาสตร์สาคัญของโลก
ได้จะสามารถยึดครองหัวใจโลกได้ และ
แนวคิดของ Nicholas Spykman ว่าด้วย
‘ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ขอบโลก’ (Rimland
Theory) ซึ่งเชื่อว่าการครองโลกได้นั้นต้อง
ครอบครองดินแดนโดยรอบให้ได้เสียก่อน
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ภูมิรัฐศาสตร์ โดยเน้นความสาคัญไปที่
แนวคิดของ Friedrich Ratzel
นักภูมิศาสตร์ ชาวเยอรมันว่าด้วย ‘ทฤษฎี
อินทรีย์รัฐ’ (Organic State Theory)
ซึ่งหมายถึงการขยายตัวของพื้นที่หรือ
ดินแดนที่ไม่ได้มีอาณาเขตที่แน่นอน
พรมแดนเป็นเพียงแค่ความชั่วคราวเท่านั้น
ก่อนที่รัฐจะขยายตัวต่อไป ซึ่งสัมพันธ์กับ
‘ทฤษฎีอานาจทางทะเล’ (Sea Power)
ของ Alfred Thayer Mahan ซึ่งเป็นอดีต
นาวิกโยธินและนักยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ผู้มี
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4

(Online)

ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดลักษณะภูมิ
รัฐศาสตร์และกาลังอานาจแห่งชาติ
- ภูมิศาสตร์ (ที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง
ลักษณะภูมิประเทศ พรมแดน)
-ประชากร (ความพร้อม ทัศนะคติ
ทักษะความสามารถของประชาชน)
- ทรัพยากรธรรมชาติ (แร่ธาตุ ถ่าน
หิน ไม้ เครื่องเทศ)
- ความเชื่อ (อุดมการณ์ ศาสนา
ความจงรักภักดี) - กองกาลังทหาร
(การฝึกฝน ความทันสมัยของอาวุธ)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

ความคิดว่าอานาจทางทะเลคือหัวใจสาคัญ
ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และมีความสัมพันธ์กับการ
ขยายตัวของจักรวรรดินิยมอังกฤษ (The
British Empire)
2. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
“ทฤษฎีโดมิโน” ซึ่งเป็นทฤษฏีที่ใช้ป้องกัน
ภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ในช่วงสงคราม
เย็น ทฤษฎีนี้เชื่อว่าหากประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศที่
อยู่บริเวณรอบๆก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์
ไปด้วย ซึ่งต่อมาได้มีทฤษฎีต่อต้านทฤษฎี
โดมิโนขึ้น คือ ทฤษฎีการสกัดกั้น
(Containment Policy) โดยจอห์น ฟอ
สเตอร์ ดัลเลส (John Foster Dulles)
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาระดมความคิดเห็น
ในประเด็น แนวคิดว่าด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที่
เรียนไปและส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1.ผู้สอนบรรยาย ในประเด็น ‘ปัจจัยที่
รัตนะ
กาหนดอานาจแห่งชาติ’ (National
Power Factors) ของแต่ละประเทศที่จะ
นาไปสู่ความได้เปรียบ-เสียเปรียบและ
ความแตกต่างกันทางอานาจของแต่ละ
2.ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัจจัยที่กาหนด
อานาจแห่งชาติในแต่ละข้อ โดยให้
นักศึกษาค้นคว้า และนาเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 (เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2-3)
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(วิทยาการที่ทันสมัย การสร้าง
นวัตกรรม)
- เศรษฐกิจ (รายได้ สถานะการเงิน
ของประเทศ)

5

(Online)

6

(Online)

