มคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบัน อุด มศึก ษา
วิท ยาเขต/คณะ/ภาควิช า

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. จํานวนหน"วยกิต

ศศศศ ๑๖๑ ความรูเรื่องอาเซียนเพื่อการเปนผูประกอบการ
LALA 161 ASEAN Knowledge for Entrepreneurship
๓ (๓-๐-๖) หน?วยกิต
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง – ปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง – ศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง/สัปดาหJ)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ?มวิชาสังคมศาสตรJ มนุษยศาสตรJ และวิชาเลือกเสรี

๔. อาจารย(ผูรับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย(ผูสอน

อาจารยJ ดร.เกรียงไกร ฮ?องเฮงเส็ง
คณะศิลปศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นป2ที่เรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาที่
๕.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ทุกชั้นปX
๑๐๐ คน

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมาก"อน
(Pre-requisite)

ไม?มี

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

ไม?มี

๘. สถานที่เรียน

คณะศิลปศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล"าสุด

๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒

หมวดที่ ๒ จุดมุ"งหมายและวัตถุประสงค(
๑. จุดมุ"งหมายของรายวิชา
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายความรูขั้นพื้นฐานดานการเปนผูประกอบการ และความรูดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
อาเซียนได (CLO1)
๒. วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูเรื่องอาเซียนกับการเปนผูประกอบการได เพื่อบูรณาการสําหรับเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
กิจการที่สนใจ (CLO2)
๓. ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน และตรงต?อเวลา (CLO3)
๔. แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเปนกลุ?ม (CLO4)
๕. นําเสนองานกลุ?มเกี่ยวกับกิจการที่สนใจ (CLO5)
๒. วัตถุประสงค(ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและการเปนผูประกอบการขั้นพื้นฐาน เพื่อ
บูรณาการความรูทั้ง ๒ ดานใหเสนอเปนแนวคิดเรื่องกิจการที่ตนเองสนใจได

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
การเปนผูประกอบการ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคJ การบริหารธุรกิจ ประวัติศาสตรJ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ความหลากหลายของกลุ?มชาติพันธุJ การท?องเที่ยว ศาสนาและความเชื่อ และสิ่งแวดลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
การก?อตั้งและกรอบความร?วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Theories and practices concerning asean knowledge for entrepreneurship, including entrepreneurship,
creative economy, business administration, history, society, economic, cultural, political, ethnic groups,
tourism, religion and believe, environment and establishment and co- operation of asean economics
community
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชต"อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

๔๕ ชั่วโมง
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาหJ)

พิจารณา
ตามความจําเปน

การฝMกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝMกงาน
(นําเสนอผลงานของกิจกรรม
สังเคราะห(ความรู)

-

การศึกษาดวยตนเอง
๙๐ ชั่วโมง
(๖ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาหJ)

๓. จํานวนชั่วโมงต"อสัปดาห(ที่อาจารย(ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก"นักศึกษาเปOนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง / สัปดาหJ

๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ความสอดคลองของผลการเรียนรูของนักศึกษากับผลลัพธJการเรียนรูที่คาดหวังจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE
Module LOs) แสดงในตารางดานล?าง
MU-GE Module LOs
CLOs
CLO1: อธิบายความรูขั้นพื้นฐานดานการเปน
ผูประกอบการ และความรูดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของอาเซียนได
CLO2: วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูเรื่องอาเซียนกับ
การเปนผูประกอบการได เพื่อบูรณาการสําหรับ
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจการที่สนใจ
CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน และตรง
ต?อเวลา
CLO4: แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเปนกลุ?ม
CLO5: นําเสนองานกลุ?มเกี่ยวกับกิจการที่สนใจ

