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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รหัสวิชา  ๓๐๐๐๔๑๐๑  

 

ชื่อวิชา อาเซียนศึกษา 

๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต 

 

ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 

งานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



มคอ.๓ 
 

๒ 
 

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการ                ของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร     ซ่ึงแต่ละรายวชิาจะก าหนดไว้อย่างชดัเจนเก่ียวกับวตัถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา                   แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะ
อ่ืนๆ  ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน      การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/วิทยาลัย   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

ภาษาไทย               ๓๐๐๐๔๑๐๑ อาเซียนศึกษา 

ภาษาอังกฤษ           (ASEAN STUDIES)          

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

  บรรยาย               …๒….…….ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  ปฏิบัติ  ........๒......ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  ศึกษาด้วยตนเอง ......๕....ชัว่โมง/สัปดาห์         

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ๓.๑ ใช้ส าหรับหลายหลักสูตร (หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป) 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา 

                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา...มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.............. 

 ๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ เลขบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
  ๑ นางสาวภาวดี พันธรักษ์  อาจารย์ ปริญญาโท 
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 ๔.๒  อาจารย์ผูส้อน (ทุกคน) 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ เลขบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
  ๑ นางสาวภาวดี พันธรักษ์  อาจารย์ ปริญญาโท 
๒ นางสาวสุวิมล ค าน้อย  อาจารย์ ปริญญาโท 
๓ นางสาวอภิรดี แข้โส  อาจารย์ ปริญญาโท 
๔ ดร.อธิราชย์ นันขันตี  อาจารย์ ปริญญาเอก 
๕ นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์  อาจารย์ ปริญญาโท 
๖ ดร.วิศิษฐ ์คิดค าส่วน  อาจารย์ ปริญญาเอก 
๗ นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี  อาจารย์ ปริญญาโท 
๘ นายสมศักดิ์ ไชยมาโย  อาจารย์ ปริญญาโท 

 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษา ………๑/๒๕๖๐…..……ชั้นปีที่…………๑-๒……………….. 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   

              ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ..คณะครุศาตร์  คณะศิลปศาสตร์ฯ  คณะวิทยาการ
จัดการฯ คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ คณะวิทยาลัยเกษตรฯ..........) 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   

  วันที่...........๕........เดือน...กรกฎาคม.................พ.ศ.......๒๕๖๐................ 
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หมวดที ่๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา.......อาเซียนศึกษา.......โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ เพ่ือให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ เคารพใน
สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๑.๒ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเป็นมา
ของอาเซียน แนวคิดการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่อาเซียน กฎบัตรอาเซียน กรอบการประชุมอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน และผลกระทบของการรวมกลุ่มอาเซียนความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
กฎหมายของประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศไทย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ภูมิภาคอาเซียน ในด้าน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ๑.๓ เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผลโดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางสังคมศาสตร์แล้วน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 

๑.๔ เพ่ือให้นักศึกษามีความมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายได้ 

๑.๕ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและเลือกใช้
สื่อการน าเสนอต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียนได้ 

 ๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

วัตถุประสงค์ ข้อมูล/หลักฐาน วิธีการพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้นักศึกษามี

พืน้ฐานความรู ้

แนวทางปฏิบัติที่

ถูกต้อง และ

สามารถน าไป

ประยุกต์ใชใ้น

ชีวติประจ าวันได้ 

จาก มคอ.๕ /จากการ

สัมมนาแลกเปลี่ยนภายใน

กลุ่มอาจารย์ผู้สอน

ประจ ารายวิชาและ

ประจ ากลุ่มมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

เพิ่มเติมกิจกรรมการ

เรียนการสอนเน้นให้

ผูเ้รียนวิเคราะห์

สถานการณป์ัจจุบัน/

ปัญหาเกี่ยวกับสังคม

ในอาเซียน 

อาจารย์ประจ า

กลุ่มวชิามนุษย์

ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
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หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ความเป็นมาของอาเซียน แนวคิดการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่อาเซียน กฎบัตรอาเซียน กรอบการประชุมอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายใน
การพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน และผลกระทบของการรวมกลุ่มอาเซียนความรู้พื้นฐาน
ทางด้านกฎหมายของประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศไทย กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน ในด้าน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของประชาชน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
๒. จ านวนช่ัวมมงที่ใช้ตออาาคการ กึกษา 
  

บรรยาย/ทฤษฎี สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ การ กึกษาด้วย

ตนเอง 

๓๒ - ๓๒ ๘๐ 

 

๓. จ านวนชั่วมมงตออสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกกษาและแนะน าทางวิชาการแกอนัก กึกษาเป็น

รายบุคคล  

วิธีการให้ค าแนะน า…อาจารย์จัดเวลาในชว่งเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ในวันพุธ ทีเ่ป็นการให้

ค าแนะน าเพิ่มเติมที่เกิดจากข้อสงสัยจากการมอบหมายงานหรอืการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

พร้อมทั้งใหค้ าแนะน าผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต ได้แก่ ไลน์ หรอืเฟสบุ๊ค 

 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนัก กึกษา 
 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

         ๑.๑.๑ มีศลีธรรมและจรรยาบรรณ 

         ๑.๑.๒ มีวนิัยและความรับผดิชอบ 

     ๑.๑.๓ มีความซื่อสัตย์สุจรติ 

     ๑.๑.๔ มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี 

     ๑.๑.๕ เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 

 ๑.๒  วิธีการสอน 
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     ๑.๒.๑ บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม    

         ๑.๒.๒ อภปิรายแบบมีสว่นร่วม 

         ๑.๒.๓ กรณี กึกษา 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

     ๑.๓.๑ พฤติกรรมการเข้าเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในชั้นเรียน     

     ๑.๓.๒ ประเมินจากการอภปิรายแบบมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

     ๑.๓.๓ ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิภาพงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

๒. ความรู้ 
 ๒.๑ ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

  ๒.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับความ
เป็นมาของอาเซียน แนวคิดการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้าง 
บทบาทหน้าที่อาเซียน กฎบัตรอาเซียน กรอบการประชุมอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนา
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอาเซียน และผลกระทบของการรวมกลุ่มอาเซียนความรู้พื้นฐานทางด้าน
กฎหมายของประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศไทย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ภูมิภาคอาเซียน ในด้าน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ๒.๑.๒ สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๒.๒ วธิีการสอน 
                  ๒.๒.๑  บรรยาย อภิปรายแบบมีส่วนร่วม มอบหมายงาน น าเสนอรายงาน  

๒.๒.๒  กรณีศึกษา  วีดีทัศน์ 
 ๒.๓ วธิีการประเมินผล 

๒ ..๓ ๑ ประเมินจากใบงาน  รายงาน การน าเสนอรายงาน และสอบปลายภาค 
  ๒ ..๓ ๒ ประเมินจากกรณีศึกษา     
๓. ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
๓.๑.๑ สามารถประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วน าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 

  ๓ ..๑ ๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
  ๓ ..๑ ๓ สามารถใช้หลักการและทฤษฎีเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่
ถูกต้อง 
 ๓.๒  วธิีการสอน 
   ๓.๒.๑ อภิปรายแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ วิจารณ์และซักถาม 
  ๓.๒.๒ วิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขจากหลักการที่ศึกษาในชั้นเรียน 

 

 



มคอ.๓ 
 

๘ 
 

  ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
   ๓.๓.๑ ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน    
  ๓.๓.๒ ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาและการหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
  ๓.๓.๓ สอบปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

๔.๑.๑  สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๔.๑.๒ สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น า ผู้ตามหรือเพ่ือนร่วมงาน 
  ๔.๑.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของ
ทีมงาน 
  ๔.๑.๔ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๔.๒ วธิีการสอน 

๔.๒.๑ บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
  ๔.๒.๒ อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  ๔.๒.๓ กรณีศึกษา 
  ๔.๒.๔  สอบปลายภาค 
 ๔.๓ วธิีการประเมินผล 
  ๔.๓.๑ การตรวจงานเดี่ยวและกลุ่ม  
  ๔.๓.๒ การน าเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๔.๓.๓ กรณีศึกษา 
  ๔.๓.๔ สอบ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  ๕.๑.๑ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด อ่าน เขียนและ
น าเสนอ 
  ๕.๑.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม 
 ๕.๒  วธิีการสอน 

