
มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)  

รหัสวิชา PPS๑๑๐๓  รายวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน  
(Introduction to International Relations) 

สาขาวิชารัฐศาสตร  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา ๒๕๖4 

 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
 รหัสวิชา    PPS๑๑๐๓  
 ช่ือรายวิชาภาษาไทย   ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 
 ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ    Introduction to International Relations 
 
๒. จำนวนหนวยกิต  ๓ หนวยกิต   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ๓.๑  หลักสูตร      รัฐศาสตรบัณฑิต 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะดาน: วิชาบังคับ 
 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    
 ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 
 ๔.๒  อาจารยผูสอน อาจารย   อาจารย ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 
 
๕.  สถานท่ีติดตอ  สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  / E – Mail: keratiwan.ka@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   
 ๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี    2/๒๕๖4 /  ชั้นปท่ี ๑ 
 ๖.๒ จำนวนผูเรียนท่ีรับได    ประมาณ  40  คน 
 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) …............................................................... 
 
๘. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) …............................................................... 
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๙. สถานท่ีเรียน    วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖4 
            
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
๑.๑ นักศึกษามีความรูและทำความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตและสาระของความสัมพันธระหวางประเทศ  
๑.๒ นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและความสำคัญของสังคมโลกรวมไปถึงระบบนานาชาติหรือระบบ

โลก ๑.๓ นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจถึงแนวคิดทฤษฎีอุดมการณทางการเมืองท่ีสำคัญรวมถึงบทบาทของรัฐและองคการ
ระหวางประเทศท่ีสำคัญตาง ๆ  

๑.๔ นักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับการทหารสงครามความขัดแยงและความรวมมือรวมไปถึงกฎหมายระหวางประเทศ           
และนโยบายระหวางประเทศ เปนตน  

๑.๕ นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจถึงเหตุการณสำคัญทั้งในปจจุบันและในประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในโลกเพื่อเขาใจถึง
บริบทของความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน  
 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 วิชานี้เปนวิชาความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน โดยเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาควรจะมีความรู  
เปนอยางดีในเรื่องดังตอไปนี้  

๑.๑ ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของรัฐและการนำทฤษฎีเหลานี้มาอธิบายเหตุการณท่ีสำคัญในปจจุบันหรือในอดีต  
๑.๒ สาเหตุท่ีกอใหเกิดสงคราม หรือความขัดแยงรูปแบบตางๆ เชนความขัดแยงทางชาติพันธุ  
๑.๓ ความสำคัญของผูมีบทบาทที่เปนรัฐ และไมใชรัฐ เชนองคการระหวางประเทศ รวมถึงบทบาทในการควบคุม 

พฤติกรรมของรัฐ  
๑.๔ สาเหตแุละรูปแบบของการรวมมือกันในระบบนานาชาติหรือระบบโลก  
๑.๕ ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบันรวมถึงบทบาทของประเด็นเหลานี้ซึ่งสงผล

กระทบตอนโยบายตางประเทศของรัฐ 
 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
 ขอบเขตแหงสาระของความสัมพันธระหวางประเทศ องคประกอบทางอุดมการณทางทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และทางกฎหมายที ่เอื ้อตอความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ สาเหตุแหงความขัดแยงในสังคมนานาชาติ 
วิวัฒนาการและสนธิสัญญาและองคการระหวางประเทศ บทบาทขององคกรท่ีเก่ียวของกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

The scope and issues of international relations, role of military ideology, economy, society, culture, 
and law contributing to international amity; etiology of international conflicts and evolution of international 
treaties and organizations, with particular attention to the role of organizations concerning Southeast Asia  
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๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 
จำนวน ๑๗ สัปดาห 

รวม ๕๑ ชั่วโมง 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

โดยการนัดหมาย 

ไมมี ๖ ชั่วโมง 
ตอสัปดาห 

 
 
๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล ตัวอยางเชน  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห) 
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองท่ีหองพักอาจารยผูสอน ชั้น ๓ อาคาร ๓๗  (๕ ชั่วโมง/สัปดาห) 
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๗-๕๕๙-๓๓๕๑ (๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห) 
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail : keratiwan.ka@ssru.ac.th)  
 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (๑) ผูเรียนตระหนักในคุณคาทางดาน คุณธรรม จริยธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริต  
 (๒) ผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง  
 (๓) ผูเรียนมีภาวะความเปนผูนำและผูตามท่ีดีสามารถทำงานเปนทีมสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับสำคัญ

ของวิธีการแกปญหาได  
 (๔) ผูเรียนเคารพสิทธิรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
 (๕) ผูเรียนเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม  
 

๑.๒ วิธีการสอน 
(๑) อาจารยผูสอนเนนการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การแตงกาย การสงงานบุคคลและงานกลุม  
(๒) อาจารยผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุมเพ่ือฝกการความผูนำและฝกความรับผิดชอบฝกตนเอง          

ในการเคารพและใหเกียรติเพ่ือนรวมงานโดยใหมีการระดมความคิดเห็นในการทำงานกลุม 
 
๑.๓   วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนด  
(๒) ประเมินจากการทำงานกลุมวาผลลัพธท่ีไดมีความคิดสรางสรรคหรือไมมีปฏสิัมพันธท่ีดีรับฟงความคิดเห็นของ

เพ่ือรวมงานมากนอยเพียงใด ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียนและการสอบ  
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๒. ความรู 
๒.๑ ความรูท่ีตองพัฒนา 
 (๑) ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการทฤษฎี และสาระสำคัญการเรียนรูในดานรัฐศาสตรไดอยาง 

ถูกตอง  
  (๒) ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในคุณคาและความสำคัญของรัฐศาสตรภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง            

ของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการบริหารและการพัฒนาประเทศ  
๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย ปฏิบัติ อภิปราย การทำงานกลุม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควา 
หาบทความขอมูลที่เกี่ยวของโดยนำมาสรุปและนำเสนอและการจัดทำโครงงานเพื่อใหผูเรียนไดนำความรูที่ไดศึกษามาใช 
การศึกษาโดยผูเรียนเปนศูนยกลางรูจักการการคนควาดวยตนเองโดยมีอาจารยเปนผูใหคำแนะนำ (การสอนแนวพี่เลี ้ยง 
อาจารยจะทำหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงโดยใหนักศึกษาคนควาเนื้อหาท่ีเก่ียวกับบทเรียนโดยมีอาจารยคอยแนะนำ)  

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและ 

ทฤษฏี 
 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 (๑) ผูเรียนมีความสามารถในการนำองคความรูการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  
 (๒) ผูเรียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณเพ่ือแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 

และประเทศอยางมีวิจารณญาณ  
 (๓) ผูเรียนมีความสามารถในการประยุกตองคความรูทางรัฐศาสตรโดยบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
  ไดอยางเหมาะสม  

๓.๒ วิธีการสอน 
 (๑) อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุม  
 (๒) อาจารยผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาทำรายงาน และนำเสนอรายงาน  
 (๓) อาจารยผูสอนใหนักศึกษาวิเคราะหขาวตางประเทศในชั้นเรียนทุกครั้งกอนเริ่มการเรียนการสอน  

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา และการนำเสนอผลงาน  
(๒) ประเมินจากแบบทดสอบทายบทเรียน  
(๓) ประเมินจากการวิเคราะหขาวอยางมีเหตุมีผล  

 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 (๑) ผูเรียนมีความสามารถในการทำงานรวมกันเปนกลุมสามารถแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

มีความรับผิดชอบตอตนเองและเพ่ือนรวมงาน  
  (๒) ผูเรียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นตอสาธารณชนแสดงถึงภาวะความเปนผูนำในการแกไขปญหาตางๆ
และสามารถแสดงบทบาทในสถานะสมาชิกของกลุมเพ่ือรวมกันขับเคลื่อนชุมชนและทองถ่ินใหมีการพัฒนาอยางเหมาะสม  



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๕ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๓) ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและ 
วัฒนธรรมองคกรตลอดจนมีมนุษยสัมพันธอันดีตอผูอ่ืน  

 (๔) ผูเรียนมีความกระตือรือรนตอการพัฒนาการเรียนรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่อง 
 
๔.๒ วิธีการสอน 
 (๑) อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการทำงานเปนกลุมมอบหมายงานรายกลุมและงานท่ีตองมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  
 (๒) อาจารยผูสอนสอดแทรกประสบการณจริงระหวางการเรียนการสอน ในเรื่องความรับผิดชอบ  

การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ  
 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกขณะทำกิจกรรมกลุม  
(๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
(๓) ประเมินจากเพ่ือนรวมชั้น  
(๔) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงาน  

