
มคอ. ๓ 

      
 

๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

                ๐๐๑๒๓๓ ไทยกับประชาคมโลก (Thai State and the World Community)  

๒. จ านวนหน่วยกิต 
         ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
วิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
            อ.ดาริน            คงสัจวิวัฒน์ 
 ดร.อุดมพร        ธีระวิริยะกุล 
            ผศ.อ านวย        พิรุณสาร   
 อ.ประทีป         ฉายลี 
            ผศ.ดร.พนิดา    จงสุขสมสกุล 
๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๖ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  

ไม่ม ี
๘. สถานที่เรียน  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ 
๙. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 

๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 ๒ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. มีความใฝ่รู้   ใฝ่เรียน  และทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวางได้
ด้วยตนเอง 

๒. มีคุณธรรม รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง และผู้อื่นตลอดจนส านึกในศักด์ิศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

๓. มีความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งของไทยและประเทศต่างๆ 
            ๔. มีความสามารถในการคิด   วิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้นิสิตสามารถด ารงอยู่ในสังคมโลกแห่งนี้ได้อย่างเท่าทัน รู้รอบและรู้ทันกับ
กระแสโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีรากฐานจากความเข้าใจพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในอดีตที่สืบเนื่องมา  สามารถน าไปมองโลกในปัจจุบันได้อย่างเข้าใจ และน าไปสู่การวิเคราะห์
แนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตได้ รวมถึงก่อเกิดความรู้และน าไปสู่ความเข้าใจต่อบทบาทและ
สถานภาพของประเทศไทยในสังคมโลกได้ดียิ่งขึ้น 

หมวดที่ ๓ ลักษณะการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ  
ต้ังแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก   ตลอดจนแนวโน้มใน
อนาคต 

Relations between Thailand and the world community under changes during 
various times stating from pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the 
world forum including trend in the future 

 
 
 
 



 ๓ 

 

 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริม  
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 
จ านวนการฝึกปฏิบัติ 
๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 
๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

     -อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาตามชั่วโมงท างาน (office hour)ของอาจารย์ 
-นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ทุกเมื่อมีข้อสงสัย โดยการนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลทาง
จดหมายอิเลคโทรนิกส์ (Email) ซึ่งได้แนบไว้กับประมวลการสอน (Course Syllabus) 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ วินัย ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้  
 - ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 - เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
และความเท่าเทียมกัน 
  - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม  
 - ซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักเสียสละ 

  ๑.๒ วิธีการสอน 
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมิติในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับต่างๆ 

  ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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๒. ความรู ้
๒.๑.   ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

มีความรู้ในหลักการ  ทฤษฎี  ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
สังคมระหว่างประเทศในช่วงเวลาต่างๆ  ความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของไทยที่
เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลจากภายนอกประเทศ  ประเทศต่างๆ ในสมาคมอาเซียน ผลของการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมระหว่างประเทศ และพลวัตต่างๆที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว 

  ๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย ท างานกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มี
ความส าคัญ 

  ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
รวมทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  
๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ โดยใช้หลัก ความรู้ และ
หลักเหตุผลในการเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา 
 ๓.๒.   วิธีการสอน 
  - การกระตุ้นให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น 
           - การวิเคราะห์กรณีศึกษา จากข่าวและสื่อต่างๆ ในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒.๓   วิธีการประเมินผล  

 พฤติกรรมการแสดงออกต่อประเด็นค าถามในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค 
โดยเน้นข้อสอบแบบวิเคราะห์และความเชื่อมโยงของเหตุและผล 
๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนดเวลา 
 - พัฒนาทักษะการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน  



 ๕ 

 

 - พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่หลักของผู้เรียนที่จะต้องปฏิบัติในการเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 - พัฒนาทักษะความรับผิดชอบร่วมกันของผู้เรียนในชั้นเรียน 
 ๔.๒  วิธีการสอน  
 - มอบหมายงานเป็นรายบุคคล เช่น การสรุปบทความหรือข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหารายวิชา 
 - เริ่มการเรียนการสอนในเวลาที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนที่มาสายติดตามเนื้อหาการ
บรรยายจากผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนในภายหลัง 
 - เช็ครายชื่อผู้เรียนทุกครั้ง และน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน  
 - ท าความตกลงกับผู้เรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบร่วมกันในชั้นเรียน เช่น หากพบว่า 
มีการพูดคุยกันในชั้นเรียน ในการบรรยายครั้งต่อไป ผู้เรียนอาจจะต้องฟังการบรรยายโดยไม่มีสื่อการ
สอน หรือมีสื่อการสอน แต่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
 ๔.๓  วิธีการประเมินผล  
 - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 - ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน 
๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง
พัฒนา 
 - ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาหรือข่าวสาร  
 - ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
 - ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การขอค าปรึกษาหรือนัด
หมายเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจกับอาจารย์ทางอีเมล์  
 ๕.๒  วิธีการสอน  
 - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต และท ารายงานโดยเน้น
การอ้างอิงที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมาจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
 ๕.๓  วิธีการประเมินผล  
 - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง ที่มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
 - การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนระหว่างการบรรยายในชั้นเรียน  