๕.๒.๑ บรรยายแบบมีสว่นร่วม 

  ๕.๒.๒ อภปิรายกลุ่ม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  ๕.๒.๓ กรณีศกึษา  

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๕.๓.๑ การตรวจงานเดี่ยวและกลุ่ม  

  ๔.๓.๒ การน าเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 



มคอ.๓ 
 

๙ 
 

หมวดที่  ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อยออย 
 

จุดมุองหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

(Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กจิกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมอืประเมิน ชื่อผู้สอน 

๑ 
 

 

ปฐมนิเทศแนะน ารายวิชา ๑. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความซื่อสัตย์ มี
ความรับผิดชอบ มี
วินัยเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความซื่อสัตย์ 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยและ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

บรรยายแบบมสี่วนร่วม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

Power point พฤติกรรมการมสี่วนร่วม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

คณาจารย ์

๒-๓ บทท่ี ๑ ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับอาเซียน 
 
 

๑. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความซื่อสัตย์ มี
ความรับผิดชอบ มี
วินัยเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เสียสละ เคารพ
ในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
๒. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านมนุษย์
ศาสตร์และ

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
 - สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได้ 
- สามารถใช้เทคโนโลยี

บรรยายแบบมีส่วนร่วม
และน าเสนอ VCD 
เรื่องก าเนิดอาซียน 
-การอภิปรายกลุ่มย่อย
และน าเสนอด้วย
Power point 
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
-สรุปท้ายชั่วโมง 

Power point/ VCD 
เรื่องก าเนิดอาเซียน/  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /
การตอบค าถาม /การ
น าเสนอ /ใบงานเดีย่ว/ 
กิจกรรมกลุ่ม/สอบ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการมสี่วน
ร่วม/แบบประเมิน
การน าเสนอ/ตรวจ
ใบงานเดี่ยว/ตรวจ
งานกลุ่ม/ข้อสอบ 

คณาจารย ์



มคอ.๓ 
 

๑๐ 
 

สังคมศาสตร์ และ
ความรู้ด้านภาษา
และการสื่อสารที่
เกี่ยวกับอาเซียน  
๓. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและมี
ความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น
สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้ 
๔. เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย
และเลือกใช้สื่อการ
น าเสนอต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และการเขียนได้ 

สารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาแหล่งความรู้
ที่ทันสมัย 
 - สามารถเลือกใช้สื่อ
การน าเสนอต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
- ความรู้ด้านภาษาและ
การสื่อสาร 
- มีทักษะการสื่อสาร
ทั้ งการ ฟั ง พู ด  อ่ าน
และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 



มคอ.๓ 
 

๑๑ 
 

๔ 
 

 

กฎบัตรอาเซียน 
 
 

 เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับอาเซียน  

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
 
 

บรรยายแบบมสี่วนร่วม
ด้วย Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
และสรุปแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 
 

Power point/
เอกสารประกอบการ
สอน 

การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น /ใบงานเดี่ยว 

การตอบค าถาม/
แบบประเมินการมี
ส่วนร่วม ตรวจงาน
เดี่ยว/ข้อสอบ 

คณาจารย ์

๕-๘ 
 

ประเทศสมาชิกอาเซยีน ๑.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับอาเซียน 
๒.เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล สามารถ
บูรณาการความรู้ใน
การจัดการได้ 
๓. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและมี
ความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-ส าม ารถ วิ เค ร าะ ห์
ปัญหาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล สามารถ
บู รณ าการความรู้ ใน
การจัดการได้ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
 - สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได้ 
- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาแหล่งความรู้

 power point / 
อภิปรายกลุ่ม/กจิกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
กรณีศึกษาและน าเสนอ 

Power point/
เอกสารประกอบการ
สอน/สารคดีประเทศ
อาเซียนจากYoutube 

บรรยายแบบมสี่วนร่วม/
กิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรียนรู/้ การน าเสนอ/
สอบ 

