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แบบฟอร์ มรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ / ภาควิชา สังคมศาสตร์
หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
2500119 เอเชียศึกษา ( Asia Studies )
2. รายวิชาทีต้องเรี ยนก่ อนรายวิชานี 2 (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรี ยน (Section)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ภู่สาระ
...............................................................................................................................................................
4. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
ภาคเรี ยนที- 2 ปี การศึกษา 2559
5. สถานทีเรี ยน
คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อยุธยา
หมวดที 2 การจัดการเรี ยนการสอนทีเปรี ยบเทียบกับแผนการเรี ยน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม. จน.ชม.ที
หัวข้ อ
แผนการ ได้ สอน
สอน
จริง
1 ลักษณะ สําคัญ พื 2นที- ขอบเขต ของเอเชีย

3

3

2 สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทางภูมิอากาศ ของเอเชีย

3

3

ระบุสาเหตุท ีการสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน 25%

1
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3 อารยธรรม ของเอเชีย ในยุคโบราณ

3

3

4 ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันตก / ตะวันออก
กลาง

3

3

5 ประวัติศาสตร์ อินเดีย

3

3

6 ประวัติศาสตร์ จีน

3

3

7 ลักษณะประชากร ของเอเชีย

3

3

8 พัฒนาการทางการเมืองของเอเชีย

3

3

9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื-อนบ้ าน ในเอเชีย

3

3

10 การรวมกลุม่ ทาง การเมืองและเศรษฐกิจ
และปั ญหา ทางการเมือง และเศรษฐกิจ ใน
เอเชีย

3

3

3

3

3

3

3

3

11 ประชาคมอาเชี-ยน
(Asean Economic Community )
12 การรายงานหน้ าชันเรี
2 ยน เรื- อง สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ เอเชีย
ตะวันออก
13 การรายงานหน้ าชันเรี
2 ยนเรื- อง สภาพ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต้

2
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14 การรายงานหน้ าชันเรี
2 ยนเรื- อง สภาพ
เศรษฐกิจสังคม ของประเทศเอเชียใต้ และ
ตะวันออกกลาง

3

3

2. หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ ามี)

นัยสําคัญของหัวข้ อทีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีทาํ ให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา

ผลการเรี ยนรู้

วิธีสอนทีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิพล
มี

ไม่ มี

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข

3
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4. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรั บปรุ งวิธีสอน
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

หมวดที 3 สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยน 39 คน
2. จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิน2 สุดภาคการศึกษา 38 คน
3. จํานวนนักศึกษาทีถอน (W) 1 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่ สมบูรณ์ (I)
ผ่ าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
0
0
0
2
19
2
5
10

คิดเป็ นร้ อยละ
0
0
0
5.2
50.0
5.2
13.1
26.2

1

2.6
4
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5. ปั จจัยทีทาํ ให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)

6. ความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินทีกาํ หนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือน
เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลือนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ความคลาดเคลือน

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิAของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การประเมินพฤติกรรมของผู้เรี ยนในระหว่างการสอน และการ
สนทนากลุม่ ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึงการตรวจงาน

เหตุผล

สรุ ปผล
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรมที-พงึ
ประสงค์ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้รายวิชาครบถ้ วน

หมวดที 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรั พยากรประกอบการเรี ยนและสิงอํานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรั พยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรี ยนการสอน (ถ้ ามี)

5
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2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริ หารและองค์ กร (ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

หมวดที 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท ีสาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
...........................................................................................................................................................
.................................
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
...........................................................................................................................................................
...............
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ ืน
2.1. ข้ อวิพากษ์ ท ีสาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ ืน
...........................................................................................................................................................
.............
2.2. ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
...........................................................................................................................................................
..............
6
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หมวดที 6 แผนการปรั บปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนตามทีเสนอในรายงาน / รายวิชาครั ง2 ทีผ่านมา
แผนการปรั บปรุ งทีเสนอในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาทีผ่านมา
การเพิ-มเนื 2อหาตามเหตุการณ์ที-เกิดขึ 2นให้ ทนั สมัย

ผลการดําเนินการ
เพิ-มเนื 2อหาความเชื-อมโยงระหว่างเหตุการณ์ที-เกิด
ในเอเชียและผลกระทบต่อประเทศไทย ทําให้
นักศึกษาให้ ความสนใจกับความเชื-อมโยงใน
เหตุการณ์ปัจจุบนั

2. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรั บปรุ งรายวิชา
..1.การศึกษาผลกระทบจากการเปลี-ยนขัวอํ
2 านาจการ ร่วมเครื อข่ายเชื-อมโยงระหว่างประเทศไทยกับ
มหาอํานาจใหม่ ได้ แก่ รัสเซีย และจีน.....................
2 บทบาทของ ISIS ที-เข้ ามาในภูมิภาค

7
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3. ข้ อเสนอแผนการปรั บปรุ งสําหรั บภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

การเพิ-มแผนภาพ แผนภูมิและ
เนื 2อหาในเอกสารประกอบการ
สอน

ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที-1ปี การศึกษา
2560

ผศ.ดร. อดิศร ภู่สาระ

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
..............................................................................................................................................................
............................

ชืออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
…………………………………………………………….………………………………
ลงชือ ..................................................................................... วันทีรายงาน .....25 พฤศภาคม 2560
ชืออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
…………………………………………………………….……………………………..
ลงชือ ..................................................................................... วันทีรายงาน
.............................................................
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