
  

 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื�อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัมหิดล   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะศิลปศาสตร์  
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศศศ ๑๖๑ ความรู�เร่ืองอาเซียนเพ่ือการเป�นผู�ประกอบการ 
ภาษาอังกฤษ   LALA 161 ASEAN Knowledge for Entrepreneurship 

 
๒.  จํานวนหน"วยกิต        ๓ (๓-๐-๖) หน?วยกิต 
      (บรรยาย ๓ ช่ัวโมง – ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง – ศึกษาด�วยตนเอง ๖ ช่ัวโมง/สัปดาหJ)
       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว�นหลักสูตรนานาชาติ)  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ?มวิชาสังคมศาสตรJ มนุษยศาสตรJ และวิชาเลือกเสรี  
 
๔.  อาจารย(ผู�รับผิดชอบรายวิชา  อาจารยJ ดร.เกรียงไกร ฮ?องเฮงเส็ง 
     และอาจารย(ผู�สอน   คณะศิลปศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป2ท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี    ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒  ทุกช้ันปX 
๕.๒ จํานวนผู�เรียนท่ีรับได�   ๑๐๐  คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก"อน   ไม?มี 
     (Pre-requisite)     
 
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน  ไม?มี      
       (Co-requisites)       
             
       
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะศิลปศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุง  ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล"าสุด 
 
 

  มคอ. ๓ 



 ๒ 

  

หมวดท่ี ๒ จุดมุ"งหมายและวัตถุประสงค( 
 

๑. จุดมุ"งหมายของรายวิชา 
       หลังส้ินสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 

๑. อธิบายความรู�ขั้นพื้นฐานด�านการเป�นผู�ประกอบการ และความรู�ด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ     
         อาเซียนได� (CLO1)  
๒. วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�เร่ืองอาเซียนกับการเป�นผู�ประกอบการได� เพื่อบูรณาการสําหรับเสนอแนวคิดเก่ียวกับ    
         กิจการท่ีสนใจ (CLO2) 
๓. ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียน และตรงต?อเวลา (CLO3) 
๔. แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเป�นกลุ?ม (CLO4) 
๕. นําเสนองานกลุ?มเก่ียวกับกิจการท่ีสนใจ (CLO5) 

 
๒.   วัตถุประสงค(ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
           ให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และการเป�นผู�ประกอบการข้ันพื้นฐาน เพื่อ
บูรณาการความรู�ท้ัง ๒ ด�านให�เสนอเป�นแนวคิดเร่ืองกิจการท่ีตนเองสนใจได�  

    
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

การเป�นผู�ประกอบการ เศรษฐกิจเชิงสร�างสรรคJ การบริหารธุรกิจ ประวัติศาสตรJ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ความหลากหลายของกลุ?มชาติพันธุJ การท?องเท่ียว ศาสนาและความเช่ือ และส่ิงแวดล�อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช�ต"อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝMกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝMกงาน 

(นําเสนอผลงานของกิจกรรม 
สังเคราะห(ความรู�) 

การศึกษาด�วยตนเอง 

๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหJ) 

พิจารณา                  
ตามความจาํเป�น  

- ๙๐  ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหJ) 

 
๓. จํานวนช่ัวโมงต"อสัปดาห(ท่ีอาจารย(ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก"นักศึกษาเปOนรายบุคคล 
 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาหJ 



 ๓

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู�ของนักศึกษา   
 

   ความสอดคล�องของผลการเรียนรู�ของนักศึกษากับผลลัพธJการเรียนรู�ท่ีคาดหวังจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE 
Module LOs) แสดงในตารางด�านล?าง 

CLOs 
MU-GE Module LOs 

LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 
CLO1: อธิบายความรู�ขั้นพ้ืนฐานด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ และความรู�ด�านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของอาเซียนได�  

         

CLO2: วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�เร่ืองอาเซียนกับ
การเป�นผู�ประกอบการได� เพื่อบูรณาการสําหรับ
เสนอแนวคิดเก่ียวกับกิจการท่ีสนใจ 

         

CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียน และตรง
ต?อเวลา 

 
 
 

       

