รายละเอียดของรายวิชา
๔๐๑ ๓๐๔ ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน คณะสังคมศาสตร รัฐศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ ๓๐๔ ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ
Introduction to International Relations
2. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล /อาจารยทรงพล โชติกเวชกุล อาจารยประจําวิชา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๕ ชั้นปที่ ๓
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 เมษายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจพื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสรางของระบบ
การเมืองระหวางประเทศ ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณที่มีผลตอแนว
พฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐ พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศใน
รูปแบบตางๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศตามแนว
พระพุทธศาสนา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให นิ สิ ตมี ค วามรู พื้ น ฐาน เป นการเตรี ย มความพร อ มด า นป ญ ญาในการนํ า ความรู ความเข า ใจ ใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยาง
อางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานความสัมพันธระหวางประเทศที่ไดมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูพื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสรางของระบบการเมืองระหวาง
ประเทศ ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณที่มีผลตอแนวพฤติกรรมของรัฐ
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐ พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เชน
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 48 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริมตามความ
การศึกษา
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอนใหคําปรึกษาผานโปรแกรมโทรศัพทมือถือ (Line, Messenger, Google
Meeting)
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอน จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๒
ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หองสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หอง ๒๐๗ ชั้น
๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแกน (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรี ยนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให สามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม โดยผูเรียนตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
ของปญหา
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม

1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนิสิตหาศึกษาตัวอยางที่เกี่ยวของ
- บทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
-

พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสรางของระบบการเมืองระหวางประเทศ
ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณที่มีผลตอแนวพฤติกรรมของรัฐ
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐ พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เชน
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคน ควาหา
บทความ ขอมู ลที่เกี่ ยวของ โดยนํามาสรุปและนํา เสนอ การศึก ษาโดยใชป ญหา และโครงงาน Problem base
learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไขปญหา
ทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ
3.2 วิธีการสอน
-

การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
อภิปรายกลุม
วิเคราะหกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการเมืองกับการปกครองของไทยในปจจุบัน
การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ

3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน นขอสอบที่ มีการวิ เคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดว ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดย
เนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
-ที่มาและความหมาย
-เนื้อหาและขอบขายการศึกษา
-วิวัฒนาการของการศึกษา
-การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ประเทศ

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
3
แนะนํา ชี้แจง สราง
ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
ขอตกลงรวมกัน
อาจารยทรงพล โชติก
อธิบายรายวิชา และ
เวชกุล
แผนการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน
- แนะนํา วั ตถุ ป ระสงค
ประจําบท
- บอกแหลง คนคว า
ข อ มู ล / แ น ะ วิ ธี ก า ร
สืบคนขอมูลสารสนเทศ
การทํ าเอกสารสํ าหรั บ
การนํ า เสนอ การใช
โ ป ร แ ก ร ม นํ า เ ส น อ
ขอมูล
- แนะนําการเรียนการ
สอนโดยการใชสื่อตางๆ
เ ช น Power Point
และสื่ อ VDO
/
YouTube
ฯลฯ
(เพิ่ ม เติ มการเรี ยน รู
สื บ ค น ข อ มู ล โ ดย ใ ช
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
สอดคลองกับเปาหมาย
การเรียนรูในศตวรรษที่
๒๑)
- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยาง
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- ชี้แจงการมอบหมาย

สัปดาหที่

2

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ
-ทฤษฎีในความสัมพันธระหวางประเทศ
-แนวทางในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

3

บทที่ 3 ลัทธินิยมในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
-ลัทธิชาตินิยม
-ลัทธิคอมมิวนิสต
-ลัทธิฟาสซิสมและลัทธินาซี
-ลัทธิจักรวรรดินิยม
-ลัทธิประชาธิปไตย

4

บทที่ 4 ตัวแสดงในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
-ตัวแสดงที่เปนรัฐ
-ตัวแสดงที่ไมใชรัฐ

5

บทที่ 5 เครื่องมือในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
-เครื่องมือทางการเมืองและการทูต
-เครื่องมือทางจิตวิทยา

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
การทําใบงานเดี่ยวใน
แตละครั้ง และการทํา
รายงานกลุม โดยใหทํา
เปนแบบโครงการ เอกสารประกอบการ
สอน
3
- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
3
- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
3
- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
3
- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ผูสอน

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

สัปดาหที่

6

7

8

9

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
-เครื่องมือทางเศรษฐกิจประชาธิปไตย
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
-เครื่องมือทางทหาร
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
ทดสอบยอยและบรรยาย บทที่ 6ความ
3
- บรรยาย Power
ขัดแยงและความรวมมือในความสัมพันธ
Point อธิบาย และ
ระหวางประเทศ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
-ความรวมมือระหวางประเทศ
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
-สาเหตุของความรวมมือ
รายงานตัวเขา
-ลักษณะของความรวมมือ
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
บทที่ 6 ความขัดแยงและความรวมมือ
3
- บรรยาย Power
ในความสัมพันธระหวางประเทศ (ตอ)
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ความขัดแยงระหวางประเทศ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
-สาเหตุของความขัดแยง
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
-สาเหตุของความขัดแยง
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
สอบกลางภาค
3
หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 7 เศรษฐกิจกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
-เศรษฐกิจกับการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
-ความชวยเหลือระหวางประเทศ
-การลงทุนระหวางประเทศ
-แนวโนมของเศรษฐกิจในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