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน

ภูมิรัฐศาสตร์ในมุมมองระดับโลก
และระดับภูมิภาค
- บทบาทการเป็นผู้นาโลกของ
สหรัฐอเมริกา
- การขึ้นเป็นมหาอานาจทาง
เศรษฐกิจของจีน รัสเซียและอินเดีย
(การเตรียมความพร้อมของประเทศ
เหล่านี้เพื่อแข่งขันกับสหรัฐอเมริกา)
- ความพยายามในการยึดครอง
Eurasia ตะวันออกกลางและ
แอฟริกาซึ่งเป็นดินแดนยุทธศาสตร์
สาคัญ
- การสร้างความเป็นบูรพาภิวัฒน์
(การพัฒนาของจีน อินเดีย สิงคโปร์)
เพื่อทางเลือกในการพัฒนาใน
ลักษณะไม่คล้อยตามแบบอย่าง
ตะวันตก รวมทั้งศึกษาถึงการ
ปรับตัวของประเทศเล็กๆต่างๆที่
รวมตัวกันในระดับภูมิภาคเพื่อความ
อยู่รอดจากภัยคุกคามของประเทศ
มหาอานาจ เช่น African Union
และ Asean Economic
Community (AEC) เป็นต้น

3

ภูมิรัฐศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ภูมิรัฐศาสตร์ในบริบทโลกโดยเป็นการเน้น
ที่บริบทของภูมิรัฐศาสตร์ในยุคหลัง
สงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน (อาจมีการเกริ่น
นาถึงถึงบริบทโลกก่อนหน้านั้น)
2. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ “เส้นทาง
มหาอานาจโลก”
3. ผู้สอนสรุปรายละเอียดจากสื่อวีดีทัศน์
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซักถาม
2.ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเปลี่ยนแปลง
ของภูมิรัฐศาสตร์ในบริบทของสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังยุคสงครามเย็น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาร่วมกันตอบคาถามเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ภายหลังจากการ
ชมสื่อวีดีทัศน์
2. มอบหมายให้นักศึกษาทาใบงานว่าด้วย
ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในมุมมองระดับโลก
และระดับภูมิภาค
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ภูมิรัฐศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ เป็น
การศึ กษาถึ ง ความได้เ ปรียบ-เสียเปรีย บ
ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องประเทศต่ า งๆ ที่ จ ะ
ส่ง ผลต่ อการก าหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ ง สาธารณะของ
ประเทศนั้นๆ เช่น ที่ตั้งของประเทศย่อมมี
ความสัมพันธ์กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

ผศ.อัญชลี
รัตนะ
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ส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกดึง ขึ้นมาใช้
นั้ น ก็ จ ะน าไปสู่ ก ารก าหนดนโยบา ย
สาธารณะในเชิงเศรษฐกิจเพื่อที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับคนผู้ค นในพื้นที่หนึ่ง ๆ
หรือจังหวัดหนึ่งๆของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง หรือถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งมี
ลักษณะทางกายภาพที่แยกห่างออกจาก
กั น ประเทศนั้ น ๆก็ อ าจจะต้ อ งพั ฒ นา
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้การบริการแก่
ประชาชนในประเทศอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดย
ภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ ถื อ เป็ น ตั ว แสดง
สาคัญในการกาหนดนโยบายสาธารณะ

ภูมิรัฐศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ
ผ่านกรณีศึกษา
- การกาหนดนโยบายกระจาย
ทรัพยากรน้าในเขต West Bank
- โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
(One Belt One Road หรือ แถบ
เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใน
ศตวรรษที่ 21) ของประเทศจีน
(Onsite) เพื่อขยายเส้นทางการค้า การ
คมนาคมขนส่งข้ามแดน
- การกาหนดนโยบายการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงของรัฐบาลไทยเพื่อการ
บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
และการขนส่งสินค้าที่
- การกาหนดนโยบายพลังงานเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน
(Thailand Energy 4.0)

7

3

กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดมความ
คิดเห็น “กรณีศึกษา”
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะโดยศึกษาผ่าน
กรณีศึกษา
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงบทบาทของนโยบาย
สาธารณะต่อประเด็นในแต่ละกรณีศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
2. นักศึกษาทาใบงานว่าด้วยประเด็น
ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดลักษณะภูมิ
รัฐศาสตร์และกาลังอานาจแห่งชาติ
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ภูมิรัฐศาสตร์กับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
-ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์
กับประเด็นทางด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
-ความสาคัญของกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการธารงรักษาความ
มั่นคงในบริบทของโลกหลายขั้ว
(Onsite) (Multipolar world)

