รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553233 ชื่อวิชา เอเชียตะวันออกในการเมืองโลก
East Asian in World Politics
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือกเสรี
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์เพ็ญนภา เว็บบ์
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เพ็ญนภา เว็บบ์ (ตอนเรียน A2)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อม (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
1 สิงหาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 จิตพิสัย (คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 ผู้เรียนมีวินัย ในการตรงต่อเวลา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทางานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกับผู้อื่นได้
1.1.2 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสานึกที่ดตี ่อสังคมส่วนรวม
1.1.3 เป็นผู้คานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่
1

1.2 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการเมือง
ในภูมิภาคเอเชีย
1.2.2 สามารถนาความรู้จากข้อ 1.2.1 มาใช้ในการค้นคว้าข้อมูลและบูรณาการความรู้
กับศาสตร์อื่นๆได้
1.2.3 สามารถนาหลักความรู้ไปใช้พัฒนาแก้ไขปัญหา และนาความรู้ทางรัฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
1.3 ทักษะพิสัย (ทักษะทางปัญญา ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ ทาง
การเมืองการปกครองในภูมิภาคเอเชีย
1.3.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณต่อปัญหานั้นๆ อย่างมีเหตุผล และ
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกทักษะ ตามกรอบทฤษฏีและแนวคิดที่ศึกษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เป็นรายวิชาที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรีนการสอนที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาระบบการเมื อ ง การปกครอง ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศาสตร์ กลุ่ ม พลั ง ทางสั ง คม
ประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษา จีน อินเดีย และญี่ปุ่น
Study politics and government of democratic countries, history, economic
and social context of those countries concerning liberal democracy, communism, and
other patterns of government, comparative study of structural relationship, patterns,
and democratic culture resulted from their economic and social development.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ไม่มี
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะ

การศึกษาด้วย
ตนเอง
6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

2

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
-

1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผผ่าน Social Network เช่น
Facebook , Email, Line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2). ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต
(3). มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้

2. ด้านความรู้
(3) สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปร่วม
พัฒนาแก้ไขปัญหาและนาความรูท้ างรัฐศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1). บรรยายพร้อมกับสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินยั
และการตรงต่อเวลา ในสาระการเรียนรู้ในแต่
ละหน่วยร่วมไปกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน
2) ปลูกฝังให้ผู้เรียนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ความเป็นสวนดุสติ
3) มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุม่ เพื่อเกิดการ
ระดมสมอง รับผิดชอบร่วมกัน สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญได้
4) ส่งเสริมการทางานเป็นกลุม่ และหน้าที่ของ
การเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
5) ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมโดยการ
เสริมแรงทางบวก เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ทาดี มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีจรรยาบรรณ
นาเสนอผลงานวิชาการในแต่ละครั้ง

1) ประเมินจากการตรงเวลาของผู้ เรียนในการ
เข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อการส่งงานตาม
กาหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ทางความคิด อารมณ์ และการแสดงออก การมี
ภาวะผู้นาภายหลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียน

1-15

1) ใช้วิธกี ารจัดการเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบทั้งการบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็น
แนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์จากหลาย
สถานการณ์

1). การทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest and Post-test)
2) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็นเนื้อหาใน
บทเรียนร่วมกัน

1-15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

20%

4

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
(4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่
นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