3

- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑

ผูสอน

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล
ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

สัปดาหที่
10

11

12

13

14

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
บทที่ 8 นโยบายตางประเทศ
3
- บรรยาย Power
-ความหมายของนโยบายตางประเทศ
Point อธิบาย และ
-จุดประสงคของนโยบายตางประเทศ
ยกตัวอยางประกอบ
-ปจจัยในการกําหนดนโยบายตางประเทศ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
-รูปแบบในการกําหนดนโยบาย
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
ตางประเทศ
รายงานตัวเขา
-กระบวนการในการกําหนดนโยบาย
หองเรียน ตลอดภาค
ตางประเทศ
การศึกษาที่ ๑
ทดสอบยอยและบรรยายบทที่ 8นโยบาย
3
- บรรยาย Power
ตางประเทศ (ตอ)
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-การดําเนินนโยบายตางประเทศ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
-มาตรการในการดําเนินนโยบาย
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
ตางประเทศ
รายงานตัวเขา
-กลยุทธในการดําเนินนโยบายตางประเทศ
หองเรียน ตลอดภาค
-ผลกระทบของการดําเนินนโยบาย
การศึกษาที่ ๑
ตางประเทศ
บทที่ 9 การทูต
3
- บรรยาย Power
-ความหมายของการทูต
Point อธิบาย และ
-วิวัฒนาการของการทูต
ยกตัวอยางประกอบ
-คณะผูแทนทางการทูต
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
-คุณสมบัติของนักการทูต
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
-บทบาทของฝายบริหารในดานการทูต
รายงานตัวเขา
-ขอสังเกตบางประการที่เกี่ยวกับนักการทูต
หองเรียน ตลอดภาค
ในปจจุบัน
การศึกษาที่ ๑
บทที่ 10 กฎหมายระหวางประเทศ
3
- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
-ความหมายของกฎหมายระหวางประเทศ
ยกตัวอยางประกอบ
-วิวัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
-ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
-ประเภทของกฎหมายระหวางประเทศ
รายงานตัวเขา
-บทบาทของกฎหมายระหวางประเทศ
หองเรียน ตลอดภาค
-ขอจํากัดของกฎหมายระหวางประเทศ
การศึกษาที่ ๑
-บทบาทของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
หัวขอ/รายละเอียด

หรือศาลโลก
บทที่ 11 องคการระหวางประเทศ

3

- บรรยาย Power

ผูสอน
ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
-ความหมายขององคการระหวางประเทศ
-ประเภทขององคการระหวางประเทศ
-จุดมุงหมายขององคการระหวางประเทศ
-บทบาทขององคการระหวางประเทศ
-พัฒนาการขององคการระหวางประเทศ

15

16

บทที่ 12 พระพุทธศาสนากับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
-พระพุทธศาสนากับนโยบายตางประเทศ
-พระพุทธศาสนากับเครื่องมือใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
-พระพุทธศาสนากับสันติภาพของโลก
-พระพุทธศาสนากับองคการระหวาง
ประเทศ
สอบปลายภาค

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
3
- บรรยาย Power
Point อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น- - เช็คชื่อ
รายงานตัวเขา
หองเรียน ตลอดภาค
การศึกษาที่ ๑
3

ผูสอน
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล
อาจารยทรงพล โชติก
เวชกุล

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
ที่
วิธีการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
เรียนรู*
ทดสอบยอยครั้งที่ 1
4
1.1,2.1, สอบกลางภาค
8
1
3.1
ทดสอบยอยครั้งที่ 2
12
สอบปลายภาค
16
วิเคราะหกรณีศกึ ษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน
1.1,2.1,
ตลอดภาค
2
การทํางานกลุมและผลงาน
4.1,5.1
การศึกษา
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
1.1,4.1,
3
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น ตลอดภาคการศึกษา
5.1
เรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%
25%
10%
25%
20%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ธัชชนันท อิศรเดช,ผศ.ดร.,ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2550
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท
จุลชีพ ชินวรรโณ, ผศ.ดร., ความสัมพันธระหวางประเทศ, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2531.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ. นนทบุรี :
สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
ศิโรตม ภาคสุวรรณ, รศ. ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2545.
สมพงศ ชูมาก. ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน (ทศวรรษ ๑๙๐๐ และแนวโนม). กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
Holsti, K. J., International Politics : A Framework for Analysis. 5th ed. Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall Inc., 1988.
Ray, James Lee, Global Politics, (5thed.), Toronto : Honghton Mifflin Company, 1988.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย ผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุม มองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ

