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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)  
รหัสวิชา POS๒๘๐2  รายวิชา การเมืองระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 

สาขาวิชา รัฐศาสตร์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

รหัสวิชา  POS๒๘๐๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  International Politics in the 19th and 20th Centuries 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓ หนว่ยกิต   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ๓.๑  หลักสูตร       รัฐศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา     หมวดวิชาเฉพาะด้าน: วิชาบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
 ๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 
 ๔.๒  อาจารย์ผูส้อน อาจารย์    อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  / E – Mail: keratiwan.ka@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน   
 ๖.๑  ภาคการศกึษาที่   2/๒๕๖3 / ช้ันปีที่ 2 
 ๖.๒  จ านวนผูเ้รียนที่รับได้   ประมาณ  ๓๔  คน 
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …-............................................................... 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …-.............................................................. 
๙. สถานที่เรยีน      วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด วันที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑ นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ 

๑.๒ นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธิบายการเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ 

๑.๓ นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ การทูตและ
การสงครามระหว่างชาติมหาอ านาจและผลที่มตี่อววิัฒนาการของระเบียบระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 
การต่อสู้เพื่อเอกราช กับการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐในระบบระหว่างประเทศ 
กับการเปลี่ยนแปลงระบบระหว่างประเทศ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

ก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ การทูตและการสงครามระหว่างชาติมหาอ านาจและ

ผลที่มีต่อวิวัฒนาการของระเบียบระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 ลักษณะส าคัญของระเบียบระหว่าง

ประเทศที่แตกต่างกัน และการด าเนินงานของระเบียบระหว่างประเทศ นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามนโปเลียนจนถึงสิ้นสุด

สงครามเย็นที่ส่งผลต่อการต่อสู้เพื่ออ านาจและสันติภาพ 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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓ ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 

จ านวน ๑๗ สัปดาห์ 

รวม ๕๑ ช่ัวโมง 

ตามความตอ้งการ

ของนักศึกษา 

โดยการนัดหมาย 

ไม่มี ๖ ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

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

๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๗-๕๕๙-๓๓๕๑ (๑๔ ช่ัวโมง/สัปดาห)์ 

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

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (๑) ผูเ้รียนตระหนักในคุณค่าทางด้าน คุณธรรม จริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจรติ  

 (๒) ผูเ้รียนมีวนิัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง  

 (๓) ผูเ้รียนมภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดีสามารถท างานเป็นทีมสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ส าคัญของวิธีการแก้ปัญหาได้  

 (๔) ผูเ้รียนเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 (๕) ผูเ้รียนเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

๑.๒ วิธีการสอน 

(๑) อาจารย์ผู้สอนเน้นการตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย การส่งงานบุคคลและงานกลุ่ม  

(๒) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายใหน้ักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการความเป็นผู้น าและฝกึความรับผดิชอบ 

ฝกึตนเองในการเคารพและให้เกียรตเิพื่อนรว่มงานโดยใหม้ีการระดมความคิดเห็นในการท างานกลุ่ม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงตอ่เวลาในการเข้าช้ันเรยีน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด  
(๒) ประเมินจากการท างานกลุ่มวา่ผลลัพธ์ที่ได้มคีวามคิดสร้างสรรค์หรือไม่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีรับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อร่วมงานมากน้อยเพียงใด ประเมนิจากพฤติกรรมในการเรียนและการสอบ  
 
๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ผูเ้รียนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระส าคัญการเรียนรู้ในด้านรัฐศาสตร์

ได้อย่าง ถูกต้อง  
  (๒) ผูเ้รียนมีความรู ้ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของรัฐศาสตรภ์ายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง

ของ สภาพการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารและการพัฒนา
ประเทศ  

๒.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
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 (๒) บรรยายสรุปสาระส าคัญ 
 (๓) มอบหมายการท างานกลุ่มและใหค้้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) จากการสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
(๒) จากรายงานกลุ่ม และงานรายบุคคล 
(๓) จากการน าเสนอในช้ันเรียน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑) ผูเ้รียนมีความสามารถในการน าองค์ความรูก้ารคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
 (๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของ

ท้องถิ่น และประเทศอย่างมวีิจารณญาณ  
 (๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

(๒) บรรยายสรุปสาระส าคัญ 

(๓) มอบหมายการท างานกลุ่มและใหค้้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) การเขียนรายงานของนักศึกษา 

(๒) การน าเสนอผลงาน 

(๓) การใชข้้อสอบหรอืแบบฝกึหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่ 

แตกต่างมคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและเพื่อนรว่มงาน  
  (๒) ผู้เรียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนแสดงถึงภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และสามารถแสดงบทบาทในสถานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้มีการ 
พัฒนาอย่างเหมาะสม  