 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 (๑) ผูเรียนมีทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยประกอบการศึกษาในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ  
 (๒) ผูเรียนสามารถสื่อสารและนำเสนอหลักทฤษฎีประกอบปญหาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง  
 (๓) ผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอขอมูลโดยประยุกตใชระบบสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน  
(๑) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning  
(๒) นำเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 

๕.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) ประเมินจากการนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๒) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายในหองเรียน 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง  หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 
 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 

(ช่ัวโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือท่ีใช  
ผูสอน 

๑ แนะนำรายวิชา เนื้อหา ขอบเขต และ
แนะแนวการเรียนการสอน 
วัตถุประสงคกิจกรรม วิธีการวัดผล 
และการประเมินผล  
- ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบ้ืองตน 
1) ความหมาย 
2) ความสำคัญของวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศเบี้องตน 
3) ขอบขายของวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศเบี้องตน 
4) วิวัฒนาการของวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 
5)การเมืองระหวางประเทศ 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT  

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๒ - ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบ้ืองตน (ตอ) 
1) ผูมีบทบาทหรือตัวแสดงในเวที
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
2) ศักยภาพและขีดความสามารถของ
รัฐ 
3) ผลประโยชนของชาติ 
4) นโยบายตางประเทศ 
5) รูปแบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
6) ปจจัยท่ีควบคุมพฤติกรรมของรัฐ 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 
 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๓ - แนวทางการศึกษาและทฤษฎีท่ีใช
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางระ
เทศ 
1) แนวทางการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 
2) โครงสรางแหงอำนาจ  

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 
 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 
(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๔ - ลัทธิการเมืองในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 
- ความหมายของลัทธิการเมือง 
- ลัทธิการเมืองในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 
- ลัทธิชาตินิยม 
- ลัทธิคอมมิวนิสต 
- ลัทธินานาชาตินิยม 
- ลัทธิฟาสซิสต 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๕ - ลัทธิการเมืองในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ (ตอ) 
1) ลัทธินาซี 
2) ลัทธิจักรวรรดินิยม 
3) ลัทธิเสรีนิยม 
4) ลัทธิประชาธิปไตย 
5) ลัทธิสังคมนิยม 
7) ลัทธิอนุรักษนิยม 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๖ - สังคมระหวางประเทศ 
1) ความหมายของสังคมระหวาง
ประเทศ 
2) ลักษณะของสังคมระหวางประเทศ 
แนวคิด ทฤษฎีเสรีนิยม (Liberalism)  

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๗ - ผูมีบทบาทหรือตัวแสดงในเวที
การเมืองระหวางประเทศ 
1) เวทีระหวางประเทศ 
2) ผูแสดงบทบาทระหวางประเทศ 
3) กติการะหวางประเทศ 
4) อำนาจของรัฐหรือของตัวแสดงใน
เวทีระหวางประเทศ 
5) ประเภทของอำนาจใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
6) ทฤษฎีท่ีใชอธิบายบทบาทของตัว
แสดงในเวทีโลก 
 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 
(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๘ - การเมืองระหวางประเทศกับ
สงครามเย็น 
1) ความหมายของสงคราม 
2) องคประกอบของสงครามระหวาง
ประเทศ 
3) ประเภทของของสงครามระหวาง
ประเทศ 
4) การเมืองระหวางประเทศกอน
สงครามเย็น 
5) การเมืองระหวางประเทศชวงสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 และสงครามเย็น 
6) การจดัระเบียบโลกใหม 

๓  ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๙ - องคการระหวางประเทศ 
1) ความหมาย ความสำคัญและ
บทบาทขององคการระหวางประเทศ 
2) บทบาทขององคการระหวาง
ประเทศ 
3) พัฒนาการขององคการระหวาง
ประเทศ 
4) ระดับและประเภทขององคการ
ระหวางประเทศ 
5) องคการระหวางประเทศท่ีมี
บทบาทสำคัญในเวทีโลก 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๑๐ - องคการระหวางประเทศ (ตอ) 
1) องคการสหประชาชาติ 
2) กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
3) องคการคาโลก 
4) องคการอนามัยโลก 
5) สหภาพยุโรป 
6) องคการความรวมมือภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก 
 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 
(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๑๑ - องคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ และ
ประเด็นปญหาขององคการระหวาง
ประเทศ 
1) องคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
นาสนใจ 
2) สำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ 
3) องคการแรงงานระหวางประเทศ 
4) องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ 
5) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
6) ธนาคารเพ่ือพัฒนาแหงเอเชีย 
7) เขตการคาเสรีอาเซียน 
8) ความตกลงทางการคาเสรีอเมริกา
เหนือ 
9) ประเด็นปญหาท่ีนาสนใจใน
องคการระหวางประเทศ 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT  

