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๑ 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศศศ ๒๓๐  ภาษาญ่ีปุ$นเพื่อการส่ือสารข้ันพ้ืนฐาน 
ภาษาอังกฤษ LALA 230  Basic Japanese for Communication       

๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๒ หนDวยกิต        
  (ทฤษฎี ๒ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูJ-คJนควJาดJวยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห )   

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวJนหลักสูตรนานาชาติ)   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุDมภาษา และวิชาเลือกเสรี  
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูDในกลุDม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              �  Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ ระหวDางรายวิชาและคDานิยมองค กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รูJแจJง รูJจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุDงผลเพ่ือผูJอ่ืน 
� H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนDวแนDทํา กลJาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรJางสรรค ส่ิงใหมD 
�  L -  Leadership  ใฝ$ใจเปmนผูJนํา 
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๒ 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย ผูJรับผิดชอบรายวิชา อาจารย อุไรพร  เวทสรณสุธี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร  
     โทรศัพท  ๐๘-๔๖๘๑-๔๘๒๒   e-mail  : aruws@yahoo.com 
๔.๒  อาจารย ผูJสอน          อาจารย อุไรพร  เวทสรณสุธี         

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ และ ๒  /  ทุกช้ันปs 
๕.๒ จํานวนผูJเรียนท่ีรับไดJ   ประมาณ ๒๕ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   

ไมDมี 

๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  
ไมDมี 

๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
วันท่ี ๒๕ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
ใชJตัวอักษรโรมันในการเรียนรูJคําศัพท   ความหมายของคําศัพท และไวยากรณ พ้ืนฐาน  พัฒนาทักษะการฟvง

และพูด ส่ือสารประโยคงDายๆในชีวิตประจําวันไดJ  เพื่อเปmนพ้ืนฐานในการเรียนและการทํางานในอนาคต 

๒.   วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 

ออกเสียงภาษาญ่ีปุ$นไดJถูกตJอง สนทนาเก่ียวกับเรื่องราวตDางๆในชีวิตประจําวันไดJอยDางคลDองแคลDว 

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลJว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  อDานออกเสียงคําศัพท และบอกความหมายของคําศัพท ภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJในการส่ือสารข้ันพ้ืนฐานไดJ 
๒.  CLO2  เรียบเรียงประโยคภาษาญ่ีปุ$นไดJถูกตJองตามหลักไวยากรณ พ้ืนฐาน 
๓.  CLO3  สนทนาภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJในการส่ือสารข้ันพื้นฐานไดJเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 
              ของคนญ่ีปุ$น 
๔.  CLO4  แสดงออกถึงการมีสDวนรDวมในช้ันเรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  มีวินัย ตรงตDอเวลาและมีความ 
              รับผิดชอบ
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   การศึกษาโครงสรJางและไวยากรณ ภาษาญ่ีปุ$นข้ันพ้ืนฐานโดยใชJตัวอักษรโรมัน (ภาษาอังกฤษเทียบ
เสียง)  เนJนทักษะการฟvงและการพูด  รวมท้ังสํานวนตDางๆท่ีใชJในชีวิตประจําวัน  สอดแทรกขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของคนญ่ีปุ$น 
   A study of basic structures and grammar of the Japanese language through the 
use of roman (ro-man alphabet); an emphasis on listening and speaking skills; conversation 
routines with an integration of Japanese traditions and culture   

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝeกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐ ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห ) 

- ๖๐ ช่ัวโมง 
(๔ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห ) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปgนรายบุคคล  

 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห  
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๕ 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลJว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  อDานออกเสียงคําศัพท และบอกความหมายของคําศัพท ภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJในการส่ือสารข้ันพ้ืนฐานไดJ 
๒.  CLO2  เรียบเรียงประโยคภาษาญ่ีปุ$นไดJถูกตJองตามหลักไวยากรณ พ้ืนฐาน 
๓.  CLO3  สนทนาภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJในการส่ือสารข้ันพื้นฐานไดJเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 
              ของคนญ่ีปุ$น 
๔.  CLO4  แสดงออกถึงการมีสDวนรDวมในช้ันเรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  มีวินัย ตรงตDอเวลาและมีความ 
              รับผิดชอบ 

๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธBการเรียนรู�ของรายวิชา    

 
 
 

CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

CLO1 อDานออกเสียงคําศัพท และบอก
ความหมายของคําศัพท ภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJใน
การส่ือสารข้ันพื้นฐานไดJ 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 

- สอบยDอย (อDานคําศัพท และบอก
ความหมาย) 

CLO2 เรียบเรียงประโยคภาษาญ่ีปุ$นไดJ
ถูกตJองตามหลักไวยากรณ พ้ืนฐาน 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยคบอกเลDา ประโยคถามตอบ
ในสถานการณ ตDางๆ 

- สอบยDอย (เรียบเรียงประโยค) 

CLO3 สนทนาภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJในการส่ือสาร
ข้ันพื้นฐานไดJเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของคนญ่ีปุ$น 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- แสดงบทบาทสมมุติ 

