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รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวชิา JPL1104  รายวชิา การสนทนาภาษาญีปุ่่ น 1 
สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวชิา   

รหสัวิชา   JPL1104 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น ๑ 
ช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ        Japanese for Conversation 1 

๒. จ านวนหน่วยกติ  ๓ (๓-๐-๖)       
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
๓.๑  หลกัสูตร       ศิลปศาสตรบณัฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา     
๔.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา     อาจารยว์ิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์
๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน   อาจารยว์ิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์
      กลุ่ม ๐๐๓ วนัจนัทร์ ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
๕.  สถานที่ตดิต่อ หอ้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
      E – Mail wirut.in@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒  /  ชั้นปีท่ี ๑ 
๖.๒ จ านวนผูเ้รียนท่ีรับได ้ ประมาณ  ๔๐ คน 

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถา้มี)  
ไม่มี 

๘. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่มี 
๙. สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา   

     ตึก      หอ้ง      คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
๑๐.วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  วนัท่ี ๑๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 ศึกษาค าศพัท ์ส านวน ประโยคพื้นฐาน และบทสนทนาในแต่ละสถานการณ์เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นใน
ชีวิตประจ าวนั 
 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหผู้เ้รียนใชค้  าศพัท ์และส านวนพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่นไดใ้นชีวิตประจ าวนั และสามารถส่ือสารโดยใชบ้ทสนทนาสั้นๆในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
 การฟังการพูดระดบัพื้นฐานอย่างบูรณาการ เนน้ค าศพัท ์ส านวน ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาสั้น การใชภ้าษาในสถานการณ์
ทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Integration in listening, speaking at basic level. Concentration on words, expressions, simple sentences, short conversations. 
Language appropriate for common situational needs. 
 
 
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ ชัว่โมง ไม่มี ไม่มี ๙๐ 
 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผูรั้บผดิชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้มูล   ตวัอยา่งเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ๓๕๒๔ ชั้น ๒อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัทท่ี์ท างาน / มือถือ  หมายเลข๐๒๑๖๐๑๓๐๐ 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์(E-Mail)  wirut.in@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Line)   
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) facebook “Japanese Sensei SSRU” 
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หมวดที๔่การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 (๑)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
        (๒)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 (๓)  ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรมไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้น 
 (๔)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสงัคม 
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑)  การจดักิจกรรมแบบผูเ้รียนมีส่วนร่วม ปฏิบติักิจกรรมตามสถานการณ์ เกมส์ และบทบาทสมมุติ เพื่อ
ฝึกทกัษะทั้ง ๔ โดยเนน้การฟัง พดู อ่าน เขียน เพื่อปลูกฝังความคิด ความขยนั การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ 
การใชเ้หตุผล และคิดอยา่งเป็นระบบในการวิเคราะห์ 

(๒)  อภิปรายทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่ 
(๓)  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้และเตรียมบทเรียนล่วงหนา้ โดยสอดแทรกการอบรมความมีระเบียบ

วินยั การคิดอยา่งเป็นระบบ จากแบบฝึกรายวิชาท่ีตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบ ความสะอาด และความมี
ระเบียบของผลงาน 
๑.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  พิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียนและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้ง สงัเกตความ
รับผดิชอบในผลงาน และการตรงต่อเวลา      

(๒)  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายท่ีมีเหตุผลถูกตอ้ง เหมาะสม และสร้างสรรค ์
(๓)  ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพฒันา 
 (๑)  มีความรู้ความเขา้ใจหลกัภาษาญ่ีปุ่น หลกัการส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรม 
 (๒)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัและสาระส าคญัของวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถน าไปประยกุตใ์ชห้รือเป็น

พื้นฐานของการเรียน 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยาย อภปิราย 
(๒)  กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม 
(๓)  แบบฝึก ทดสอบ 

๒.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ทดสอบกลายภาคและปลายภาค โดยเนน้การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(๒) การสนทนาโตต้อบกบัอาจารยผ์ูส้อน 
(๓)  การตรวจแบบฝึกหดั 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 
 (๑)  สามารถวิเคราะห์เน้ือหาและสถานการณ์ต่างๆได ้
  (๒)  สามารถน าความรู้และทกัษะไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 (๓)  มีความใฝ่หาความรู้ 
๓.๒   วธีิการสอน 
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(๑)  การบรรยายและยกตวัอยา่งประกอบท่ีหลากหลาย 
 (๒)  ก าหนดกิจกรรมท่ีนกัศึกษาสามารถคน้ควา้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
(๓)  อภิปรายปัญหาร่วมกนั 

๓.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(๒)  การตรวจผลานและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(๓)  สงัเกตพฤติกรรมจากการแต่งประโยคและสนทนาโตต้อบ       

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
 (๑)  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (๒)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (๓)  มีภาวะผูน้ า 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  จดักิจการรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจบัคู่แต่งบทสนทนา เพื่อพฒันาทกัษะ
ทางภาษา และความรับผดิชอบ และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

(๒)  จดักิจกรรมแบบผูเ้รียนมีส่วนร่วม (Active Learning) เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
๔.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  สังเกตการความสนใจและความร่วมมือในท างานกลุ่ม 
(๒)  ประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

๕. ทักษะการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 (๑)  มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และการน าเสนอขอ้มูล 
 (๒)  มีทกัษะในการเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาการท างานหรือ  
กิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (๓)  ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่น 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)  สาธิตและฝึกทกัษะการวเิคราะห์โดยใชกิ้จกรรมและแบบฝึกหดั 
(๒)  การจดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการคน้ควา้และใชส่ื้อเทคโนโลย ีเช่น มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยเีพือ่ใหเ้กิดการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(๓)  จดักิจกรรมส่งเสริมการแกปั้ญหา (Problem - Based Learning) ทั้งดา้นเน้ือหาวิชา ภาษาและฝึกการ

วิเคราะห์ปัญหาตามบริบทของการใชภ้าษาในการส่ือสาร 
(๔) น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

๕.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  การจดัท ารายงาน และน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลย ี
(๒)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานน าเสนอ สงัเกตพฤติกกรมในการแสดงการใช้

เหตุผลในการวิเคราะห์ 
๖. ด้านอืน่ๆ 

        ไม่มี 
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หมายเหตุ 
สัญลกัษณ์  หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั  
สัญลกัษณ์  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  
เวน้วา่ง หมายถึง ไม่ไดรั้บผดิชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดที๕่แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ แนะน าภาพรวมรายวชิา 
บทท่ี1 การแนะน าตวัเอง 
- การถามขอ้มูลต่างๆจากคู่สนทนา 
 

๓ ช้ีแจงแนวการสอน แหล่งการเรียนรู้ 
และการ ประเมินผล 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๒ บทท่ี2 การถามทาง 
- ฝึกฟังและสนทนารูปประโยคเก่ียวกบัการ
ถามทาง 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๓ บทท่ี3 การถามราคาสินคา้ (ซ้ือของ) 
- ฝึกฟังและสนทนารูปประโยคเก่ียวกบัการ
ถามราคาของ 
สอบยอ่ยคร้ังท่ี1 (สนทนาคู่) 
 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๔ บทท่ี4 การสั่งอาหารในร้าน 
- ฝึกฟังและสนทนารูปประโยคเก่ียวกบัการ
สั่งอาหาร 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๕ บทท่ี5 การขอร้อง 
- ฝึกฟังและสนทนารูปประโยคเก่ียวกบัการ
ขอร้อง 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๖ แบบฝึกหดัทบทวนบทสนทนาบทท่ี1-5 
สอบยอ่ยคร้ังท่ี2 (สนทนาคู่) 
 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๗ บทท่ี6 การเดินทาง 
- ฝึกฝนรูปประโยคท่ีใชใ้นการสอบถาม
วธีิการเดินทาง เวลา และค่าเดินทาง 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๘ สอบกลางภาค ๑.๓๐ สอบกลางภาค อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปริญญา  /ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๙ บทท่ี7 ฝึกสนทนาเก่ียวกบัแผนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ 
- การถามความสนใจหรือความตอ้งการ
ของคู่สนทนา 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วรุิตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๐ บทท่ี8 การบอกเล่าความรู้สึก 
- ฝึกฟังและฝึกพดูส านวนท่ีใชแ้สดง
ความรู้สึก 
สอบยอ่ยคร้ังท่ี3 (สัมภาษณ์) 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๑ 
บทท่ี9 การบอกรสชาติอาหาร 
- ฝึกฟังและฝึกพดูค าศพัทท่ี์บอกรสชาติ 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๒ บทท่ี10 การพดูคุยเร่ืองทัว่ไป 
- ฝึกฟังและฝึกพดูค าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ี
ใชคุ้ยเร่ืองครอบครัวและเร่ืองงาน 
สอบยอ่ยคร้ังท่ี4 (สนทนาคู่) 