วิธกี ารสอน

2 )ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง โดย จัดกิจกรรมแบบ
ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student Center) การอภิปรายกลุ่ม (Group
Discussion) และการระดมสมอง (Focus
group) ทั้งจากการค้นคว้าด้วยตนเอง (Self
Study) ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(internet) และสื่อต่างๆ
3) ใช้กรณีศึกษา (Case Study)โดยบรรยาย
ประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และสื่อสาร
สนเทศต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
4) มอบหมายให้ศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร
ภายนอกห้องเรียน และสื่อออนไลน์ รวมถึง
กรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการ
การความรู้ทไี่ ด้จากในห้องเรียนกับศาสตร์อื่น
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1). มอบหมายการทางานเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อ
(3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น นาเสนอ อภิปรายกลุม่ และการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ประเด็นปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเมืองการ
ทางแก้ไขได้
ปกครองในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนามาแลกเปลี่ยน
(4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตาม
และถ่ายทอดความรูร้ ่วมกันภายในชั้นเรียน
กรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่ 2). มอบหมายให้ศึกษา และค้นคว้าจาก
ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ กรณีศึกษา เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ตามกรอบ
เหมาะสม
ทฤษฏี แนวคิด ประสบการณ์ ถึงสาเหตุ
ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขนักศึกษา

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

3) การสอบเก็บคะแนนย่อยแบบทดสอบจาก
เนื้อหาในบทเรียน
4) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
5) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/โครงการ ฯ โดย
พิจารณาจาก Rubric
6) จากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
7) การสอบปลายภาค
8) จากค่าระดับคะแนนที่ได้รับเมือ่ สิ้นสุดภาค
การศึกษา

1). การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
2) ประเมินจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
อัตนัยทั้งข้อเขียนและการซักถามภายในชั้นเรียน
4) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อ
นาไปอธิบายแก้ปัญหา
5) พัฒนาการทางานกลุ่ม ความเป็นผู้นา การ
ทางานเป็นทีม
6) สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา

5,6,9,10,
13
10%

5

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(2) มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
(4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม

1). จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือ
2) มอบหมายภาระหน้าที่และมอบหมายงาน
กลุ่ม และให้รายงานการทางานว่าพบปัญหา
อะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
3) การนาเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ตามหลักวิชาการ

1). ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
2,5,6,9,10,
ของผู้เรียนในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น และ
13,14
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนของ
งานที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดการเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี

1).ผู้สอนแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
แหล่งข้อมูล และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง(Case Study) จากสื่ออิเลกทรอนิกส์
เพื่อจัดทาโครงการฯ หรือ รายงานตามหัวข้อที่
กาหนดให้และนามานาเสนอ โดยใช้สื่อและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น

1). ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอและ การ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษา และการนาเสนอต่อชั้น
เรียน

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

14

20%

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
• ปฐมนิเทศและแนะนาแนวทางจัดการ
(3 ชม.) เรียนการสอนในรายวิชา
• ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย
•สภาพทั่วไปของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ชี้แจงแนวการสอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น
กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล งานที่มอบหมายเพื่อนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
2. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
3. หลังจากทาแบบทดสอบความรูก้ ่อนเรียน
เสร็จผูส้ อน ทาการเฉลยคาตอบร่วมกับผู้เรียน
พร้อมทั้งอธิบาย เป็นการนาเข้าสูบ่ ทเรียนก่อน
เริ่มบรรยายประวัติศาสตร์ภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออก
4. บรรยาย หัวข้อเกี่ยวกับภูมิหลัง
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก และอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
5.หลังจากผูส้ อนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
สงสัย
6. บรรยายสรุป
กิจกรรม/ใบงาน :
- แบบทดสอบความรู้ เกีย่ วกับข้อมูลพื้นฐาน
ของประเทศในเอเชียตะวันออก

