
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สวนงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อวิชา 
  รหัสวิชา   ๐๐๐ 106 
  ชื่อวิชาภาษาไทย  เหตุการณโลกปจจุบัน 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Current World Affairs 

๒. จํานวนวนหนวยกิต 
  ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๑) นางสาวณัฐชยา  วงษา บช.บ.(การบัญชี),บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาค 2/๒๕๕๙ 
  ชั้นปที่ ๑ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 
  (ไมมี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 
 (ไมมี) 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

๙. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 
  วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเหตุการณเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคต 
2)  เพ่ือใหนิสิตสามารถใชความรูทางดานพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการชวยแกไขปญหาที่  
     เกิดข้ึนในเหตุการณของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
  (ไมมี) 

 



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในโลก ท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความรวมมือ
และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน 

๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศกึษา 
ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๓๒  ๔  

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ในวันพฤหัสบดีและวันเสาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 ติดประกาศ/Facebook กลุม มจร.ตาก/มจร.ตากสินมหาราช และ www.mcutak.com 
 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาผลการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ 
   ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  ๒) ตระหนกัในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
  ๓)  มีภาวะความเปนผูนาํและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ 
   ขัดแยงและลําดับความสาํคัญ 
  ๔) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  ๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 
๑.๒ วิธีการสอน 

  ๑) บรรยายและสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในบทเรียน 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) การแตงกาย การเขาชั้นเรียน ความตั้งใจ และพฤติกรรมในชั้นเรียน 

๒. ความรู 
 ๑.๑ ความรูที่ตองไดรับ 
  ๑) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในโลก 

 ๒) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาเหตุการณ 
  โลกปจจุบัน 
 ๓)  สามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล 

  ๔) มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
  ๕) สามารถเขาใจความกาวหนาของความรูและงานวิจัยในปจจุบัน 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) บรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา และจากการศกึษาคนควาเพิ่มเติม 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 



  ๓) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบกลางภาค 
  ๒) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๑.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  1) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกปญหาอยาง 
    สรางสรรค 
  2) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
  3) สามารถประยุกตใชความรูทางการจัดการปกครองไดอยางเหมาะสม 
  ๔) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) กําหนด Problem based learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลการศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
  1)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  2)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
  4) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน  
   อยางด ี   
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  1)  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน พรอมท้ัง 
       เลือกใชรูปแบบของการสื่อสารนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
  ๒) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับ
   บุคคลและกลุมคนในสถานการณที่หลากหลาย 

  3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  
 
  4) สามารถใชเทคนิคทางคณติศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล 
   ในเชิงปริมาณ 
 ๑.๒ วิธีการสอน 



  ๑) การใชระบบสถิติในการวิเคราะห การแปลขอมูลการศึกษาคนควา 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาคนควา และการ  
   นําเสนอผลงาน 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาคนควางานมอบหมาย 
   
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช 

ผูสอน 

๑ 
แนะนํารายวิชา การเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย อภิปราย 
มคอ.๓  

ณฐัชยา  วงษา 

๒ 

บทที่ ๑ พื้นฐานการศึกษาและวิเคราะห
เหตุการณโลกปจจุบัน 
-ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเหตุการณของโลก 
-หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหขาวสาร 
-ความสัมพันธระหวางประเทศ 
-วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
-นโยบายของรฐั 
-ปจจัยหรือเงื่อนไขตอการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-มอบหมายรายงาน
ศึกษาคนควา นาํเสนอ
และอภิปราย 
ในชั้นเรียน 

ณฐัชยา  วงษา 

3 

บทที่ ๑ พื้นฐานการศึกษาและวิเคราะห
เหตุการณโลกปจจุบัน (ตอ) 
-เปาหมายของนโยบายตางประเทศ 
-การเมืองระหวางประเทศ 
-สงครามเย็น 
-ความขัดแยงระหวางประเทศ 
-นโยบายและบทบาทของอภิมหาอํานาจ
ในสงครามเย็น 

บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

 

4 

บทที่ ๒ ความพยายามธํารงรักษา
สันติภาพและความม่ันคงระหวาง
ประเทศ 
-ความเปนมา 
1. สันนิบาตชาต ิ