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๓ 
รายงานกลุ่ม  

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๔ 
รายงานกลุ่ม  

๓ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค ฝึกการฟังและสนทนาโตต้อบ 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๕ ทบทวนค าศพัท ์ส านวนและรูปประโยคบท
ท่ี7-8 
สอบยอ่ยคร้ังท่ี5 (สัมภาษณ์) 

 

๓ ทยทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหดั
ทบทวน 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๖ แบบฝึกหดัทบทวนค าศพัท ์ส านวนและบท
สนทนาบทท่ี7-10 

๓ ทบทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหดั
ทบทวน 

อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์
 

๑๗ สอบปลายภาค ๑.๓๐ สอบปลายภาค อ. วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

  
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 



มคอ. ๓ 
หลกัสูตรระดบัปริญญา  /ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗ 
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ผลการเรียนรู้ วธีีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมนิผล 

   ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, 
๑.๑.๓,๑.๑.๔ 

๑.ตรวจสอบการเขา้เรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา  
๒.สังเกตพฤติกรรมการเรียน การปฏิบัติตนของ
นกัศึกษา 
๓.ตรวจสอบงานท่ีท า การไม่ลอกงานหรือการบา้น
ของผูอ่ื้นการเขา้เรียน, การท ากิจกรรมต่างๆในชั้น
เรียน 

ทุกสัปดาห์ 

๑๐% 
 
 
 

๒๐% 
 
 

    ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 
๓.๑.๓ 

๑.สังเกตความสามารถในการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นและการสอบระหวา่งภาค 
๒.สงัเกตความสามารถในการน าเสนอผลงานดว้ย
วาจา 
๓.การทดสอบยอ่ย เกบ็คะแนนระหวา่งภาค 

๓,๖,๑๐,๑๒,๑๕ 

๑๕% 
 
 
 

๑๕% 

๒.๑ 

 

๑. การสอบกลางภาค 
 ๒.การสอบปลายภาค 
 

๘ 
๑๗ 

๒๐% 
๒๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลกั 
ยกิูโกะ โอกาตะ, คานะ ซูมิทานิ, ยาสุโกะ ฮิดาริ, ยกิูโกะ วาตานาเบะ. พดูญีปุ่่นง่าย&สนุก. กรุงเทพฯ. สมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ่น). 2554. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
ยมิูโกะ อุเอฮาระและทามิโกะ คิคุชิ . พูดญีปุ่่นง่ายได้ตั้งแต่ต้น. กรุงเทพฯ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ่น). 2559.  
文化外国語専門学校日本学科『文化初級日本語Ⅰテキスト』文化外国語専門学校，凡人社 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
3A Corporation. มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3-4 กรุงเทพฯ. ส านกัพิมพภ์าษาและวฒันธรรม.เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น).2549. 
วนัชยั สีลพทัธ์กลุและประภา แสงทองสุข. (แปล) กนิอยู่อย่างไรในญีปุ่่น. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย–  
         ญ่ีปุ่น).2540. 
วนัชยั สีลพทัธ์กุล. แบบฝึกหัดอากโิกะโตะโทโมดาจิ 1-4 กรุงเทพฯ. มูลนิธิญ่ีปุ่น.2547. 
 

  
 



มคอ. ๓ 
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หนา้ | ๘ 
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หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินผูส้อน แบบประเมินรายวิชา 
        - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
                - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
                - การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การสงัเกตโดยผูส้อน และจากผลการเรียนของนกัศึกษา 

 
๓. การปรับปรุงการสอน 

      ๓.๑ ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและหาแนวทางแกไ้ขเม่ือส้ินสุดการสอน 
เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนต่อไป 

๓.๒ เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ทวนสอบคะแนนขอ้สอบ 
      -ทวนสอบงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 
  -คณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการใหค้ะแนน การตดัเกรดกบัขอ้สอบ รายงาน และคะแนนพฤติกรรม 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
น าขอ้มูลจากผูส้อนและขอ้คิดเห็นของนกัศึกษามาประมวลส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงเพื่อการเรียนการสอน 
 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

 

หนา้ | ๙ 

รายวิชาJAP๑๔๑๓ การสนทนาภาษาญี่ปุน่๑  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร (Programme Specification)มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผดิชอบหลกั                                                        
ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวชิาเลอืกเสรี ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวชิาJAP ๑๔๑๓                

ช่ือรายวิชา                 

การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น๑                

Japanese for Conversation1                

ความรับผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