CLO4: แสดงออกซ่ึงกระบวนการทํางานเป�นกลุ?ม          
CLO5: นําเสนองานกลุ?มเก่ียวกับกิจการท่ีสนใจ          

 
 

   ความสอดคล�องของผลการเรียนรู�ของนักศึกษากับวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล แสดงในตารางด�านล?าง 

ผลการเรียนรู�ของนักศึกษา วิธีการสอน 
การประเมินผล 

กิจกรรม 
สัปดาห(ท่ี
ประเมิน 

สัดส"วน 
(ร�อยละ) 

CLO1: อธิบายความรู�ขั้นพ้ืนฐานด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ และความรู�ด�านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของอาเซียนได�  

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธJ 
- ดูวีดีทัศนJ 
- ถาม-ตอบ 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ถาม-ตอบ 

๗ 
๑๖ 

๒-๑๕ 

๑๕ 
๑๐ 
๕ 

CLO2: วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�เร่ืองอาเซียน
กับการเป�นผู�ประกอบการได� เพ่ือบูรณาการ
สําหรับเสนอแนวคิดเก่ียวกับกิจการท่ีสนใจ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธJ 
- การฝxกวิเคราะหJกรณีศึกษา
จากการระดมความคิดเห็น 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- รายงานวิเคราะหJกรณีศึกษา
จากการระดมความคิดเห็น 

๗ 
๑๖ 

๒-๑๕ 
 

๑๕ 
๑๐ 
๕ 
 

CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียน และ
ตรงต?อเวลา 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธJ 
- การยกตัวอย?าง 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

- การเข�าช้ันเรียน 
- เข�าและออกจากช้ันเรียน
ตามเวลาการเรียนการสอน 

๑-๑๕ 
๑-๑๕ 

๕ 
๕ 

CLO4: แสดงออกซ่ึงกระบวนการทํางานเป�น
กลุ?ม 

- การทํางานกลุ?ม 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

-มีส?วนร?วมในการทํางานกลุ?ม ๑-๑๕ ๑๐ 

CLO5: นําเสนองานกลุ?มเก่ียวกับกิจการท่ีสนใจ - การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

-ใช�ส่ือประกอบการนําเสน 
-การพูดนําเสนอ 

๑๔-๑๕ ๑๐ 
๑๐ 



 ๔

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห(ท่ี หัวข�อ/รายละเอียด  CLO 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช� 
ผู�สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ แนะนําสังเขปรายวิชา วิธีการสอน การ
วัดผล/เข�าสู?บทเรียน 
ทบทวนความรู�ข้ันพื้นฐานเก่ียวกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต� ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเป�น
ผู�ประกอบการ  
-อธิบายความรู�ข้ันพ้ืนฐาน 
-เอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
-การเป�นผู�ประกอบการ 

๑ และ ๓ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 

 
ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

๒ ความรู�เบ้ืองต�นด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ ๑ 
-อธิบายความรู�เบ้ืองต�นด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 

 
ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

๓ ความรู�เบ้ืองต�นด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ ๒ 
-อธิบายความรู�เบ้ืองต�นด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 

 
ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

*วิทยากรพิเศษ 
๔ อาหารและเคร่ืองดื่มในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต�กับการเป�นผู�ประกอบการ 
-อธิบายความรู�เร่ืองอาหารและ
เคร่ืองดื่ม เช?น วัฒนธรรมการบริโภค 
พฤติกรรมผู�บริโภค ฯลฯ 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการกับความรู�เร่ืองอาหาร 
และนําเสนอแนวคิดการเป�น
ผู�ประกอบการด�านอาหารได� 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น  

 
 

ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

 
 

๕ เส้ือผ�าเคร่ืองแต?งกายในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�กับการเป�น
ผู�ประกอบการ 
-อธิบายความรู�เร่ืองเส้ือผ�าฯ เช?น 
วัฒนธรรมการแต?งกายพฤติกรรม
ผู�บริโภค ฯลฯ 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ กับความรู�เร่ืองเส้ือผ�า 
และนําเสนอแนวคิดการเป�น
ผู�ประกอบการด�านเส้ือผ�าได� 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น 

ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

 
 