 ๖ 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ 

(รวมกลุ่ม) 
 

การแนะน ารายวิชา คณาจารย์
ผู้สอน เนื้อหารายวิชา การเรียนและ
การประเมินผล 

๑.ความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

๔ 
 
 
 
 
 

บรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

ถามตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดและวิเคราะห ์

การท ากิจกรรมในห้องเรียน 

อาจารย์ดาริน  
        คงสัจววิฒัน์ 

๒ 

(รวมกลุ่ม) 
 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประชาคมโลกเบื้องต้น: การ
พัฒนาการความสัมพันธ์กับ
ประเทศอื่นๆ  

๔ 
 
 
 

-บรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ถามตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดและวิเคราะห ์

ดร.อุดมพร  
         ธีระวริิยะกลุ 

๓ 

(รวมกลุ่ม) 
 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประชาคมโลกเบื้องต้น:  ลักษณะ 
พฤติกรรม ปัจจัย ความร่วมมือและ
ความขัดแย้ง 

๔ 
 
 
 

-บรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ถามตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดและวิเคราะห์ 

อาจารย์ดาริน  
        คงสัจววิฒัน์ 

๔ 

(รวมกลุ่ม) 
 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประชาคมโลกเบื้องต้น:  มิติของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

๔ 
 
 
 

-บรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ถามตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดและวิเคราะห์ 

ผศ.อ านวย 
         พิรุณสาร 

๕ 

(รวมกลุ่ม) 
 

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประชาคมโลกเบื้องต้น:  เศรษฐกิจ
และความเปล่ียนแปลงทรัพยากร
มนุษย์ 

๔ -บรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ถามตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดและวิเคราะห์ 

อาจารยป์ระทีป 
          ฉายลี 

๖ 

(รวมกลุ่ม) 
 

๖. บทบาทของของส่ือมวลชนใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หัวข้อที่หน่ึง สภาพการกระจาย
เสียงของสื่อมวลชนโลก  
หัวข้อที่สอง ส่ือข้ามโลกในยุคโลกา

๔ 
 
 
 

-บรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ถามตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดและวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.พนิดา 
     จงสุขสมสกุล 



 ๗ 

 

ภิวัตน์ 
หัวข้อที่สาม ส่ือมวลชนในกลุ่ม
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
หัวข้อที่ส่ี วัฒนธรรมโลกาภิวัตน ์

๗ 

(แยกกลุ่ม) 

๗. สรุปเนื้อหาการบรรยาย 
 
 

๔ -บรรยาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-ถามตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดและวิเคราะห์ 
การท ากิจกรรมในห้องเรียน 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

สอบกลางภาค 
๗-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๘ 

(แยกกลุ่ม) 

๘ .สถานการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 
 
 

๔ -การเรียนรู้และการตอบ
ค าถามแสดงความคิดเห็น
โดยผ่านหนังสารคดี  

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

๙ 
(แยกกลุ่ม) 

๙ .สถานการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง (ต่อ) 
 
 

๔ -การอภิปรายและการ
จัดเตรียมงานวิชาการ 
โครงการ “สัปดาห์ของการ
เรียนรู้: ไทยกับประชาคม
โลก” 
 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 



 ๘ 

 

๑๐ 

(แยกกลุ่ม) 

๑๐. สถานการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง (ต่อ) 
 

๔ -การอภิปรายและการ
จัดเตรียมงานวิชาการ 
โครงการ “สัปดาห์ของการ
เรียนรู้: ไทยกับประชาคม
โลก” 
 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

๑๑ 

(แยกกลุ่ม/
รวมกลุ่ม) 

๑๑. สถานการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง (ต่อ) 
 

๔ -การอภิปรายและการ
จัดเตรียมงานวิชาการ 
โครงการ “สัปดาห์ของการ
เรียนรู้: ไทยกับประชาคม
โลก” 
 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

๑๒ 

(แยกกลุ่ม/
รวมกลุ่ม) 

 

๑๒. สถานการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง (ต่อ) 
 

๔ -การอภิปราย 

-น าเสนองาน 

-เสวนา  
โครงการ“สัปดาห์ของการ
เรียนรู้: ไทยกับประชาคม
โลก” 
 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

๑๓ 

(แยกกลุ่ม/
รวมกลุ่ม) 

 
 

๑๓. สถานการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง (ต่อ) 
 

๔ -การอภิปราย 

-น าเสนองาน 

-เสวนา  
โครงการ“สัปดาห์ของการ
เรียนรู้: ไทยกับประชาคม
โลก” 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 



 ๙ 

 

 อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

๑๔ 

(แยกกลุ่ม) 
 

๑๔. สถานการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง (ต่อ) 
 

๔ -การน าเสนอและสรุปผล
จากโครงการ “สัปดาห์ของ
การเรียนรู:้ ไทยกับ
ประชาคมโลก” 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

๑๕ 

(แยกกลุ่ม) 

๑๕. ภาพรวมความสัมพันธ์ของ
ประเทศไทยกับประชาคมโลก โดย
ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองทั้ง
ภายในและนอกประเทศ 