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๑๒ - การบูรณาการอาเซียน 
1) ประวัติความเปนมาของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (อาเซียน) 
2) การบูรณาการอาเซียน 
3) กฎบัตรอาเซียน 
4) ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
5) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน 
6) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๑๓ - ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและ
กระแสโลกาภิวัตน 
1) ทุนนยิม 
2) โลกาภิวัตน 
 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT  

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 
(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๑๔ - เหตุการณสำคัญในภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก 
1) ความขัดแยงระหวางอิสราเอลและ
ปาเลสไตน 
2) สงครามอิรัก- อิหราน 
3) สงครามอิรัก-คูเวต 
4) สงครามอิรัก 
5) สงครามอัฟกานิสถาน 
6) การกอการราย 
7) อาหรับสปริง 
8) ความขัดแยงระหวางรัสเซียและ
ยูเครน กรณีไครเมีย 
9) ขอพิพาทบริเวณทะเลจีนใต 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT  

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๑๕ - ประเด็นสำคัญในความสัมพันธ
ระหวางประเทศในปจจุบัน 
1) ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
2) ดานสังคมระหวางประเทศ 
3) ดานการเมืองระหวางประเทศ 
4) ประเด็นความม่ันคงระหวาง
ประเทศท่ีมีความครอบคลุมใน 
มิติอ่ืน ๆ 
5) ประเด็นสังคมระหวางประเทศ 
6) ประเด็นเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๑๖ นำเสนองาน ๓ บรรยาย ถาม-ตอบ
คำถาม/ PPT 

ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๑ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
(ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ี
ประเมิน  

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

๑.๑-๑.๒ งานท่ีไดรับมอบหมาย ๑-๘,๑๐-๑๕ ๒๐ % 
๑.๑-๑.๓ 
 

สอบปลายภาค ๘ ๒๐% 

๑.๑-๑.๗ รายงานกลุม ๑๕-๑๖ ๒๐% 
๑.๔-๑.๗ สอบปลายภาค ๑๗ ๔๐% 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑) เบญจมาส จีนาพันธุ. (๒๕๕๖). สถานการณการเมืองโลกในปจจุบัน. (พิมพครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคำแหง.  

๒) วราภรณ จุลปานนท. (๒๕๕๘). ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  

 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 
๑) ศิโรตม ภาคสุวรรณ. (๒๕๔๒). ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน. กรุงเทพ: สำนักพิมพมหาวิทยาลัย รามคำแหง.  

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
๑)  United Nations (Official) http://www.un.org/  
๒)  US Department of State (Official) http://www.state.gov/  
๓)  World Bank (Official): http://www.worldbank.org/  
๔)  World Trade Organization (WTO—Official): http://www.wto.org/ 

 
 

  

http://www.un.org/


มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๒ 
รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  

สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาไดแกวิธีการสอนการจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียนและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนการสอนของอาจารย ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
อาจารยและแนวทางการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ประเมินโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอน
โดยอาจารยผูควบคุมดูแลรายวิชาและผลการเรียนของนักศึกษา 

 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกำหนดใหอาจารยผู สอนหรืออาจารยผู ควบคุมดูแลรายวิชานั้นทบทวนและ 
ปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทำรายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา            
ได จากการสอบถามน ักศ ึกษาหร ือการส ุ มตรวจผลงานของน ักศ ึกษา รวมถ ึงพ ิจารณาจากผลการทดสอบยอย                     
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาเชนการสอบpre-testและpost-test 

 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ผลลัพธที ่ไดจากการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอน และรายละเอียดของรายวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้  
 - การปรับปรุงรายวิชาทุกปการศึกษา 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
 

หนา | ๑๓ 

รายวิชา PPS๑๑๐๓ ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน สาขาวิชา รัฐศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
ดาน
อ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา  PPS๑๑๐๓  
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  
ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน  
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to 
International Relations 

                  

  