LO1

LO2









LO3

LO4

LO5

LO6

LO7

LO8

LO9





ความสอดคลองของผลการเรียนรูของนักศึกษากับวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล แสดงในตารางดานล?าง
การประเมินผล
ผลการเรียนรูของนักศึกษา
วิธีการสอน
สัปดาห(ที่
กิจกรรม
ประเมิน
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธJ - การสอบกลางภาค
๗
CLO1: อธิบายความรูขั้นพื้นฐานดานการเปน
- การสอบปลายภาค
๑๖
ผูประกอบการ และความรูดานเศรษฐกิจ สังคม - ดูวีดีทัศนJ
- ถาม-ตอบ
- ถาม-ตอบ
๒-๑๕
และวัฒนธรรมของอาเซียนได
๗
CLO2: วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูเรื่องอาเซียน - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธJ - การสอบกลางภาค
- การฝxกวิเคราะหJกรณีศึกษา
- การสอบปลายภาค
๑๖
กับการเปนผูประกอบการได เพื่อบูรณาการ
จากการระดมความคิดเห็น
- รายงานวิเคราะหJกรณีศึกษา
๒-๑๕
สําหรับเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจการที่สนใจ
จากการระดมความคิดเห็น
CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน และ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธJ - การเขาชั้นเรียน
๑-๑๕
ตรงต?อเวลา
- การยกตัวอย?าง
- เขาและออกจากชั้นเรียน
๑-๑๕
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ ตามเวลาการเรียนการสอน
คิดเห็น
CLO4: แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเปน
- การทํางานกลุ?ม
-มีส?วนร?วมในการทํางานกลุ?ม
๑-๑๕
กลุ?ม
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
CLO5: นําเสนองานกลุ?มเกี่ยวกับกิจการที่สนใจ - การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ -ใชสื่อประกอบการนําเสน
๑๔-๑๕
คิดเห็น
-การพูดนําเสนอ

สัดส"วน
(รอยละ)
๑๕
๑๐
๕
๑๕
๑๐
๕
๕
๕

๑๐

๑๐
๑๐

๔

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห(ที่
๑

๒

๓

๔

๕

หัวขอ/รายละเอียด

CLO

แนะนําสังเขปรายวิชา วิธีการสอน การ ๑ และ ๓
วัดผล/เขาสู?บทเรียน
ทบทวนความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเปน
ผูประกอบการ
-อธิบายความรูขั้นพื้นฐาน
-เอเชียตะวันออกเฉียงใต
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-การเปนผูประกอบการ
ความรูเบื้องตนดานการเปน
๑-๕
ผูประกอบการ ๑
-อธิบายความรูเบื้องตนดานการเปน
ผูประกอบการ
ความรูเบื้องตนดานการเปน
๑-๕
ผูประกอบการ ๒
-อธิบายความรูเบื้องตนดานการเปน
ผูประกอบการ
อาหารและเครื่องดื่มในเอเชียตะวันออก ๑-๕
เฉียงใตกับการเปนผูประกอบการ
-อธิบายความรูเรื่องอาหารและ
เครื่องดื่ม เช?น วัฒนธรรมการบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค ฯลฯ
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการกับความรูเรื่องอาหาร
และนําเสนอแนวคิดการเปน
ผูประกอบการดานอาหารได
เสื้อผาเครื่องแต?งกายในเอเชีย
๑-๕
ตะวันออกเฉียงใตกับการเปน
ผูประกอบการ
-อธิบายความรูเรื่องเสื้อผาฯ เช?น
วัฒนธรรมการแต?งกายพฤติกรรม
ผูบริโภค ฯลฯ
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการ กับความรูเรื่องเสื้อผา
และนําเสนอแนวคิดการเปน
ผูประกอบการดานเสื้อผาได

จํานวน(ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ

๓

๓

๓

๓

๓

๐

๐

๐

๐

๐

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง
*วิทยากรพิเศษ
ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

๕
สัปดาห(ที่

หัวขอ/รายละเอียด

CLO

๖

ที่อยู?อาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับ
การเปนผูประกอบการ
-อธิบายความรูเรื่องที่อยู?อาศัยฯ เช?น
วัฒนธรรมการสรางบานพฤติกรรมการ
อยู?อาศัย ฯลฯ
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการในสัปดาหJที่ ๑-๓ กับ
ความรูเรื่องที่อยู?อาศัย และนําเสนอ
แนวคิดการเปนผูประกอบการดาน
อาหารได
ประวัติศาสตรJในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตกับการเปนผูประกอบการ
-อธิบายความรูเรื่องประวัติศาสตรJ เช?น
ประวัติศาสตรJร?วมระหว?างชาติ ฯลฯ
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการในสัปดาหJที่ ๑-๓ กับ
ความรูเรื่องประวัติศาสตรJ และนําเสนอ
แนวคิดการสรางมูลค?าเพิ่มจากเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรJใหสินคาและบริการ
ได
การเมืองการปกครองและกฎหมายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตกับการเปน
ผูประกอบการ
-อธิบายความรูเรื่องการเมืองการ
ปกครองของแต?ละประเทศ
-อธิบายความรูเรื่องกฎหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของแต?ละประเทศ
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการในสัปดาหJที่ ๑-๓ กับ
ความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ
ภายใตกฎหมายและการเมืองการ
ปกครองของแต?ละประเทศ

๑-๕

๗

๘

๑-๕

๑-๕

จํานวน(ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ

๓

๓

๓

สอบกลางภาค

๐

๐

๐

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น

ผูสอน

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
ดร.เกรียงไกร
- รายงานวิเคราะหJ
ฮ?องเฮงเส็ง
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น
*วิทยากรพิเศษ

๖
สัปดาห(ที่

หัวขอ/รายละเอียด

CLO

๙

สิ่ ง แวดลอมและสุ ข ภาพในเอเชี ย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต กั บ ก า ร เ ป น
ผูประกอบการ
-อธิบายความรูเรื่องสิ่งแวดลอมของแต?
ละประเทศ
-อธิบายความรูเรื่องสุขภาพของคนใน
แต?ละประเทศ เช?น พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการในสัปดาหJที่ ๑-๓ กับ
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพ และนําเสนอแนวคิดเพื่อ
ดําเนินธุรกิจเชิงสุขภาพ
การท?องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตกับการเปนผูประกอบการ
-อธิบายความรูเรื่องการท?องเที่ยวของ
คนในแต?ละประเทศ เช?น พฤติกรรม
การท?องเที่ยว
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการในสัปดาหJที่ ๑-๓ กับ
พฤติกรรมการท?องเที่ยวของคนในแต?
ละประเทศเพื่อเสนอแนวคิดธุรกิจดาน
การท?องเที่ยวและบริการ

๑-๕

ศาสนาและความเชื่อในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตกับการเปน

๑-๕

๑๐

๑๑

ผูประกอบการ

-อธิบายความเชื่อของคนในแต?ละ
ประเทศ เช?น สิ่งใดทําได สิ่งใดทําไม?ได
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการในสัปดาหJที่ ๑-๓ กับ
ความเชื่อของคนในแต?ละประเทศ เพื่อ
เขาใจขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจที่
เชื่อมโยงกับความเชื่อและขอหามทาง
ศาสนา

๑-๕

จํานวน(ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ

๓

๓

๓

๐

๐

๐

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ

- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

๗
สัปดาห(ที่
๑๒

หัวขอ/รายละเอียด

กลุ?มชาติพันธุJในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตกับการเปนผูประกอบการ

CLO
๑-๕

จํานวน(ชม.)
บรรยาย ปฏิบัติ
๓

๐

-อธิบายความแตกต?างหลากหลายทาง
ชาติพันธุJในแต?ละประเทศ
-วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูดานการเปน
ผูประกอบการในสัปดาหJที่ ๑-๓ กับอัต
ลักษณJทางชาติพันธุJเพื่อดึงจุดเด?นมา
เสนอแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
-การบรรยาย
-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ

- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

ความคิดเห็น

๑๓

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูประกอบการธุรกิจในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

๑-๓

๓

๐

-การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
-การถาม-ตอบ

๑๔

นําเสนอแนวคิดการเปนผูประกอบการ
ตามความสนใจผ?านงานกลุ?ม สัปดาหJที่ ๑

๑-๕

๓

๐

๑๕

นําเสนอแนวคิดการเปนผูประกอบการ
ตามความสนใจผ?านงานกลุ?ม สัปดาหJที่ ๒

๑-๕

๓

๐

การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
การถาม-ตอบ
นําเสนองานกลุ?ม
การเรียนรูแบบมีส?วนร?วม
การถาม-ตอบ
นําเสนองานกลุ?ม

สอบปลายภาค
๔๕

๐

รวม

ผูสอน

ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง
*วิทยากรพิเศษ
ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง
ดร.เกรียงไกร
ฮ?องเฮงเส็ง

๘

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

กิจกรรม

สัปดาห(ที่ประเมิน

- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- ถาม-ตอบ
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- รายงานวิเคราะหJกรณีศึกษา
จากการระดมความคิดเห็น
CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน และ - การเขาชั้นเรียน
ตรงต?อเวลา
- เขาและออกจากชั้นเรียนตาม
เวลาการเรียนการสอน
CLO4: แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเปน -การมีส?วนร?วมขณะทํางานกลุ?ม
กลุ?ม
ในชั้นเรียน
CLO5: นําเสนองานกลุ?มเกี่ยวกับกิจการที่
-ใชสื่อประกอบการนําเสนอ
สนใจ
-การพูดนําเสนอ
CLO1: อธิบายความรูขั้นพื้นฐานดานการเปน
ผูประกอบการ และความรูดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนได
CLO2: วิเคราะหJเชื่อมโยงความรูเรื่องอาเซียน
กับการเปนผูประกอบการได เพื่อบูรณาการ
สําหรับเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจการที่สนใจ