สื่อที่ใช้
- เอกสารแนวการสอน
- สื่อ Power point
Computer และ Overhead
Projector

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric

ผู้สอน
อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

2
(3ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
9) จากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
10) การสอบปลายภาค
11) จากค่าระดับคะแนนทีไ่ ด้รับเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่าภาค)
• ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย 1.การนาเข้าสู่บทเรียน โดยการให้ผู้เรียน
- เอกสารแนวการสอน
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ตะวันออก
ยกตัวอย่างกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศที่ - สื่อ Power point
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
-ความร่วมมือในเอเชียนตะวันออก
ผู้เรียนทราบ และบอกถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่ม Computer และ Overhead การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
2. หลังจากนั้น เข้าสู่บรรยายในหัวข้อ
Projector
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
ตะวันออก”
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
3.หลังจากผูส้ อนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ภายใน
หลังจากการเรียนการสอน การ
ห้องเรียน
บรรยาย และการทากิจกรรม
4. เมื่อผู้เรียนหมดปัญหาข้อสงสัย ผู้สอนมอบ
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
ใบงานให้ผู้เรียนทาและส่งภายในชั่วโมงเรียน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
5. บรรยายสรุป
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
กิจกรรม/ใบงาน :
เรียน (Pre-test and Post-test)
- ใบงาน ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-7 คน
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
ค้นคว้าเพิม่ เติมจากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
เพือ่ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
ประเทศในเอเชียตะวันออก
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
-นาเสนอรายงานในหัวข้อใบงานเพื่อ
แลกเปลืย่ นกันในชั้นเรียน

3
(3 ชม.)

• ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวันออก
-ความขัดแย้งในเอเชียนตะวันออก

กิจกรรม
1.การนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนยกตัวอย่าง
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของภูมิภาคต่างๆ
ที่ปรากฏเป็นข่าว
2. หลังจากนั้น เข้าสู่บรรยายในหัวข้อ “ความ
ขัดแย้งในเอเชียตะวันออก”
3.หลังจากผูส้ อนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ภายใน
ห้องเรียน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
9). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
10) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)

ผู้สอน

-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ Power point
Computer และ Overhead
Projector
-You Tube

1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์

4. เมื่อผู้เรียนหมดปัญหาข้อสงสัย ผู้สอน
กาหนดให้ผู้เรียนจัดทาสรุป โดยค้นคว้าเพิ่มเติม
จากสื่อสารสนเทศ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้สอน
บรรยาย ส่งภายในชั่วโมงเรียน
5. บรรยายสรุป
กิจกรรม/ใบงาน :
- ใบงาน ให้ผู้เรียนจัดทาสรุปหัวข้อ
“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวันออก ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน” และนามาศึกษาร่วมกัน
ภายในห้องเรียน
****สอบย่อย (1)****
4
(3 ชม.)

• การเข้ามาของมหาอานาจตะวันตกใน
เอเชียตะวันออก

กิจกรรม
1.การนาเข้าสู่บทเรียน ชม VDO บางส่วนการ
เข้ามาของมหาอานาจตะวันตก
2. หลังจากนั้น เข้าสู่บรรยายในหัวข้อ “การเข้า
มาของมหาอานาจตะวันตกในเอเชีย
ตะวันออก” โดยแบ่งออกเป็นยุคสมัยตั้งแต่สมัย
โบราณ จนถึงสมัยปัจจุบัน
3.หลังจากผูส้ อนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ภายใน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

5
(3ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

• ประวัติศาสตร์ประเทศจีน
•ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ
•ประวัติศาสตร์จีนสมัยกลาง
•ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
•ประวัติศาสตร์จีนสมัยปัจจุบัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ห้องเรียน
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
4. บรรยายสรุป
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่าภาค)
กิจกรรม
-เอกสารประกอบการสอน 1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
1.การนาเข้าสู่บทเรียน ชม VDO บางส่วนของ -สื่อ Power point
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
ละครเรื่องฉินซีฮ่องเต้
Computer และ Overhead การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
2. หลังจากนั้น เข้าสู่บรรยายในหัวข้อ
Projector
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
“ประวัติศาสตร์ของประเทศจีน” อย่างละเอียด -You Tube
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
3.หลังจากผูส้ อนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ภายใน
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
ห้องเรียน
หลังจากการเรียนการสอน การ
4.ให้ผู้เรียนจัดแบ่งกลุม่ ออกเป็นกลุ่มละ 5-7่
บรรยาย และการทากิจกรรม
คน ระดมการศึกษาเกีย่ วกับประวัติศาสตร์ของ่

