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แผนการเรียนการสอน
รายวิชา อาเซียนศึกษา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา กลุ่มวิชา อาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2000111 และ 2000113
ชื่อวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย) อาเซียนศึกษา
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) ASEAN Studies
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร ปริญญาตรี
3.2 ประเภทของรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
2. อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว
3. อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ
4. อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
5. อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์
6. อาจารย์สุวภา จรดล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2558
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม
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2. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน
3. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
4. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
5. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
7. เพื่อให้นักศึกษารู้ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก
8. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป
9. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจประเทศและองค์การคู่เจรจาอาเซียน
10. เพื่อให้นักศึกษาสามารถกาหนดบทบาทของตนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของ
ประเทศสมาชิก ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์การคู่เจรจา
อาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 48 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทางาน ตารางสอนเวลาว่างใน
แต่ละสัปดาห์ และจัดเวลาให้คาปรึกษาอย่างเหมาะสม
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีระเบียบ วินัย อดทน ขยัน ชื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน รับผิดชอบ สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
3) เคารพและชื่นชมมรดกของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียง
ใต้และประเทศคู่เจรจา ทัง้ วัฒนธรรมความเชื่อและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายและร่วมกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่สาคัญในอาเซียน
ซึ่งเป็นแต่ละประเทศสมาชิกล้วนมีพื้นฐานศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู
2) กาหนดให้นักศึกษา ทาการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่สาคัญในอาเซียนซึ่ ง
เป็นแต่ละประเทศสมาชิกล้วนมีพื้นฐานศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา และ
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
2) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบวัดความรู้
3) ประเมินผลการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา และนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
1) เสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2) การบรรยาย อภิปราย การทากิจกรรมกลุ่ ม การสืบเสาะหาความรู้ การคิด
วิเคราะห์ การสัมมนาอาเซียนศึกษา และอื่นๆ
3) ค้นคว้านอกห้องเรียนในการศึกษาเนื้อหาอาเซียนศึกษา โดยจัดทาเป็นรายงานและ
นาเสนอผลการศึกษาเป็นรายกลุ่ม
4) การเรียนรู้แบบร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผู้สอน
เป็นผู้สรุปเพิ่มเติม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจผลงาน
2) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ดังนี้ การทดสอบในชั้นเรียน การเขียนเรียงความ การ
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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3) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย การถามตอบในชั้นเรียน
4) การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนเป็นรายเดี่ยวและกลุ่ม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวต่ า งๆ รวมถึ ง
ประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศคู่เจรจา สภาวการณ์
อาเซียนในปัจจุบัน
2) มีความสามารถแก้ปัญหา พึ่งพาตนเอง และมีทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
3) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล เพื่อนา
ความรู้ ที่ได้ศึกษาไปใช้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้ อื่น ฝึ กให้ นักศึกษาทางานอย่างเป็นระบบ มองเห็ น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ อย่างสอดคล้อง สมดุล จนสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมระดับต่าง ๆ และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
3.2. วิธีการสอน
1) ค้นคว้านอกห้องเรียน ทาเป็นรายงานและนาเสนอผลการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม โดยศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
2) อภิ ป รายกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นและน าข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาวิ เ คราะห์
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเชื่อมโยงกับมิติทางการพัฒนาต่อไป
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจผลงาน
2) สังเกตความสามรถในการร่วมอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม ทักษะการแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
3) พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์พร้อมสู่อาเซียน
4) พัฒนาทักษะจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชองต่อสังคมและพัฒนาท้องถิ่น
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมจิตอาสาอาเซียน
2) มอบหมายการทางานเป็นกลุ่มเพื่อเห็นคุณค่าการทางานร่วมกันเป็นทีม
3) การนาเสนอผลงานจากการร่วมอภิปรายกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยประเด็นกาหนด
2) สังเกตการนาเสนอผลงาน พฤติกรรมการทางานเป็นทีม ตรวจผลงาน
รายงานการศึกษาค้นคว้า
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้อง
พัฒนา
1) ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการจัดทารายงาน การ
นาเสนอในชั้นเรียน
2) ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากกรณี ศึ ก ษา ทั ก ษะในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เน็ต ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
นาเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1) บรรยายเนื้อหาโดยอาจารย์ผู้สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน และการ
บรรยายเพิ่มสอดคล้องกับเนื้อหาประจาบท
2) จัดกิจกรรมประกอบการสอน เช่น
- ฝึกร้องเพลง the ASEAN Way พร้อมทั้งวิเคราะห์ความหมายของเนื้อเพลงอย่าง
ลึกซึ้งที่แสดงถึงเป้าหมายการจัดตั้งองค์การอาเซียน 1-2 ครั้ง
- การเขียนเรียงความการวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน 1 บทความ และเรียงความเรื่องพลเมืองอาเซียน 1 ครั้ง
- กิจกรรมทายปัญหาอัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน 10 ประเทศ 1-2 ครั้ง
- การตอบคาถามประจาบทในชั้นเรียนทุกครั้งเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
- การแสดงบทบาทสมมุติการผู้นาประเทศ 5 ประเทศในการกล่าวสุนทรพจน์ในวัน
จัดตั้งองค์การอาเซียน (แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม) 1 ครั้ง
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากสื่อหรือเว็บไซต์ต่างๆ
- ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา
- จัดการทดสอบแบบปรนัยในชั้นเรียน 2 ครั้ง
- นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตความสามารถในการสื่อสาร
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
3) ตรวจผลงาน แบบทดสอบ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความเหมาะสม
4) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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มคอ.3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1

