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รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification)  
รหัสวชิา POS๒๘๐2  รายวชิา การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 

สาขาวิชา รัฐศาสตร์  วทิยาลัยนวตักรรมและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ภาคการศึกษา 2 ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา  

รหัสวชิา    POS๒๘๐๒ 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย    การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ    International Politics in the 19th and 20th Centuries 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต   ๓ หน่วยกติ   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
 ๓.๑  หลักสูตร       รัฐศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา     หมวดวชิาเฉพาะดา้น: วิชาบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    
 ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  อาจารย์ ดร.กรีตวิรรณ กัลยาณมติร 
 ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์    อาจารย์ ดร.กรีตวิรรณ กัลยาณมติร 
 
๕.  สถานท่ีตดิตอ่  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  / E – Mail: keratiwan.ka@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรยีน   
 ๖.๑  ภาคการศกึษาที่    2/๒๕๖๔   
 ๖.๒  จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้   40  คน 
 
๗. รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี …-............................................................... 
๘. รายวชิาท่ีต้องเรยีนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้ม)ี …-.............................................................. 
๙. สถานท่ีเรยีน      วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด วันที่ ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๒ 

รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

            

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑ นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกี่ยวกับการเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ 

๑.๒ นักศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายการเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ 

๑.๓ นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับอทิธพิลของการเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ การทูตและ
การสงครามระหว่างชาตมิหาอำนาจและผลที่มีต่อววิัฒนาการของระเบยีบระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 
การต่อสู้เพื่อเอกราช กับการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐในระบบระหว่างประเทศ 
กับการเปลี่ยนแปลงระบบระหว่างประเทศ 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
๑. คำอธบิายรายวชิา 

กำเนดิและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ การทูตและการสงครามระหว่างชาตมิหาอำนาจและ

ผลที่มีต่อวิวัฒนาการของระเบียบระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 ลักษณะสำคัญของระเบียบระหว่าง

ประเทศที่แตกต่างกัน และการดำเนนิงานของระเบยีบระหว่างประเทศ นับตัง้แต่สิ้นสุดสงครามนโปเลียนจนถึงสิ้นสุด

สงครามเย็นที่ส่งผลต่อการต่อสู้เพื่ออำนาจและสันติภาพ การล่าอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราช กับการขยายตัว

ของสังคมระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐในระบบระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงระบบระหว่าง

ประเทศ 

Origins and development of the modern international system; great powers’ diplomacy and wars and their 

impacts on the evolution of international orders in the 1 9th and 2 0th century; major features of different 

international orders from the end of the Napoleonic War to the end of the Cold War, their operations and effects 

on the pursuit of power and peace; colonialism, the struggle for independence and the expansion of the 

international society; change of the states in the international system and change of the international system 

 

๒. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 
(ช่ัวโมง) 

การฝกึปฏบิัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

จำนวน ๑๗ สัปดาห์ 

รวม ๕๑ ช่ัวโมง 

ตามความตอ้งการ

ของนักศกึษา 

โดยการนัดหมาย 

ไม่มี ๖ ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ 
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๓. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ช้ัน ๓ อาคาร ๓๗  (๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๗-๕๕๙-๓๓๕๑ (๑๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail: keratiwan.ka@ssru.ac.th)  

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (๑) ผู้เรยีนตระหนักในคุณค่าทางด้าน คุณธรรม จริยธรรมมคีวามซื่อสัตย์สุจรติ  

 (๒) ผู้เรยีนมวีนัิย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง  

 (๓) ผู้เรยีนมภีาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดสีามารถทำงานเปน็ทมีสามารถแกไ้ขขอ้ขัดแยง้และลำดับ

สำคัญของวธิกีารแกป้ัญหาได ้ 

 (๔) ผู้เรยีนเคารพสทิธรัิบฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์  

 (๕) ผู้เรยีนเคารพกฎระเบยีบและขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

๑.๒ วธิกีารสอน 

(๑) อาจารย์ผู้สอนเนน้การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย การส่งงานบุคคลและงานกลุ่ม  

(๒) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายใหนั้กศกึษาทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการความเป็นผู้นำและฝึกความรับผิดชอบ 

ฝึกตนเองในการเคารพและให้เกยีรตเิพื่อนร่วมงานโดยใหม้กีารระดมความคดิเห็นในการทำงานกลุ่ม 