 ๕

สัปดาห(ท่ี หัวข�อ/รายละเอียด  CLO 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช� 
ผู�สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๖ ท่ีอยู?อาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�กับ
การเป�นผู�ประกอบการ 
-อธิบายความรู�เร่ืองท่ีอยู?อาศัยฯ เช?น 
วัฒนธรรมการสร�างบ�านพฤติกรรมการ
อยู?อาศัย ฯลฯ 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการในสัปดาหJท่ี ๑-๓ กับ
ความรู�เร่ืองท่ีอยู?อาศัย และนําเสนอ
แนวคิดการเป�นผู�ประกอบการด�าน
อาหารได� 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น 

 
 
 

ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

๗ ประวัติศาสตรJในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต�กับการเป�นผู�ประกอบการ 
-อธิบายความรู�เร่ืองประวัติศาสตรJ เช?น 
ประวัติศาสตรJร?วมระหว?างชาติ ฯลฯ 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการในสัปดาหJท่ี ๑-๓ กับ
ความรู�เร่ืองประวัติศาสตรJ และนําเสนอ
แนวคิดการสร�างมูลค?าเพ่ิมจากเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตรJให�สินค�าและบริการ
ได� 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น 

 
 

ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

 
 
 

๘ การเมืองการปกครองและกฎหมายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต�กับการเป�น
ผู�ประกอบการ 
-อธิบายความรู�เร่ืองการเมืองการ
ปกครองของแต?ละประเทศ 
-อธิบายความรู�เร่ืองกฎหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของแต?ละประเทศ 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการในสัปดาหJท่ี ๑-๓ กับ
ความเป�นไปได�ในการดําเนินธุรกิจ
ภายใต�กฎหมายและการเมืองการ
ปกครองของแต?ละประเทศ 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น 

 
 

ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

 
*วิทยากรพิเศษ 

 

สอบกลางภาค 
 



 ๖

สัปดาห(ท่ี หัวข�อ/รายละเอียด  CLO 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช� 
ผู�สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๙ ส่ิ งแวดล�อมและ สุขภาพในเอ เ ชี ย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต� กั บ ก า ร เ ป� น
ผู�ประกอบการ 
-อธิบายความรู�เร่ืองส่ิงแวดล�อมของแต?
ละประเทศ  
-อธิบายความรู�เร่ืองสุขภาพของคนใน
แต?ละประเทศ เช?น พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการในสัปดาหJท่ี ๑-๓ กับ
ส่ิงแวดล�อมและพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพ และนําเสนอแนวคิดเพื่อ
ดําเนินธุรกิจเชิงสุขภาพ 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น 

 
 

ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

 
 

๑๐ การท?องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต�กับการเป�นผู�ประกอบการ 
-อธิบายความรู�เร่ืองการท?องเท่ียวของ
คนในแต?ละประเทศ เช?น พฤติกรรม
การท?องเท่ียว 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการในสัปดาหJท่ี ๑-๓ กับ
พฤติกรรมการท?องเท่ียวของคนในแต?
ละประเทศเพื่อเสนอแนวคิดธุรกิจด�าน
การท?องเท่ียวและบริการ 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 
- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น 

 
 

ดร.เกรียงไกร       
ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๑ ศาสนาและความเช่ือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�กับการเป�น
ผู�ประกอบการ 

-อธิบายความเช่ือของคนในแต?ละ
ประเทศ เช?น ส่ิงใดทําได� ส่ิงใดทําไม?ได� 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการในสัปดาหJท่ี ๑-๓ กับ
ความเช่ือของคนในแต?ละประเทศ เพื่อ
เข�าใจข�อจํากัดในการดําเนินธุรกิจท่ี
เช่ือมโยงกับความเช่ือและข�อห�ามทาง
ศาสนา 

๑-๕ 

 

๓ ๐ -การบรรยาย 

-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 
-การถาม-ตอบ 

- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม

ความคิดเห็น 

 

 
ดร.เกรียงไกร       

ฮ?องเฮงเส็ง 



 ๗

สัปดาห(ท่ี หัวข�อ/รายละเอียด  CLO 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช� 
ผู�สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๒ กลุ?มชาติพันธุJในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต�กับการเป�นผู�ประกอบการ 