๔ -การน าเสนอและสรุปผล
จากโครงการ “สัปดาห์ของ
การเรียนรู:้ ไทยกับ
ประชาคมโลก” 

อ.ดาริน             
        คงสัจวิวัฒน ์
ดร.อุดมพร         
        ธีระวริิยะกลุ 
ผศ.อ านวย          
         พิรุณสาร 
อ.ประทีป   ฉายลี 
ผศ.ดร.พนิดา     
       จงสุขสมสกุล 

สอบปลายภาค 
(๙ – ๒๐ ธันวาคม ๕๕)  

 
หมายเหต:ุ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๑๐ เป็นต้นไป จะเป็นการจัดเตรียมงานและด าเนินกิจกรรม โครงการ “สัปดาห์ของการเรียนรู:้ ไทยกับ
ประชาคมโลก” โดยจะมีกิจกรรมหลัก คือ การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดนิทรรศการ การน าเสนอผลงานของนิสิตในแต่ละกลุ่ม 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นการเสวนาจะเป็นการบรรยายในห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรจุผู้เข้ารับฟังได้ประมาณ ๒๐๐ คน 
รายชื่อของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล หัวข้อ “มองไปข้างหน้ากับส่ือมวลชนไทยในประชาคมอาเซียน” ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู ้

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

๑ 

-การสังเกตการณ์จาก
พฤติกรรมของผู้เรียน 
-ความมีวินัยและความ
รับผิดชอบ 
-การวิเคราะห์องค์ความรู้
ที่ได้รับ 

-การมีส่วนร่วมของผู้เรียนใน
การแสดงความคิดเห็น 

-จ านวนความถี่ของการเข้าชั้น
เรียนและมาสาย 

- การตอบค าถาม 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐% 

๒ 

ความเข้าใจและ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างถูกต้องและ
เป็นระบบ 

สอบกลางภาค สัปดาห์ท่ี ๘ ๒๕% 

๓ 

ความเข้าใจและ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างถูกต้องและ
เป็นระบบ 

สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี ๑๖ ๒๕% 

๔ 
ทักษะความรู้และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การท าแบบฝึกหัดและกิจกรรม
ในห้องเรียน 

สัปดาห์ท่ี ๗-๑๕ ๔๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
ชัยอนันต์  สมุทวณิช.  รัฐ  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัมปนาท  ภักดีกุล (บรรณาธิการ).  ลุ่มแม่น้ าโขง: วิกฤต การพัฒนา  
       และทางออก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยกับมูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์  
        และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๙. 
ธีรยุทธ  บุญมี.  ความคิดหลังตะวันตก.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สายธาร, ๒๕๔๖. 
ธีรยุทธ  บุญมี.  โลก Modern & Post Modern.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สายธาร,  
         ๒๕๔๖. 
โยซิยูกิ มาซูฮารา. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง: สมัย 
          คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔-๑๗ จาก “รัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีป” ไปสู่ “รัฐกึ่งเมืองท่า” 



 ๑๑ 

 

          กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖. 
สีดา สอนศรี (บรรณาธิการ).  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเมือง การปกครองหลังสิ้นสุด 

            สงครามเย็น.  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 
ฮอลล์, ดีจีอี.  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  แปลโดย วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
        และคณะ.  ๒ เล่ม.  กรุงเทพฯ: โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๒๒. 
 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่ม ี
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวกับแต่ละหัวข้อในการบรรยาย 

Antolik,  Michael.  ASEAN and the Diplomacy of Accommodation.  New York: M.E.  Sharpe,  ๑๙๙๐. 
Cox,Robert.  Production, Power, and the World Order: forces in the making of history.   
       New York: Columbia Press, ๑๙๘๗. 
Dhiwakorn  Kaewmanee.  The Evolution of the Thai State.  Berlin, ๒๐๐๕. 
Osborne, Milton.  Southeast Asia: An Introductory History.  Sixth edition.  Australia:  
       Allen&Unwin, ๑๙๙๕. 
Pasuk Pongpaichit and Chris Beker.  Thailand: Politics and Economics.  London: Oxford University 

Press, ๑๙๙๕ 
The Cambridge History of Southeast Asia. ๔ Volumes. Edited by Nicholas Tarling.  
       London: Cambridge University Press, ๑๙๙๙. 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
            - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต  
            - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  
            - ข้อเสนอแนะของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้ช่วยสอน 



 ๑๒ 

 

            - ผลการสอบ 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 - ประชุมระดมสมองระหว่างทีมผู้สอน เพื่อหาข้อมูลปรับปรุงและแก้ไขการเรียนการสอน  
            - น าผลที่ได้รับจากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชามาพิจารณา 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การสอบถามนักศึกษา หรือการพิจารณาจากผลการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - น าผลที่ได้รับจากการประเมินและการประมวลเกรดมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
             - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี เพื่อให้รายวิชามีความทันต่อเหตุการณ์ 
             - การเชิญผู้ทรงความรู้มาบรรยายพิเศษ 
 
 