8

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
(ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
3
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กบั
ประเด็นทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นสาคัญคือการ
ประสานผลประโยชน์ให้กับประเทศทุก
ประเทศที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเหนือ
อาณาบริเวณหนึ่งๆที่ตกเป็นข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ ศึกษาบทบาทสาคัญของ
กฎหมายระหว่างประเทศในการธารง
รักษาซึ่งอานาจที่สมดุลในพื้นที่ยุทธศาสตร์
แห่งหนึ่ง ไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ครองอานาจมากจนเกินไป และศึกษาถึง
ความสาคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในการธารงรักษาความมั่นคงในบริบทของ
โลกหลายขั้ว (Multipolar world) รวมถึง
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่
สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ
มหาอานาจและการปรับเปลี่ยนกลไกทาง
กฎหมายเพื่อรองรับรูปแบบความขัดแย้งที่
ท้าทายตัวกฎหมายระหว่างประเทศเอง
เช่น ความขัดแย้งในอวกาศ
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสาคัญของ
กฎหมายระหว่างประเทศในการธารง
รักษาความมั่นคงในบริบทของโลกหลาย
ขั้ว (Multipolar world)
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาทาใบงานในหัวข้อว่าด้วยภูมิ
รัฐศาสตร์กับกฎหมายระหว่างประเทศ
และความมั่นคงในบริบทโลก
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ภูมิรัฐศาสตร์กับกฎหมายระหว่าง
ประเทศผ่านกรณีศึกษา
- กรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
- กรณีข้อพิพาทเรื่องการครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร์
- กรณีข้อพิพาทตามแนวชายแดน
(Onsite) - กรณีข้อพิพาทในความมั่นคง
อวกาศระหว่าง สหรัฐฯ จีนและ
รัสเซีย

9

10

(Onsite)

ภูมิรัฐศาสตร์กับเศรษฐกิจโลก
-ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์
กับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งเน้นที่
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินกิจการ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
-แนวคิดอุดมการณ์แบบเสรีนิยมใหม่
(Neo-Liberalism)

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
(ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
3

3

1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กับ
กฎหมายระหว่างประเทศโดยศึกษาผ่าน
กรณีศึกษา
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงบทบาทของ
กฎหมายระหว่างประเทศต่อประเด็นข้อ
พิพาทในแต่ละกรณีศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาทาใบงานว่าด้วยประเด็นภูมิ
รัฐศาสตร์กับกฎหมายระหว่างประเทศ
ผ่านการยกกรณีศึกษา
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กับ
เศรษฐกิจโลกโดยมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ใน
การดาเนินกิจการเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งหลาย ศึกษาแนวคิด
อุดมการณ์แบบเสรีนิยมใหม่ (NeoLiberalism) ศึกษาการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้าตาม
แนวชายแดนเพื่อผลประโยชน์ของพื้นที่
หนึ่งๆหรือจังหวัดหนึ่งๆ ศึกษาเครื่องมือใน
การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น
การคว่าบาตร การจากัดโควตาการนาเขา
สินค้า-ส่งออกสินค้า ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยให้
เข้มแข็งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.ผู้สอนตั้งคาถามถึงอิทธิพลของแนวคิด
แบบเสรีนิยมใหม่ที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กับเศรษฐกิจโลก
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มคอ. 3

ภูมิรัฐศาสตร์กับเศรษฐกิจ ผ่าน
กรณีศึกษา
- การคว่าบาตรและเปิดประเทศเพื่อ
สร้างบรรยากาศทางการค้าของ
อิหร่าน
- การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
(Onsite) เปิดตลาดของประเทศยุโรป
ตะวันออกในฐานะประเทศมิตรคู่ค้า
ของรัสเซีย
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตะวันออกกลางและBRICS

3

ภูมิรัฐศาสตร์กับสังคมและ
วัฒนธรรม
-ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์
กับสังคมและวัฒนธรรมต่อ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นที่
(Space) ที่เป็นผลลัพธ์จากโลกดิ
จิตัลและอินเทอร์เน็ต

3

11

12

(Onsite)

กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายเพื่อนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
2. รับชมวิดิทัศน์
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กับ
เศรษฐกิจโดยศึกษาผ่านกรณีศึกษา
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสาคัญเชิงพื้นที่
ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายเพื่อนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กับ
สังคมและวัฒนธรรมโดยพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นที่ (Space) ที่
เป็นผลลัพธ์จากโลกดิจิตัลและอินเทอร์เน็ต
ซึ่งจะเป็นการศึกษาภูมิรัฐศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่นอกเหนือจาก
พื้นที่ทางกายภาพทั่วไป (Territories) เช่น
ทะเล บก อวกาศ ซึ่งเป็นพื้นที่แบบดั้งเดิม
(Traditional Territories) มาสู่ประเด็น
ปัญหาในโลกไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)
และโลกดิจิตอลซึ่งแผนที่ (Map) เริ่มที่จะ
ลดความสาคัญลงไปหากเทียบกับอดีต
การศึกษาเช่นนี้จึงมีความโน้มเอียงมาทาง
ภูมิรัฐศาสตร์แนววิพากษ์ (Critical
Geopolitics) มากขึ้น นอกจากนี้ยังศึกษา
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มคอ. 3

ภูมิรัฐศาสตร์กับสังคมและ
วัฒนธรรม ผ่านกรณีศึกษา
- การใช้ Facebook ของกลุ่มที่
สนับสนุนตัวตนทางวัฒนธรรมของ
ชาวโรฮิงญา
- ความเจ็บปวดและความทรงจา
ร่วมกัน (The Collective
(Onsite) Memory) ของชาวยิวในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
- การใช้ Twitter ของผู้นารัฐและ
นักการทูตเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับตัวเข้ากับ

13

3

การแสดงออกถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่อาศัยพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต
เป็นสื่อกลางซึ่งจะมีผลต่อทางจิตวิทยา
สังคมและสอดคล้องกับพหุนิยมทาง
วัฒนธรรมในลักษณะที่ต่อต้านวรรณกรรม
และวาทกรรมแบบชาตินิยม ศึกษาถึงการ
ใช้สื่อ เช่นภาพยนตร์ ในฐานะปัจจัยทาง
สังคมและจิตวิทยาเพื่อการขยายความ
ยิ่งใหญ่และอุดมการณ์ของรัฐ รวมถึง
ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศผ่านการใช้ Social Network
ผ่านแนวคิด ‘การทูตดิจิตอล’ (Digital
Diplomacy)
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสาเร็จของการ
ใช้ Social Network ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็น
เชิงวิชาการ
2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
(เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 10-11)
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผศ.อัญชลี
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ รัตนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์กับ
สังคมและวัฒนธรรมผ่านกรณีศึกษา
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเหมือน/ความ
ต่างของวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของกรณีศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาอภิปรายประเด็นปัญหาภูมิ
รัฐศาสตร์และประเด็นด้านสังคม
วัฒนธรรมอย่างเป็นวิชาการ
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มคอ. 3
โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
- การตรวจสอบประชาชนผ่าน
กฎหมายไซเบอร์และโลกอินเทอร์
เนตในฐานะ ‘พื้นที่’ และ ‘เวลาสด’
(Real Time) เพื่อประชาธิปไตย
(การเรียกร้องประชาธิปไตยผ่าน
Server ซึ่งแตกต่างกับการเรียกร้อง
บนถนน)

14

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน

อภิปรายกรณีศึกษาจากการศึกษา
ด้วยตนเองเป็นรายกลุ่ม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การอภิปรายและนาเสนอผลงานจาก
การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ภูมิรัฐศาสตร์โดยนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
2. การตอบข้อซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวเนื่องกับการอภิปราย/นาเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานกิจกรรมอภิปรายและนาเสนอ
ผลงานจากกรณีศึกษา
2. นักศึกษาเตรียมสรุปภาพรวมของ
รายวิชา
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

สรุปเนื้อหา ภูมิรัฐศาสตร์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายสรุปในหัวข้อภูมิ
รัฐศาสตร์
2. การตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

(Onsite)

15

(Onsite)

กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 4
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 12-13
สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint

12

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นา
และผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง และลาดับ
ความสาคัญได้
1.1.4 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร เ ข้ า ชั้ น เ รี ย น
การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. การประเมินจากแบบบันทึกเจต
คติของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นต่อประเด็ นต่างๆที่ไ ด้
หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง
3. การสัง เกตพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงออกระหว่ า งเรี ย น โดยเน้ น
ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การหา
แนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้ง
ขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากการทาโครงงาน
ร่วมกัน

11-15

2.1.1 มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเนื้ อ หา
สาระส าคั ญ ของรายวิ ช าที่
เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
2.1.4 สามารถบู รณาการใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ต ล อ ด เ ว ล า ที่ นั ก ศึ ก ษ า
ท าการศึ กษาอยู่ใ นหลั กสูต ร
แล ะส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
ศ า ส ต ร์ ต่ า ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

1. ทดสอบย่อย
ตลอด
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ปีการศึกษา
กรณีศึกษา และการนาเสนองาน
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
4. รายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และลักษณะรูปเล่มรายงาน โดย
พิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รายงานกิจกรรม/โครงการเป็น
สาคัญ และความเชื่อมโยงในศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้าย
บทเรียน
6. คะแนนสอบกลางภาค สอบปลาย 8 และ 16

30%

13

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

3.1.1 มี ค วามสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ เป็นระบบ และมี
ตรรกะ
3.1.4 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้และทักษะ ตามกรอบ
ทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์
และตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษามาท า
การแก้ ไ ขปั ญ หา ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง และเหมาะสม

1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นและการใช้เหตุผลอย่างมี
ตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ประเมินจากรายงานหรือ
โครงงานตามความสนใจของ
นักศึกษา
5. การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค

ตลอดภาค
การศึกษา
”

1-15

4.1.2 มี ค ว า มเ ข้ า ใ จผู้ อื่ น
แ ล ะ สั ง ค ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
4.1.3 สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
จากการท างานได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

1-15

5.1.2 สามารถสื่อสารแนะนา
เสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด
การเขียนตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและเครื่องมือใน
การนาเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร
และการสืบค้นได้อย่างดี

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
นาเสนอผลงานของกลุ่มและการ
ทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม
และการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีการที่
สร้างสรรค์
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรม
การทางานเป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและ
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
คลอส ดอดส์. ภูมิรัฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา. จิตติภัทร พูนขา แปล. กรุงเทพ: สานักพิมพ์โอ
เพ่นบุ๊กส์. 2560.
สุรชาติ บารุงสุข. ภูมิรัฐศาสตร์ของความมั่นคงไทย. กรุงเทพ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
โครงการความมั่นคงศึกษา. 2550.
สุวิทย์ เมษินทรีย์. โลกเปลี่ยน ไทยปรับ. กรุงเทพ: กรุงเทพธุรกิจ. 2556.
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. บูรพาภิวัฒน์. ภูมิ-รัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่. กรุงเทพ: มูลนิธิสถาบัน
สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ. 2558.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Martin Jones, Rhy Jones, Michael Woods, Mark Whitehead, and De Dixon, An
Introduction to Political Geography: Space, Place, and Politics. (London and New York:
Routledge, 2016).
Tim Marshall. Prisoners of Geography: Ten Maps that Tell You Everything You
Need to Know About Global Politics. (London: Eliott and Thompson Limited, 2015).

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Christopher Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to
the Present. (Cornell and Ithaca: Cornell University Press, 2006).
James Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist Reading of Upland
Southeast Asia. (Yale: Yale University Press, 2010).
Jason Dittmer and Joanne Sharp. Geopolitics: An Introductory Reader. (London and
New York: Routledge, 2014).
John Agnew, ‘Know-Where: Geographies of Knowledge of World Politics,
International Political Sociology. 1(2): 2007, 138-148.
Klaus Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction. (Oxford: Oxford University
Press).
Merje Kuus, ‘Critical Geopolitics’ The International Studies Encyclopedia.
Denemark, Robert A. Blackwell Publishing, 2010. Blackwell Reference Online.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

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

3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สิ้นปีการศึกษา
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