 (๓) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ 
วัฒนธรรมองค์กรตลอดจนมมีนุษย์สัมพันธ์อันดตี่อผู้อื่น  

 (๔) ผูเ้รียนมีความกระตอืรอืร้นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒ วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(๒) สอดแทรกเรื่องความรับผดิชอบ การมมีนุษย์สัมพันธ์ การเขา้ใจวัฒนธรรมขององค์กร 
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รายวิชา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศกึษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

(๒) ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

(๓) ประเมินความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ผูเ้รียนมีทักษะการใช้เครื่องมอือุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประกอบการศกึษาในรายวิชา

ทีเ่กี่ยวข้อง  

 (๒) ผูเ้รียนสามารถสื่อสารและน าเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง  

 (๓) ผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน  

จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ

๕.๓ วิธีการประเมินผล  

(๑) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 

(๒) ทักษะการเขียนรายงาน 

(๓) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่ออธิบาย อภปิรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 

(๕) เทคนิคการวิเคราะหข์้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาเชงิตัวเลข 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  

เว้นว่าง  หมายถึง  ไม่ได้รับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑-๒ แนะน ารายวิชา การประเมินผล 

เนื้อหาและขอบเขตและแนว 

การศกึษา 

- การเมืองระหว่างประเทศใน 

ศตวรรษที่ ๑๙ 

 

๖ อธิบายกระบวนการ

เรียน และข้อตกลง 

ต่าง ๆ แนะน าการเรียน

การสอน 

- บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 

๓-๔ - บทบาทของประเทศมหาอ านาจ

ในศตวรรษที่ ๑๙ 

 

 

6 - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

5-6 - บทบาทของประเทศมหาอ านาจ

ในศตวรรษที่ ๑๙ (ต่อ) 

 

6 - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 

๗-๘ - บทบาทของประเทศมหาอ านาจ

ในศตวรรษที่ ๑๙ (ต่อ) 

 

6 บร- บรรยาย 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 

๙ สอบกลางภาค 

10-11 - การเมืองระหว่างประเทศ 

ในศตวรรษที่ ๒๐ 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

12-13 - การเมืองระหว่างประเทศ 

ในศตวรรษที่ ๒๐ (ต่อ) 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 

14-15 - การเมืองระหว่างประเทศ 

ในศตวรรษที่ ๒๐ (ต่อ) 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

- อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 

16 - อภปิรายกลุ่ม ๓ - อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษาหรอื 

หัวข้อที่ผู้สอนก าหนด 

- Discussion เกี่ยวกับ

หัวข้อที่ศกึษา 

ดร.กีรติวรรณ 
กัลยาณมติร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- ใช้สื่อ Power Point 

และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการบรรยาย 

๑7 สอบปลายภาค 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

๑.๑ ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม 

จรยิธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

๑-๘,๑๐-

๑๕ 

๒๐ % 

2. ความรู้ 

๒.๑ ผู้ เ รียนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ

หลักการ ทฤษฎี และสาระส าคัญการเรียนรู้ ในด้าน

รัฐศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ผู้ เรียนมีความสามารถในการน าองค์

ความรู ้การคิดวิเคราะห ์อย่างเป็นระบบ 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๘ 

๑๗ 

๖๐% 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 ผู้ เรียนมีความสามารถในการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟัง

ความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความรับผดิชอบต่อตนเอง

และเพื่อนรว่มงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี 

๕.๑ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบการศึกษา

ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

รายงานกลุ่ม ๑๕-๑๖ ๒๐% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๑) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๕๗). ประมวลสาระชุดวิชากระแสโลกศึกษา. (พิมพ์ครัง้ที่ ๖). นนทบุรี:

ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
๒) ประมวลสาระชุดวิชากระแสโลกศกึษา. (๒๕๕๕). มหาอ านาจกับการเมอืงโลก, (พิมพ์ครัง้ที่ ๑๙). นนทบุรี:

ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- สังเกตรูปแบบการสอนและพฤติกรรมผูเ้รียน 

- ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียน และการทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 - หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมองและสรรหาข้อมูลเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน และส่งเสริมให้ท าวจิัยในช้ันเรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ 

ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ

ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรอืตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ ๓ และผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ ๔ 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

รายวิชา POS๒๘๐๒ การเมอืงระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 19 และ 20  สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาบังคับ 

แขนงวิชา 

ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา  POS๒๘๐๒ 

ชื่อรายวิชา   

(ภาษาไทย) การเมอืงระหว่างประเทศ: 

ทฤษฎีและแนวทางการศกึษา  

 (ภาษาอังกฤษ) International politics: 

Theories and guidelines for education 

                 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผดิชอบ 