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 



-ความเปนมาของสันนิบาตชาติ 
-จุดประสงคของสันนิบาตชาติ 
-หลักการของสันนิบาตชาต ิ
-กติกาของสันนิบาตชาต ิ
-สมัชชา 
-คณะมนตรี 
-สํานักเลขาธิการ 
-ศาลสถิตยุติธรรมระหวางประเทศ 
-ระบบดินแดนในอาณัติ 
-คณะกรรมาธิการ 
-ผลงานของสันนิบาตชาต ิ
-จุดออนของสันนิบาตชาต ิ

5-6 

บทที่ ๒ ความพยายามธํารงรักษา
สันติภาพและความม่ันคงระหวาง  (ตอ) 
2. องคการสหประชาชาติ 
-ความเปนมาขององคการสหประชาชาติ 
-จุดประสงคขององคการสหประชาชาต ิ
-หลักการขององคการสหประชาชาติ 
-สมาชิกภาพขององคการสหประชาชาต ิ
-องคกรหลักขององคการสหประชาชาติ 
-หนวยงานยอยขององคการสหประชาชาติ 
-องคการชํานัญพิเศษและทบวงอ่ืนๆ 
-งบประมาณและคาบาํรุงขององคการ
สหประชาชาต ิ
-ผลงานขององคการสหประชาชาติ 
-เปรียบเทียบองคการสหประชาชาติกับ
สันนิบาตชาต ิ

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

7 

บทที่ ๒ ความพยายามธํารงรักษา
สันติภาพและความม่ันคงระหวาง  (ตอ) 
3. องคการกาชาดสากล 
-ประวัต ิ
-โครงสรางของกาชาดสากล 
-บทบาทของคณะกรรมการกาชาดสากล 
-ปญหาและอุปสรรคของกาชาดสากล 
4.  สภากาชาดไทย 
-ความเปนมา 
-หนวยงานของสภากาชาดไทย 
-บทบาทของสภากาชาดไทยกบั
เหตุการณสึนาม ิ

 
 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 

 
ณฐัชยา  วงษา 

๘ สอบกลางภาค 2   



๙ 

บทที่ 3  ความรวมมือระหวางประเทศ 
ระดับโลกและภูมิภาค 
-ความรวมมือระหวางประเทศ 
-มูลเหตุของความรวมมือระหวางประเทศ 
-ความรวมมือระดับภูมิภาค 
1.การรวมกลุมในภาคพื้นอเมรกิา 
-องคการนานารฐัอเมริกัน 
-เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ 
-องคการตลาดรวมอเมริกากลาง 
-สมาคมการคาเสรีแหงละตินอเมริกัน 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 
-นําเสนอรายงาน 

ณฐัชยา  วงษา 

๑๐ 

บทที่ 3  ความรวมมือระหวางประเทศ 
ระดับโลกและภูมิภาค (ตอ) 
2.การรวมกลุมในภาคพื้นแอฟริกา 
-กลุมอองตอง 
-กลุมโอกัม 
-องคการสหภาพแหงแอฟริกา 
3.การรวมกลุมในภาคพื้นยุโรป 
-องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ 
(นาโต) 
-ที่ประชุมมนตรีแหงยุโรป 
-องคการตลาดรวมยุโรป 
-สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป 
-กลุม 7 ประเทศ หรือ จี 7 
-สหภาพยุโรป 
-การรวมกลุมของฝายคอมมิวนิสต 
-องคการโคมินฟอรม 
-สภาความชวยเหลือกันทางดานเศรษฐกิจ 
-องคการสนธิสัญญาวอรซอ 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 
-นําเสนอรายงาน 

ณฐัชยา  วงษา 

 
๑1 

บทที่ 3  ความรวมมือระหวางประเทศ 
ระดับโลกและภูมิภาค (ตอ) 
4.การรวมกลุมในภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟก 
-องคการสันนิบาตอาหรับ 
-องคการสนธิสัญญากลาง 
-กลุมความรวมมือดานเศรษฐกิจแหง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
-องคการประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก 
(โอเปก) 
-องคการประเทศอาหรับผูสงน้ํามันเปน
สินคาออก (โอเอเปก) 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 
-นําเสนอรายงาน 