บทที่ 1 การรวมตัวของกลุ่มประเทศตาม
แนวคิดภูมิภาคนิยม

3

2

บทที่ 2 พัฒนาการของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน

6

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี)
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
1. ชี้แจงรายละเอียดการศึกษา
ค้ น คว้ า และน าเสนอบทความ
เกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนในด้านต่างๆ
2. ชี้แจงรายละเอียดการศึกษา
ค้นคว้าและนาเสนอรายงานข้อมูล
10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
3.ชี้แจงรายละเอียดการให้คะแนน
ในวิ ช าอาเซี ย นศึ ก ษา โ ดยใช้
Power point ประกอบคาบรรยาย
เครื่อง LCD Note book
4. บรรยายการรวมตัวของกลุ่ ม
ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม
โดยใช้ ลู ก โลกเป็ น สื่ อ การจั ด การ
เรียนการสอน
5. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
และสรุปบทเรียน
1. บรรยายเนื้อหา ประกอบสื่อวีดี
ทัศน์เรื่องพัฒนาการการรวมตัวของ
กลุ่มประเทศอาเซียน
2. บรรยายพัฒนาการของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน
3. การแสดงบทบาทสมมุติการผู้นา
ประเทศ 5 ประเทศในการกล่าว
สุนทรพจน์ในวันจัดตั้งองค์การ
อาเซียน (แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม)
4. ใช้แผนที่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นสื่อประกอบ
การจัดการเรียนการสอน
5. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสาร
ประกอบการสอนและสรุปบทเรียน

ผู้สอน
อาจารย์
อาเซียน

อาจารย์
อาเซียน
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สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3-4

บทที่ 3 กฎบัตรอาเซียน

6

5-7

บทที่ 4 ประชาคมอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security
Community: APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community:
AEC)

9

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC)

8

สอบกลางภาค

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี)
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
1. บรรยายเนื้อหา ประกอบสื่อการ
สอนโดยใช้ Power point
ประกอบคาบรรยาย เครื่อง LCD
Note book
2. บรรยายกฎบัตรอาเซียน 13
หมวด 55 ข้อย่อย บทบัญญัติเพื่อ
การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พร้อมทั้งอธิบายสรุปย่อ
เนื้อหาสาระในแต่ละหมวด
3. ฝึกร้องเพลง the ASEAN Way
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความหมายของ
เนื้อเพลงอย่างลึกซึ้งที่แสดงถึง
เป้าหมายการจัดตั้งอาเซียน
4. กิจกรรมทายปัญหาอัตลักษณ์
และสัญลักษณ์ประเทศอาเซียน
5. ทดสอบครั้งที่ 1 (แบบปรนัย)
6. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสาร
ประกอบการสอนและสรุปบทเรียน
1. บรรยายเนื้อหา ประกอบสื่อการ
สอนโดยใช้ Power point
ประกอบคาบรรยาย เครื่อง LCD
Note book
2. การวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวของการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนคนละ 1
บทความ (นาเสนอ)
-ข่าวเกี่ยวกับประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน
-ข่าวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
-ข่าวเกี่ยวกับประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสาร
ประกอบการสอนและสรุปบทเรียน
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ

ผู้สอน
อาจารย์
อาเซียน

อาจารย์
อาเซียน

7

มคอ.3

สัปดา
ห์ที่
9-12

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของ
ประเทศสมาชิก
1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
3. สาธารณรัฐสิงคโปร์
4. สหพันธรัฐมาเลเซีย
5. ราชอาณาจักรไทย
6. บรูไนดารุสซาลาม
7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
10. ราชอาณาจักรกัมพูชา

6

13-14 บทที่ 6 ประวัติศาสตร์ประเทศอาเซียน
โดยสังเขป

6

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี)
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
1. ถามตอบข่าวความเคลื่อนไหว
ของ 10 ประเทศอาเซียน และ
มอบหมายงานค้นคว้าในประเด็น
ความคืบหน้าของประชาคม
อาเซียนโดยภาพรวม
2. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
สอนโดยใช้ Power point
ประกอบคาบรรยาย เครื่อง LCD
Note book
3. สรุปเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานและ
บทบาทของประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายข้อมูลต่างๆ โดยใช้
สื่อรูปภาพประกอบการจัดการ
เรียนการสอน
3. ทดสอบครั้งที่ 2 (แบบปรนัย)
4.วิเคราะห์ข้อมูล ตั้งประเด็น
คาถาม และสรุปเนื้อหาร่วมกัน
5. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสาร
ประกอบการสอนและสรุปบทเรียน
1.บรรยายเนื้อหา ประกอบสื่อการ
สอนโดยใช้ Power point
ประกอบคาบรรยาย เครื่อง LCD
Note book
2. อภิปรายสรุปประเด็น
ประวัติศาสตร์ของประเทศอาเซียน
โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์สาคัญๆ
มาประกอบ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสาร
ประกอบการสอนและสรุปบทเรียน

ผู้สอน
อาจารย์
อาเซียน

อาจารย์
อาเซียน
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สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15

บทที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานประเทศคู่เจรจา
อาเซียน
1. อาเซียน-ออสเตรเลีย
2. อาเซียน-นิวซีแลนด์
3. อาเซียน-จีน
4. อาเซียน-ญี่ปุ่น
5. อาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลี
6. อาเซียน-อินเดีย
7. อาเซียน-แคนาดา
8. อาเซียน-สหรัฐอเมริกา
9. อาเซียน-รัสเซีย
10. อาเซียน-สหภาพยุโรป
11. อาเซียน-สหประชาชาติ

16

บทที่ 8 พลเมืองอาเซียน

17

สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี)
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
1.บรรยายเนื้อหา ประกอบสื่อการ
สอนโดยใช้ Power point
ประกอบคาบรรยาย เครื่อง LCD
Note book
2. สรุปประเด็นสาคัญข้อมูล
พืน้ ฐานประเทศคู่เจรจาอาเซียน
โดยใช้ลูกโลกประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ถาม-ตอบ ประเด็นต่างๆ
เกี่ยวกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน
4. นาเสนอข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
5. อภิปรายและร่วมสรุป
ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่
เจรจา
6. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสาร
ประกอบการสอนและสรุปบทเรียน
1.บรรยายเนื้อหา ประกอบสื่อการ
สอนโดยใช้ Power point
ประกอบคาบรรยาย เครื่อง LCD
Note book
2. อภิปรายประเด็นสาคัญที่เป็น
การเตรียมความพร้อมพลเมือง
อาเซียน
3. เขียนเรียงความเรื่อง
คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน
4. คัดเลือกบทความนาเสนอในชั้น
เรียน
5. ร่วมอภิปรายสรุปคุณลักษณะ
ของพลเมืองอาเซียนในอนาคต
6. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสาร
ประกอบการสอนและสรุปบทเรียน
ข้อสอบปรนัย 90 ข้อ

ผู้สอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

(1)

การสอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
ความสนใจ และพฤติกรรมการเรียน / เวลาเรียน
การวิเคราะห์บทความ
ทดสอบครั้งที่ 1 (แบบปรนัย)
ทดสอบครั้งที่ 3 (แบบปรนัย)
การเขียนเรียงความเรื่องความเป็นพลเมืองอาเซียน

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สัปดาห์
ที่กาหนด

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

8
17
ตลอดเทอม
7
4
14
16

20
30
10
10
10
10
10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ธดา สิทธิ์ธาดา. เอกสารประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา. นครปฐม: เพชรเกษมการ
พิมพ์, 2557
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กรมอาเซี ย น กระทรวงการต่ า งประเทศ. (2551). มารู้ จั ก อาเซี ย นกั น เถอะ. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1.
กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ์
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). บันทึกการเดินทางอาเซียน. กรุงเทพมหานคร:
วิธิดา แอนิเมชั่น.
กองอาเซีย น 1 กรมอาเซีย น กระทรวงการต่า งประเทศ. (2553). แผนการจัด ตั้งประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY BLUPRINT).
กรุงเทพมหานคร: เพจเมคเกอร์.
กองอาเซียน 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2554). แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: คาริสมา มีเดีย.
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2554). อาเซียนไฮไลท์ 2554 (ASEAN Hight Lights
2011). กรุงเทพมหานคร: เพจเมคเกอร์.
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (มปป). ASEAN Mi Ni Book. กรุงเทพมหานคร: มปพ.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช ย์. (2552). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Economic Community: AEC). กรุงเทพมหานคร: มปพ.
วิทย์ บัณฑิตกุล. (2555). มารู้จักประชาคมอาเซียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊ค.
Association of Southeast Asian Nations. (2009). Roadmap for an ASEAN Community.
Jakarta Indonesia: ASEAN Secretariat.
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- กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. <http://www.mfa.go.th/web/3019.php>.
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. <http://www.dtn.go.th>.
- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. <th.wikipedia.org/>.
- สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย. <www.aseanthailand.org/>.
- สานักงานเลขาธิการอาเซียน. <www.aseansec.org/>.
- AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. <www.thai-aec.com/>.
เพิ่มเติม
กฏฃนก สุขสถิตย์. สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ . กรุงเทพฯ: บริษัท
สานักพิมพ์แสงดาว, 2555.
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคโบราณ จากมุมมอง
ของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ .
เชี ย งใหม่ :
สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าตร์ คณมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ. 500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอก กับลัทธิ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1) การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ประชุมอาจารย์ในโปรแกรมวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและ
ประเมินผลผ่านแล้ว
2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่สาคัญๆ อีกครั้ง
3) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 2 ปี หรือ
ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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