แบบประเมินการมี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้การตอบ
ค าถาม/แบบ
ประเมินการ
น าเสนอ/ตรวจงาน
กลุ่ม/สอบ 

คณาจารย ์



มคอ.๓ 
 

๑๒ 
 

สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้ 
 
๔. เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย
และเลือกใช้สื่อการ
น าเสนอต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และการเขียนได้ 
 
 

ที่ทันสมัย 
 - สามารถเลือกใช้สื่อ
การน าเสนอต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
- ความรู้ด้านภาษาและ
การสื่อสาร 
- มีทักษะการสื่อสาร
ทั้ งการ ฟั ง พู ด  อ่ าน
และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๓ 
 

๑๓ 
 

สัปดาห์
ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 
วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา (Learning 

Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เคร่ืองมือประเมิน ชื่อผู้สอน 

๙-๑๐ 
 

 

ความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม 

๑.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับอาเซียน 
๒. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและมี
ความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น
สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้ 
๓. เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
 - สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได้ 
- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาแหล่งความรู้
ที่ทันสมัย 
 - สามารถเลือกใช้สื่อ
การน าเสนอต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
- ความรู้ด้านภาษาและ
การสื่อสาร 
- มีทักษะการสื่อสาร

power point / อภิปราย
กลุ่ม/กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู/้
กรณีศึกษาและน าเสนอ 

Power point/ 
เอกสารประกอบการ
สอน/บทความ/เพลง
อาเซียน 

กิจกรรมกลุ่มการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู/้การ
น าเสนอ 

แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม/แบบ
ประเมินการ
น าเสนอ/สอบ 

คณาจารย ์



มคอ.๓ 
 

๑๔ 
 

และเลือกใช้สื่อการ
น าเสนอต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และการเขียนได้ 

ทั้ งการ ฟั ง พู ด  อ่ าน
และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑๑-๑๓ ผลกระทบของการรวมกลุ่ม
อาเซียน 
 
 
 

๑.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับอาเซียน 
๒. เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล สามารถ
บูรณาการความรู้ใน
การจัดการได้ 
๓. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและมี
ความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น
สามารถสร้าง

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- ส ามารถวิ เค ราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล สามารถ
บู รณ าการความรู้ ใน
การจัดการได้ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
 - สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได้ 
- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาแหล่งความรู้
ที่ทันสมัย 

บรรยายแบบมสี่วนร่วม
และอภิปรายกลุ่มพร้อม
น าเสนอ กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

บทความ/ power 
point /กรณีศึกษา 

กิจกรรมกลุ่มการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู/้การ
น าเสนอ 

แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม/แบบ
ประเมินการ
น าเสนอ/สอบ 

คณาจารย ็



มคอ.๓ 
 

๑๕ 
 

ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้ 
๔. เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย
และเลือกใช้สื่อการ
น าเสนอต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และการเขียนได้ 

 - สามารถเลือกใช้สื่อ
การน าเสนอต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
- ความรู้ด้านภาษาและ
การสื่อสาร 
- มีทักษะการสื่อสาร
ทั้ งการ ฟั ง พู ด  อ่ าน
และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 

๑๔ กรณีศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างไทยกับอาเซียน 

๑.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับอาเซียน 
๒.เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและ

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-ส าม ารถ วิ เค ร าะ ห์
ปัญหาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล สามารถ
บู รณ าการความรู้ ใน
การจัดการได้ 

บรรยายแบบมสี่วนร่วม
และอภิปรายกลุ่มพร้อม
น าเสนอ กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

บทความ/ power 
point/ กรณีศึกษา 

กิจกรรมกลุ่มการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู/้การ
น าเสนอ 

แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม/แบบ
ประเมินการน าเสนอ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๖ 
 

แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล สามารถ
บูรณาการความรู้ใน
การจัดการได้ 
๓. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและมี
ความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น
สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้ 
๔. เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย
และเลือกใช้สื่อการ
น าเสนอต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และการเขียนได้ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อ่ืน 
 - สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได้ 
- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาแหล่งความรู้
ที่ทันสมัย 
 - สามารถเลือกใช้สื่อ
การน าเสนอต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
- ความรู้ด้านภาษาและ
การสื่อสาร 
- มีทักษะการสื่อสาร
ทั้ งการ ฟั ง พู ด  อ่ าน
และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 