-อธิบายความแตกต?างหลากหลายทาง
ชาติพันธุJในแต?ละประเทศ 
-วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�ด�านการเป�น
ผู�ประกอบการในสัปดาหJท่ี ๑-๓ กับอัต
ลักษณJทางชาติพันธุJเพ่ือดึงจุดเด?นมา
เสนอแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ 

๑-๕ 
 

๓ ๐ -การบรรยาย 
-การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 

-การถาม-ตอบ 

- รายงานวิเคราะหJ
กรณีศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็น 

 
 

ดร.เกรียงไกร       

ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๓ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู�กับ
ผู�ประกอบการธุรกิจในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� 

๑-๓ 

 

๓ ๐ -การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 

-การถาม-ตอบ 

 

ดร.เกรียงไกร       

ฮ?องเฮงเส็ง 

*วิทยากรพิเศษ 

๑๔ นําเสนอแนวคิดการเป�นผู�ประกอบการ

ตามความสนใจผ?านงานกลุ?ม สัปดาหJที่ ๑ 

๑-๕ ๓ ๐ การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 

การถาม-ตอบ 
นําเสนองานกลุ?ม 

ดร.เกรียงไกร       

ฮ?องเฮงเส็ง 

๑๕ นําเสนอแนวคิดการเป�นผู�ประกอบการ

ตามความสนใจผ?านงานกลุ?ม  สัปดาหJที่ ๒  

๑-๕ 

 

๓ ๐ การเรียนรู�แบบมีส?วนร?วม 

การถาม-ตอบ 

นําเสนองานกลุ?ม 

ดร.เกรียงไกร       

ฮ?องเฮงเส็ง 

สอบปลายภาค 
 รวม  ๔๕ ๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู� 

ผลการเรียนรู� 

การประเมินผลการเรียนรู� 

กิจกรรม สัปดาห(ท่ีประเมิน 
สัดส"วนของการ
ประเมินผล (ร�อย

ละ) 

CLO1: อธิบายความรู�ขั้นพ้ืนฐานด�านการเป�น
ผู�ประกอบการ และความรู�ด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนได�  

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ถาม-ตอบ  

๗ 
๑๖ 

๒-๑๕ 

๑๕ 
๑๐ 
๕ 

CLO2: วิเคราะหJเช่ือมโยงความรู�เร่ืองอาเซียน
กับการเป�นผู�ประกอบการได� เพ่ือบูรณาการ
สําหรับเสนอแนวคิดเก่ียวกับกิจการท่ีสนใจ 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- รายงานวิเคราะหJกรณีศึกษา
จากการระดมความคิดเห็น 

๗ 
๑๖ 

๒-๑๕ 

๑๕ 
๑๐ 
๕ 
 

CLO3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียน และ
ตรงต?อเวลา 

- การเข�าช้ันเรียน 
- เข�าและออกจากช้ันเรียนตาม
เวลาการเรียนการสอน 

๑-๑๕ ๕ 
๕ 

CLO4: แสดงออกซึ่งกระบวนการทํางานเป�น
กลุ?ม 

-การมีส?วนร?วมขณะทํางานกลุ?ม
ในช้ันเรียน 

๒-๑๕ ๑๐ 

CLO5: นําเสนองานกลุ?มเก่ียวกับกิจการท่ี
สนใจ 

-ใช�ส่ือประกอบการนําเสนอ     
-การพูดนําเสนอ 

๑๔-๑๕ 
 

๑๐ 
๑๐ 

   
เกณฑJการประเมินผลเป�นไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใช�หลักการอิงเกณฑJและเทียบคะแนนตาม

สัญลักษณJ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดังน้ี 
 

คะแนน (ร�อยละ) เกรด 
๘๐-๑๐๐ A 
๗๕-๗๙ B+ 
๗๐-๗๔ B 
๖๕-๖๙ C+ 
๖๐-๖๔ C 
๕๕-๕๙ D+ 
๕๐-๕๔ D 
๐-๔๙ F 

 

*หมายเหตุ กําหนดให�นักศึกษาต�องมีผลการเรียน ๕๐ คะแนนข้ึนไป หรือเกรด D ข้ึนไป กรณีท่ีนักศึกษาไม?ผ?านจะต�อง

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 



 ๙

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

รุ?งทิพยJ จันทรJธนะกุล. (๒๕๕๙). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว�างประเทศ 
ปทุมธานี: ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.  