๑.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) ประเมนิจากการตรงต่อเวลาในการเขา้ช้ันเรยีน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด  
(๒) ประเมนิจากการทำงานกลุ่มว่าผลลัพธ์ที่ไดม้คีวามคดิสรา้งสรรค์หรอืไม่ มปีฏิสัมพันธ์ที่ดรัีบฟังความ

คดิเห็นของเพื่อร่วมงานมากนอ้ยเพยีงใด ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีนและการสอบ  
 
๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ผู้เรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสำคัญการเรียนรูใ้นดา้นรัฐศาสตร์

ไดอ้ย่าง ถูกตอ้ง  
  (๒) ผู้เรยีนมีความรู ้ความเขา้ใจในคุณค่าและความสำคัญของรัฐศาสตร์ภายใตบ้รบิทการเปลี่ยนแปลง

ของ สภาพการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบรหิารและการพัฒนา
ประเทศ  

๒.๒ วธิกีารสอน 
 (๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างหรือกรณศึีกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวชิา 
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 (๒) บรรยายสรุปสาระสำคัญ 
 (๓) มอบหมายการทำงานกลุ่มและใหค้้นคว้าขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 
๒.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) จากการสอบกลางภาคเรยีน และสอบปลายภาคเรียน 
(๒) จากรายงานกลุ่ม และงานรายบุคคล 
(๓) จากการนำเสนอในช้ันเรยีน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑) ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการนำองค์ความรูก้ารคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ  
 (๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของ

ทอ้งถิ่น และประเทศอย่างมวีจิารณญาณ  
 (๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม  
๓.๒ วธิกีารสอน 

(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างหรือกรณศีกึษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวชิา 

(๒) บรรยายสรุปสาระสำคัญ 

(๓) มอบหมายการทำงานกลุ่มและใหค้้นควา้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 

๓.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) การเขยีนรายงานของนักศกึษา 

(๒) การนำเสนอผลงาน 

(๓) การใช้ขอ้สอบหรอืแบบฝึกหัดที่ใหนั้กศกึษาคดิแกป้ัญหา 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่ 

แตกต่างมคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน  
  (๒) ผู้เรียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนแสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และสามารถแสดงบทบาทในสถานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้มีการ 
พัฒนาอย่างเหมาะสม  

 (๓) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ 
วัฒนธรรมองค์กรตลอดจนมมีนุษย์สัมพันธ์อันดตี่อผู้อื่น  

 (๔) ผู้เรยีนมคีวามกระตอืรอืร้นต่อการพัฒนาการเรยีนรูใ้นวชิาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒ วธิกีารสอน 

(๑) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่เนน้การทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ตอ้งมปีฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(๒) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมมีนุษย์สัมพันธ์ การเขา้ใจวัฒนธรรมขององค์กร 
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รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

๔.๓ วธิกีารประเมนิผล 

(๑) สังเกตพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษาขณะทำกจิกรรมกลุ่ม 

(๒) ประเมินความสม่ำเสมอของการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

(๓) ประเมนิความรับผิดชอบในหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ผู้เรยีนมทีักษะการใช้เครื่องมอือุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยประกอบการศกึษาในรายวิชา

ทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 (๒) ผู้เรยีนสามารถสื่อสารและนำเสนอหลักทฤษฎปีระกอบปัญหาขอ้เท็จจรงิที่เกดิขึ้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 (๓) ผู้เรยีนสามารถเลอืกรูปแบบการนำเสนอขอ้มูลโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 

๕.๒ วธิกีารสอน  

จัดประสบการณ์ให้ผู ้ เร ียนนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางคณิตศาสตร์และสถติ ิ

๕.๓ วธิกีารประเมนิผล  

(๑) ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน 

(๒) ทักษะการเขยีนรายงาน 

(๓) ทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๔) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณติศาสตร์และสถติเิพื่ออธบิาย อภิปรายผลงานไดอ้ย่างเหมาะสม 

(๕) เทคนคิการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณติศาสตร์ในการแกป้ัญหาเชิงตัวเลข 

 

หมายเหต ุ

สัญลักษณ์  หมายถงึ  ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง  หมายถงึ  ไม่ไดรั้บผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖ 

รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอยีด จำนวน 

(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑-๒ แนะนำรายวชิา การประเมินผล 