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์

11

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
จีนที่ส่งผลกระทบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ส่งท้ายชั่วโมง
5. บรรยายสรุป
กิจกรรม/ใบงาน :
-แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และนามาศึกษาร่วมกันภายใน
ห้องเรียน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
9). การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น
ที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ
10) ประเมินจากการทดสอบด้วย
แบบทดสอบอัตนัยทั้งข้อเขียนและการ
ซักถามภายในชั้นเรียน
11) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียน
มาเพื่อนาไปอธิบายแก้ปญ
ั หา
12) พัฒนาการทางานกลุ่ม ความเป็น
ผู้นา การทางานเป็นทีม
13) สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ไข
ปัญหา
14). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนในการทางาน

ผู้สอน

12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

6
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

• บทบาททางเศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศจีนในปัจจุบนั

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม
1.การนาเข้าสู่บทเรียน ชม VDO บางส่วนของ
ความสาเร็จในด้านเศรษฐกิจของจีน
2. หลังจากนั้น เข้าสู่บรรยายในหัวข้อ
“บทบาททางเศรษฐกิจ และการเมือง ของ
ประเทศจีนในปัจจุบัน ” อย่างละเอียด
3.หลังจากผูส้ อนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ภายใน
ห้องเรียน
4.ให้ผู้เรียนจัดแบ่งกลุม่ ออกเป็นกลุ่มละ 5-7่
คน ระดมการศึกษาเกีย่ วกับบทบาททาง
เศรษฐกิจ และการเมือง ของประเทศจีนใน
ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงประเด็น

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
15) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่าภาค)
สื่อ Power point
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
Computer และ Overhead ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
Projector
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
-You Tube
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์

13

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ความคิดเห็น ส่งท้ายชั่วโมง
5. บรรยายสรุป
กิจกรรม/ใบงาน :
-แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และนามาศึกษาร่วมกันภายใน
ห้องเรียน
*****สอบย่อย (2)*****

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
9). การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น
ที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ
10) ประเมินจากการทดสอบด้วย
แบบทดสอบอัตนัยทั้งข้อเขียนและการ
ซักถามภายในชั้นเรียน
11) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียน
มาเพื่อนาไปอธิบายแก้ปญ
ั หา
12) พัฒนาการทางานกลุ่ม ความเป็น
ผู้นา การทางานเป็นทีม
13) สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ไข
ปัญหา
14). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
15) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ

ผู้สอน

14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)

ผู้สอน

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

7
(3 ชม.)

•ประเทศจีนก่อนการเข้ามาของ
มหาอานาจตะวันตก

กิจกรรม
1.การนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนชวนผู้เรียน
พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลความยิ่ ง ใหญ่ ของ
ประเทศจีน ในอดีต
2. หลังจากนั้น นาผู้เรียนเข้าสู่บรรยายในหัวข้อ
“ประเทศจี น ก่ อ นการเข้ า มาของมหาอ านาจ
ตะวันตก ” อย่างละเอียด
3.หลังจากผู้สอนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ภายในห้องเรียน
4. บรรยายสรุป

8
(3 ชม.)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ
มหาอานาจตะวันตก

กิจกรรม
1.การนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนชวนผู้เรียน
พูดคุยเกี่ยวกับอิทธิพลความยิ่งใหญ่ในเวทีโลก
ของประเทศจีน
2. หลังจากนั้น นาผู้เรียนเข้าสู่บรรยายในหัวข้อ
“ความสันพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ
มหาอานาจตะวันตก ” อย่างละเอียด
3.หลังจากผู้สอนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่

สื่อที่ใช้

-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ Power point
Computer และ
Overhead Projector

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์

16

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
(3 ชม.)

• ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น
•ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคต้น -สังคมศักดินา
•ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคศักดินา
•ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคเมจิ-สงครามโลก
ครั้งที่ 2
•ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคสมัยปัจจุบัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ร่วมแสดง
หลังจากการเรียนการสอน การ
ความคิดเห็น ภายในห้องเรียน
บรรยาย และการทากิจกรรม
4.แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน ทา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีนออกมาเป้น
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
Mind Map
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
5. บรรยายสรุป
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่าภาค)
1.การนาเข้าสู่บทเรียน ชม VDO ชมความงาม -เอกสารประกอบการสอน ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษา
ของประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น -สื่อ Power point
ในการเข้าชั้นเรียนและการสังเกต
2. หลังจากนั้น เข้าสู่บรรยายในหัวข้อ
Computer และ Overhead พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนใน
“ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น” อย่างละเอียด
Projector
ระหว่างเรียน
3.หลังจากผู้สอนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
-You Tube
-จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ภายใน
การแสดงออกภายหลังจากการเรียน
ห้องเรียน
การสอน การบรรยายและสื่อที่ใช้
4.ให้ผู้เรียนจัดแบ่งกลุมออกเป็นกลุ่มละ 5-7่
ประกอบในการเรียน

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
คน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เ ช่นห้องสมุด
และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ประเทศญี่ปุ่น ที่ส่งผลกระทบกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งท้ายชั่วโมง
5. บรรยายสรุป
กิจกรรม/ใบงาน :
-แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-7 คน ศึกษาและ
เปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่นในอดีตก่อน
สงครามโลกครั้งสองและหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง เพื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(สัดส่วนการประเมิน อยู่ในเกณฑ์
คะแนนระหว่างภาค)
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
9). การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น
ที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ
10) ประเมินจากการทดสอบด้วย
แบบทดสอบอัตนัยทั้งข้อเขียนและการ
ซักถามภายในชั้นเรียน
11) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียน
มาเพื่อนาไปอธิบายแก้ปญ
ั หา
12) พัฒนาการทางานกลุ่ม ความเป็น
ผู้นา การทางานเป็นทีม
13) สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ไข
ปัญหา

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

10
(3 ชม.)

บทบาททางเศรษฐกิจ และการเมือง ของ
ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง ถึงปัจจุบัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 5-7 คน นา
กรณีศึกษาปัญหาทางการเมืองการปกครองที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มาอภิปรายร่วมกัน
เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนกันภายในห้องเรียน
****สอบย่อย (3)****

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
14). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
15) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)
-เอกสารประกอบการสอน 1). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
อ. เพ็ญนภา
-สื่อ Power point
แสดงออกของผู้เรียนในการทางาน
เว็บบ์
Computer และ Overhead ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
Projector
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
-You Tube
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
3). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรีย นในการท างาน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

11
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับ
มหาอานาจตะวันตก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ร่ ว มกับ ผู้อ่ืน และความสามารถใน
การแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน
4) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

ผู้สอน

1.การนาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนชวนผู้เรียน
พูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายมรณะ ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2
2. หลังจากนั้น นาผู้เรียนเข้าสู่บรรยายในหัวข้อ
“ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น” โดยแบ่ง
ออกเป็นยุคสมัยตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึง
สมัยใหม่ อย่างละเอียด
3.หลังจากผู้สอนบรรยายจบ เปิดโอกาสให้้
ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนในข้อปัญหาที่
สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน ภายใน
ห้องเรียน
4. บรรยายสรุป

-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ Power point
Computer และ Overhead
Projector
-You Tube

1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

12
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

•ศึกษาค้นคว้าอิสระนอกห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1.ผู้สอนมอบหมายใบงานให้ผู้เรียน ศึกษา
ค้นคว้ากรณีศึกษาปัญหาความร่วมมือและ
ความขัดแย้งของประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น
ที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
ภูมิภาคอื่น โดยค้นคว้าข้อมูลจากตารา และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อที่ใช้

-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ Power point
Computer และ
Overhead Projector
-You Tube

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
9). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
10) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

3.นากรณีศึกษามาอภิปรายร่วมกันภายใน
ห้องเรียน

13
(3 ชม.)