๗
๑๖
๒-๑๕
๗
๑๖
๒-๑๕

สัดส"วนของการ
ประเมินผล (รอย
ละ)
๑๕
๑๐
๕
๑๕
๑๐
๕

๑-๑๕

๕
๕

๒-๑๕

๑๐

๑๔-๑๕

๑๐
๑๐

เกณฑJการประเมินผลเปนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการอิงเกณฑJและเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณJ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดังนี้
คะแนน (รอยละ)
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

*หมายเหตุ กําหนดใหนักศึกษาตองมีผลการเรียน ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือเกรด D ขึ้นไป กรณีที่นักศึกษาไม?ผ?านจะตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา

๙

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
รุ?งทิพยJ จันทรJธนะกุล. (๒๕๕๙). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
ปทุมธานี: ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.
ศูนยJศึกษายุทธศาสตรJ สถาบันวิชาการป‚องกันประเทศ. (๒๕๕๙). สรุปการสัมมนาความมั่นคงสูอาเซียน ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ การประชุมเชิงสัมมนาความมั่นคงสูอาเซียน (ครั้งที่ ๑: ๒๕๕๘). กรุงเทพฯ: ศูนยJศึกษายุทธศาสตรJ สถาบันวิชาการ
ป‚องกันประเทศ.
ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. (๒๕๕๙). รายงานฉบับสมบูรณ+โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่
เกิดจากการรวมตัวกันเป2นประชาคมอาเซียน. ปทุมธานี : ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.
คณะสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๕๘). อุดมศึกษาไทยสูอาเซียน : การประชุมวิชาการ
ประจําป6 ๒๕๕๗ สังคมศาสตร+ มนุษยศาสตร+ และศึกษาศาสตร+. คณะสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. (๒๕๕๙). รายงานวิจัยการวิเคราะห+จุดแข็งและจุดออนของแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) และการประเมินบทบาทของประเทศมหาอํานาจในเอเชีย.
ปทุมธานี: ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.
กรมอาเซียน กระทรวงการต?างประเทศ. (๒๕๕๙). อาเซียน--เปลี่ยนผานในกาลเวลา : ASEAN moments. กรุงเทพฯ :
กรมอาเซียน กระทรวงการต?างประเทศ.
ธีระ นุชเปXƒยม. (๒๕๕๙). สารานุกรมประวัติศาสตร+ประเทศเพื่อนบQานในอาเซียน : ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ :
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ศูนยJอาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรJ. (๒๕๕๘). มือการประยุกต+นโยบายสงเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนยJอาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรJ.
คณะสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล. อาเซียนสูการเป2นประชาคม: ความเคลื่อนไหวดQานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว.
ดนุพล อริยสัจจากร. (๒๕๕๘). สถานการณ+และผลกระทบจากการเคลื่อนยQายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน. กรุงเทพฯ:
คณะเศรษฐศาสตรJ จุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย.
ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. (๒๕๕๘). อาเซียน ไทยและมหาอํานาจในยุคแหงการปฏิรูป. ปทุมธานี:
ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.
ชุติมา อรรคลีพันธุJ. (๒๕๕๘). ผลกระทบของประชาคมอาเซียนตอการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ. นนทบุรี: แผนงาน
การพัฒนาศักยภาพดานคาระหว?างประเทศและสุขภาพ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว?างประเทศ.

๑๐

ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. (๒๕๕๗). ไทยกับการเป2นศูนย+กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ปทุมธานี: ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ(การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในดานต?างๆ เช?น เนื้อหาการเรียนการสอน วิธีจัดการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
๒. กลยุทธ(การประเมินการสอน
๒.๑ ใหอาจารยJในสาขาวิชาเขาสังเกตการเรียนการสอน
๒.๒ สังเกตจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา
๒.๓ ประเมินจากการทํารายงายวิเคราะหJกรณีศึกษาของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากไดรับผลการประเมินในขอ ๑ แลว จะมีการจัดประชุมอาจารยJทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือป‰ญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและร?วมกันหาแนวทางแกไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
จะมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของขอสอบและวิธีการใหคะแนนทุกรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชาเพื่อใหมีคุณภาพมากขึ้น