  ศูนยJศึกษายุทธศาสตรJ สถาบันวิชาการป�องกันประเทศ. (๒๕๕๙). สรุปการสัมมนาความม่ันคงสู�อาเซียน คร้ังท่ี ๑/
๒๕๕๘ การประชุมเชิงสัมมนาความมั่นคงสู�อาเซียน (คร้ังท่ี ๑: ๒๕๕๘). กรุงเทพฯ: ศูนยJศึกษายุทธศาสตรJ สถาบันวิชาการ
ป�องกันประเทศ. 
   ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. (๒๕๕๙). รายงานฉบับสมบูรณ+โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการรวมตัวกันเป2นประชาคมอาเซียน. ปทุมธานี : ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.   
   คณะสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๕๘). อุดมศึกษาไทยสู�อาเซียน : การประชุมวิชาการ
ประจําป6 ๒๕๕๗ สังคมศาสตร+ มนุษยศาสตร+ และศึกษาศาสตร+. คณะสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  เอกสารและข�อมูลสําคัญ 

ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. (๒๕๕๙). รายงานวิจัยการวิเคราะห+จุดแข็งและจุดอ�อนของแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) และการประเมินบทบาทของประเทศมหาอํานาจในเอเชีย. 
ปทุมธานี: ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. 

กรมอาเซียน กระทรวงการต?างประเทศ. (๒๕๕๙). อาเซียน--เปล่ียนผ�านในกาลเวลา : ASEAN moments. กรุงเทพฯ : 
กรมอาเซียน กระทรวงการต?างประเทศ. 

ธีระ นุชเปX�ยม. (๒๕๕๙). สารานุกรมประวัติศาสตร+ประเทศเพื่อนบQานในอาเซียน : ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. 

 
๓.  เอกสารและข�อมูลแนะนํา 
   ศูนยJอาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรJ. (๒๕๕๘). มือการประยุกต+นโยบายส�งเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนยJอาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรJ. 
   คณะสังคมศาสตรJและมนุษยศาสตรJ มหาวิทยาลัยมหิดล. อาเซียนสู�การเป2นประชาคม: ความเคล่ือนไหวดQานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว. 

   ดนุพล อริยสัจจากร. (๒๕๕๘). สถานการณ+และผลกระทบจากการเคล่ือนยQายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน. กรุงเทพฯ: 
คณะเศรษฐศาสตรJ จุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย.  

   ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. (๒๕๕๘). อาเซียน ไทยและมหาอํานาจในยุคแห�งการปฏิรูป. ปทุมธานี: 
ศูนยJอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ.  

   ชุติมา อรรคลีพันธุJ. (๒๕๕๘). ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต�อการเปล่ียนแปลงระบบสุขภาพ. นนทบุรี: แผนงาน
การพัฒนาศักยภาพด�านค�าระหว?างประเทศและสุขภาพ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว?างประเทศ.  



 ๑๐ 

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

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ(การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            ให�นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในด�านต?างๆ เช?น เน้ือหาการเรียนการสอน  วิธีจัดการเรียนการสอน  
ข�อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
๒. กลยุทธ(การประเมินการสอน 
     ๒.๑  ให�อาจารยJในสาขาวิชาเข�าสังเกตการเรียนการสอน 
     ๒.๒  สังเกตจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษา 
     ๒.๓  ประเมินจากการทํารายงายวิเคราะหJกรณีศึกษาของนักศึกษา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากได�รับผลการประเมินในข�อ ๑ แล�ว จะมีการจัดประชุมอาจารยJท้ังสาขาวิชาเพ่ือหารือป�ญหาการเรียนรู�ของ
นักศึกษาและร?วมกันหาแนวทางแก�ไข 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 จะมีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของข�อสอบและวิธีการให�คะแนนทุกรายวิชา 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชาเพ่ือให�มีคุณภาพมากข้ึน 



  

 

 