เนื้อหาและขอบเขตและแนว 

การศกึษา 

- การเมืองระหว่างประเทศใน 

ศตวรรษที่ ๑๙ 

 

๖ อธบิายกระบวนการ

เรยีน และขอ้ตกลง 

ต่าง ๆ แนะนำการเรียน

การสอน 

- บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 

๓-๔ - บทบาทของประเทศมหาอำนาจ

ในศตวรรษที่ ๑๙ 

 

 

6 - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗ 

รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอยีด จำนวน 

(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

5-6 - บทบาทของประเทศมหาอำนาจ

ในศตวรรษที่ ๑๙ (ต่อ) 

 

6 - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 

๗-๘ - บทบาทของประเทศมหาอำนาจ

ในศตวรรษที่ ๑๙ (ต่อ) 

 

6 บร- บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 

๙ สอบกลางภาค 

10-11 - การเมืองระหว่างประเทศ 

ในศตวรรษที่ ๒๐ 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘ 

รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอยีด จำนวน 

(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

12-13 - การเมืองระหว่างประเทศ 

ในศตวรรษที่ ๒๐ (ต่อ) 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 

14-15 - การเมืองระหว่างประเทศ 

ในศตวรรษที่ ๒๐ (ต่อ) 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 

16 - อภปิรายกลุ่ม ๓ - อภปิรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรอื 

หัวขอ้ที่ผู้สอนกำหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวขอ้ที่ศกึษา 

ดร.กรีตวิรรณ 
กัลยาณมติร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙ 

รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอยีด จำนวน 

(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ง

ประกอบการบรรยาย 

๑7 สอบปลายภาค 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ผลการเรยีนรู้ วธิกีารประเมนิ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

๑.๑ ผู ้เรียนตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม 

จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสัตย์สุจรติ 

งานที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

๑-๘,๑๐-

๑๕ 

๒๐ % 

2. ความรู้ 

๒.๑ ผ ู ้ เร ียนม ีความร ู ้ความเข ้าใจเก ี ่ยวกับ

หลักการ ทฤษฎ ีและสาระสำคัญการเรยีนรู ้ในด้าน

รัฐศาสตร์ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ผู ้ เร ียนมีความสามารถในการนำองค์

ความรู ้การคดิวเิคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๘ 

๑๗ 

๖๐% 

๔. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 ผ ู ้ เร ียนม ีความสามารถในการทำงาน

ร่วมกันเป็นกลุ ่ม สามารถแลกเปลี ่ยนและรับฟัง

ความคดิเห็นที่แตกต่าง มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง

และเพื่อนร่วมงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลย ี

๕.๑ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบการศึกษา

ในรายวชิาที่เกี่ยวขอ้ง 

รายงานกลุ่ม ๑๕-๑๖ ๒๐% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๐ 

รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. (๒๕๕๗). ประมวลสาระชุดวิชากระแสโลกศึกษา. (พมิพ์ครัง้ที่ ๖). นนทบุร:ี

สำนักพมิพ์มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. 

๒) ประมวลสาระชุดวิชากระแสโลกศกึษา. (๒๕๕๕). มหาอำนาจกับการเมอืงโลก, (พมิพ์ครัง้ที่ ๑๙). นนทบุร:ี

สำนักพมิพ์มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. 

 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
- 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมนิรายวชิา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

- สังเกตรูปแบบการสอนและพฤตกิรรมผู้เรยีน 

- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรยีน และการทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 - หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมองและสรรหาขอ้มูลเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน และส่งเสรมิใหท้ำวจัิยในช้ันเรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ้ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ 

ในรายวชิาไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบ

ย่อย และหลังการออกผลการเรยีนรายวชิา 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 

     - ปรับปรุงรายวชิาทุก ๕ ป ีหรอืตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ ๓ และผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ ตามขอ้ ๔ 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 
รายวชิา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20  สาขาวชิา รัฐศาสตร์ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบ

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวชิาบังคับ 

แขนงวชิา 

ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวชิา  POS๒๘๐๒ 

ชื่อรายวชิา   

(ภาษาไทย) การเมอืงระหว่างประเทศ: 

ทฤษฎแีละแนวทางการศึกษา  

 (ภาษาอังกฤษ) International politics: 

Theories and guidelines for education 

                 

ความรับผิดชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 