•วิพากษ์ประเทศจีน
•วิพากษ์ประเทศญี่ปุ่น

- แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุมๆละ 5-7 คน นา
กรณีศึกษาปัญหาทางการเมืองการปกครองที่
เกิดขึ้นในประเทศจีน และ ญี่ปุ่น บนเวทีโลกมา
อภิปรายร่วมกัน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนกัน
ภายในห้องเรียน
-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามภายในห้องเรียนใน

-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ Power point
Computer และ
Overhead Projector
-You Tube

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ข้อปัญหาที่สงสัย และตอบคาถามของผู้สอน
ภายในห้องเรียน
-ผู้สอนทาการสรุป
****สอบย่อย (4)****

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
9). การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น
ที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ
10) ประเมินจากการทดสอบด้วย
แบบทดสอบอัตนัยทั้งข้อเขียนและการ
ซักถามภายในชั้นเรียน
11) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียน
มาเพื่อนาไปอธิบายแก้ปญ
ั หา

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

14
(3ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

นาเสนองานหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

-ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา เอเชีย
ตะวันออกกับบทบาทการเมืองโลกในภาพรวม
และกรณีตัวอย่างปัญหาของประเทศจีน อินเดีย
และญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้น โดยศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร ตารา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ

สื่อที่ใช้

-เอกสารประกอบการสอน
-สื่อ Power point
Computer และ
Overhead Projector
-You Tube

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
12) พัฒนาการทางานกลุ่ม ความเป็น
ผู้นา การทางานเป็นทีม
13) สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ไข
ปัญหา
14). ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
15) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การแสดงความคิดเห็น
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)

ผู้สอน

1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
นาเสนอโดยใช้พาวเวอร์พอยส์ และส่งเล่ม
รายงานทีมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา และการ
อ้างอิงทีม่ าของข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อนาเสนอ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการนาเสนอ (ดาเนินงาน
เป็นกลุ่มๆละ 5-7 คน)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
9). ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ
และ การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย
กรณีศึกษา และการนาเสนอต่อชั้น
เรียน

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
15
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

สรุปและทบทวนบทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหารายวิชาทั้งหมดให้
ผู้เรียนฟัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
ปลายภาค

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเ้ รียน
ในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อ
การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และ
การแสดงออก การมีภาวะผู้นาภาย
หลังจากการเรียนการสอน การ
บรรยาย และการทากิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4). การทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (Pre-test and Post-test)
5) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็น
เนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
6) การสอบเก็บคะแนนย่อย
แบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
7) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
8) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/
โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric

ผู้สอน

อ. เพ็ญนภา
เว็บบ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
16
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
(สัดส่วนการประเมิน วัดจากเกณฑ์
คะแนเก็บระหว่างภาค)

ผู้สอน

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
1.1 คะแนนเก็บระหว่างภาค
1.1.1 จิตพิสัย
1.1.2 กิจกรรมในชั้นเรียน
1.1.3 รายงาน/การนาเสนอ
1.1.4 สอบย่อย(1) สัปดาห์ที่ 3
1.1.5 สอบย่อย(2) สัปดาห์ที่ 6
1.1.6 สอบย่อย(3) สัปดาห์ที่ 10
1.1.7 สอบย่อย(4) สัปดาห์ที่ 13
1.2 สอบปลายภาค

70%
10%
20%
20%
5%
5%
5%
5%
30%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเอเชียตะวันออกกับการเมืองโลก

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา

-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน สื่อการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การประเมินจากผลการเรียนของผู้เรียน
2. การสังเกตุจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
3. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครอง
ในภูมิภาคเอเชีย
4. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบบริหาร
การศึกษาของมหาวทยาลัย
7.3 การปรับปรุงการสอน
1. สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน
2. มีการนาผลการประเมินจาก pre-test และ post มาปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียน
การสอน
3. มีการนาผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่าน
ระบบ On-lineด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบ
และคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อนาไปปรับปรุงใช้ปีการศึกษาต่อไป
ผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. จัดการประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรในรายวิชาร่วมกัน
2. การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนา
ประสิทธิผลของรายวิชาทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์
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