มคอ.๓ 
 

๑๗ 
 

๑๕ อาเซียนปัจจุบันและ
อนาคต 

๑.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับอาเซียน 
 ๒.เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล สามารถ
บูรณาการความรู้ใน
การจัดการได้ 
๓. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและมี
ความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น
สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้ 
๔. เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี

ความรับผิดชอบหลัก 
- มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-ส าม ารถ วิ เค ร าะ ห์
ปัญหาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล สามารถ
บู รณ าการความรู้ ใน
การจัดการได้ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น 
 - สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนหลากหลายได้ 
- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาแหล่งความรู้
ที่ทันสมัย 
 - สามารถเลือกใช้สื่อ
การน าเสนอต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
- ความรู้ด้านภาษาและ
การสื่อสาร 

บรรยายแบบมีส่วนร่วม
และอภิปรายกลุ่ม
พร้อมน าเสนอ 
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บทความ/ power 
point /
กรณีศึกษา/ข่าว 

กิจกรรมกลุ่มการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
การน าเสนอ 

แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม/
แบบประเมินการ
น าเสนอ 

 



มคอ.๓ 
 

๑๘ 
 

สารสนเทศในการ
ค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัย
และเลือกใช้สื่อการ
น าเสนอต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
และการเขียนได้ 

- มีทักษะการสื่อสาร
ทั้ งการ ฟั ง พู ด  อ่ าน
และการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

๑๖ 
 

 

สอบปลายภาค 
 

- - - - สอบ ข้อสอบปลายภาค คณาจารย์ 

 
 
 
 
 



มคอ.๓ 
 

๑๙ 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๑ การวัดผล 
 

ผลการเรียนรู้ 
(learning 
Outcome) 

 
วิธีการประเมินผลนักศึกษา 

 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑.๑/๔.๑ การเข้าเรียน การส่งงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ๑-๑๕ ๑๐ 
๑.๑/๒.๑/๓.๑ ใบงานเดี่ยว 

 
๑-๑๕ ๑๐ 

๑.๑/๒.๑/๓.๑/๔.๑/
๕.๑ 

อภิปรายกลุ่มและน าเสนอ / กรณีศึกษา 
 

๒-๑๒ และ ๑๓-๑๕  ๕๐ 

๑.๑/๒.๑/๓.๑ สอบปลายภาค 
 

๑๖ ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 ๒.๒  การประเมินผล 

 
ช่วงระดับคะแนน ระดับคะแนน 

๘๐-๑๐๐ A 
๗๕-๗๙  B+ 
๗๐-๗๔ B 
๖๕-๖๙   C+ 
๖๐-๖๔ C 
๕๕-๕๙   D+ 
๕๐-๕๔ D 
๐-๔๙ F 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๓ 
 

๒๐ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนอาเซียนศึกษา 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ณรงค์ ดพธิ์พฤกานันท์. 2556. อาเซียนศึกษา. ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล : กรุงเทพฯ. 
ประภัสสร์  เทพชาตรี.2554.ประชาคมอาเซียน.ส านักพิมพ์เสมาธรรม : กรุงเทพฯ. 
วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร.2556. เศรษฐกิจอาเซียน.ส านักพิมพ์แสงดาว : กรุงเทพฯ. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน 
เว็บไซต์เกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียน 
เว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการอาเซียน 
เว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
เว็บไซต์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลตอบรับ การให้ความสนใจในชั้นเรียนจากผู้เรียน 
 - ผลการเรียนของผู้เรียน 
 - การสังเกตการสอนของอาจารย์ผู้ร่วมสอน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการสอนในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว จึงน ามาปรับปรุง การสอน  โดย
การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ร่วมทีมการสอน  เพื่อน าความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การสอนในครั้งต่อไป 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน   หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 

 - คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสุ่ม
ตรวจข้อสอบ รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา   

๑๒ 