ณฐัชยา  วงษา 



-สนธิสัญญาแอนซัส 

๑2 

บทที่ 3  ความรวมมือระหวางประเทศ 
ระดับโลกและภูมิภาค (ตอ) 
-องคการสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต หรือ ส.ป.อ. (ซีโต) 
-สมาคมเอเชียและแปซิฟก (แอสแพค) 
-องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.
ส.ล.) 
-สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
-สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต (อาเซียน) 
-เขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา) 
-ความรวมมือดานเศรษฐกิจแหงเอเชีย
และแปซิฟก 
-คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
เอเชียและแปซิฟก 
-โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
กลุมประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 
-นําเสนอรายงาน 

ณฐัชยา  วงษา 

๑3 

บทที่ 4 วิกฤตการณระหวางประเทศ 
1.วิกฤตการณในกัมพูชา 
2.วิกฤตการณในฟลิปปนส 
3.วิกฤตการณในตะวันออกกลาง 

4.วิกฤตการณในโปแลนด 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 
-นําเสนอรายงาน 

ณฐัชยา  วงษา 
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บทที่ 4 วิกฤตการณระหวางประเทศ 
(ตอ) 
5.วิกฤตการณในไอรแลนด 
6.วิกฤตการณในบอสเนีย 
7.วิกฤตการณในสหภาพโซเวยีต 
8.วิกฤตการณในยูโกสลาเวีย (เซอรเบีย) 

บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 
-นําเสนอรายงาน 

ณฐัชยา  วงษา 

๑๕ 

บทที่ 4 วิกฤตการณระหวางประเทศ 
(ตอ) 
9.วิกฤตการณในเชชเนีย 
10.สงครามระหวางอิรัก-อิหราน 
11.สงครามอาวเปอรเซยี 
12.วิกฤตการณสงครามในอิรัก 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย 
-แบบฝกหัด 
-นําเสนอรายงาน 
 

ณฐัชยา  วงษา 

๑๖ สอบปลายภาค 2   
 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 



กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนของการ
ประเมิน 

๑ 

 
 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑)การแตงกาย  
การเขาชั้นเรยีน  
ความตั้งใจ  
และพฤติกรรม 
ในชั้นเรียน 

 
 

๑ – ๑๖ 
 
 

 
 

๑๐% 

๒ ความรู 
๑)สอบกลางภาค 
๒)สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๓ ทักษะทางปญญา 

๑)ประเมินผล
การศึกษาคนควา 
และอภิปราย 
ในชั้นเรียน 
๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย 

 
๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
 

๑๐% 
 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล 
และความรับผิดชอบ 

๑)ประเมิน
พฤติกรรม 
ของนิสิต 

๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย/
แบบฝกหัดทายบท 

๑ – ๑๖ 

 
 

๑๐% 
 
 

๕ 
ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑)ประเมินผล 
การนําเสนอ 
การศึกษาคนควา
งานมอบหมาย 

๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
๑๐% 

 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก  
๑.๑ ทองหลอ วงษธรรมา. เหตุการณโลกปจจุบัน.--พิมพครั้งท่ี 2.--กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2550. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๒.๑ ทองหลอ วงษธรรมา. เหตุการณโลกปจจุบัน.--พิมพครั้งท่ี 3.--กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
2557. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
  ๓.๑ www.econ.tu.ac.th 
  3.2 www.chanchaivision.com 
  3.3 https://www.gotoknow.org 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 



๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
  ๑.๑ การประเมนิผูสอน(ออนไลน) 
  ๑.๒ การประเมนิรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
  ๒.๑ ผลการสอบ 
  ๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู(คณะกรรมการกลั่นกรองผลการศกึษา) 

๓. การปรบัปรงุการสอน 
  ๓.๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคดิ(ปรับปรงุการสอน) 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  ๔ .๑  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น   
   หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  
  ๔.๒ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน   
   วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  

๕. การดําเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
  ๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู  
   กับปญหาท่ีมาจากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ  
 
 

 