- สอบยDอย (แสดงบทบาทสมมุติ) 

CLO4 แสดงออกถึงการมีสDวนรDวมในช้ัน
เรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  มีวินัย ตรง
ตDอเวลาและมีความรับผิดชอบ 

- มอบหมายงาน 
- สรJางขJอตกลงรDวมกัน  

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสDวน
รDวมในช้ันเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ ความมีวินัย การตรง
ตDอเวลา และความรับผิดชอบ 
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๖ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห ท่ี หัวขJอเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชJ ผูJสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ�ก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนํารายวิชา 
คําทักทาย สํานวนท่ีใชJบDอย 
ตัวเลข ๑-๑๐ 
ถามตอบเบอร โทรศัพท  

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๒ แนะนําตัวเองแบบงDาย 
สนทนาเก่ียวกับอาชีพ ชนชาติ 
ความสามารถในการพูด
ภาษาตDางประเทศ 
ตัวเลข ๑๑-๙๙ 
เกมบิงโกตัวเลข 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๓ 

สนทนาเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว  
การนับอายุ 
การนับจํานวนคน 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๔ สนทนาเก่ียวกับอาหารและเครื่อง
ดืม 
ท่ีชอบและไมDชอบ 
ตัวเลข ๑๐๐ – ๙๙๙ 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๕ สนทนาเก่ียวกับการส่ังอาหาร 
ตัวเลข ๑,๐๐๐ – ๙,๙๙๙ 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 
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๗ 

สัปดาห ท่ี หัวขJอเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชJ ผูJสอน 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

๖ สนทนาเก่ียวกับการซื้อของ 

ตัวเลข ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๗ การบอกเวลา 
สนทนาเก่ียวกับเวลาในการทํา
กิจกรรมตDางๆ (ครั้งท่ี ๑) 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๘ สนทนาเก่ียวกับ เวลาในการทํ า
กิจกรรมตDางๆ (ครั้งท่ี ๒) 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๙ สอบย$อย 
๑๐ สนทนาเก่ียวกับวันในสัปดาห  วันท่ี 

สถานท่ีท่ีไป  ไปอยDางไร ไปกับใคร 
๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  

- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๑๑ สนทนาเก่ียวกับงานอดิเรก  
กิจกรรมวันหยุด 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 
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๘ 

สัปดาห ท่ี หัวขJอเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชJ ผูJสอน 
การชักชวน - ฟvงเทป 

- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

๑๒ สนทนาเก่ียวกับการใหJและไดJรับ
ของจากผูJอ่ืน 
สนทนาเก่ียวกับของท่ีอยากไดJและ
ส่ิงท่ีอยากทํา 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๑๓ คําคุณศัพท  ๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๑๔ สนทนาเก่ียวกับการบอกตําแหนDง
ของสถานท่ี 

๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๑๕ คําคุณศัพท รูปอดีต ๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 

๑๖ แสดงบทบาทสมมติ ๒ ๐ - บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ  
- ฝ�กแตDงประโยค 

อ.อุไรพร 
เวทสรณสุธี 
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๙ 

สัปดาห ท่ี หัวขJอเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชJ ผูJสอน 
- ฟvงเทป 
- ฝ�กปฏิบัติการออกเสียง 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายงาน 

๑๗-๑๘ สอบย$อย 
 รวม ๓๐ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

ทดสอบยDอยคําศัพท และไวยกรณ  
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- เขJาช้ันเรียนและพฤติกรรม 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธBการเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล  
(รJอยละ) 

CLO1 อDานออกเสียงคําศัพท และบอก
ความหมายของคําศัพท ภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJใน
การส่ือสารข้ันพ้ืนฐานไดJ 

- สอบยDอย (อDานคําศัพท และบอกความหมาย) ๒๐ ๒๐ 

CLO2 เรียบเรียงประโยคภาษาญ่ีปุ$นไดJ
ถูกตJองตามหลักไวยากรณ พื้นฐาน 

- สอบยDอย (เรียบเรียงประโยค) ๒๐ ๒๐ 

CLO3 สนทนาภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJในการส่ือสาร
ข้ันพ้ืนฐานไดJเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของคนญ่ีปุ$น 

- สอบยDอย (แสดงบทบาทสมมุติ) ๓๐ ๓๐ 

CLO4 แสดงออกถึงการมีสDวนรDวมในช้ัน
เรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  มีวินัย ตรงตDอ
เวลาและมีความรับผิดชอบ 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสDวนรDวมในช้ันเรียน ๒๐ 
๓๐ - สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ความมี

วินัย การตรงตDอเวลา และความรับผิดชอบ 
๑๐ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๐ 

(๒)  การตัดสินผล 
เปmนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชJหลักการอิงเกณฑ และเทียบคะแนนตามสัญลักษณ  O, S 
และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB 
๙๐-๑๐๐ O 
๖๕-๘๙ S 
๐-๖๔ U 

 นักศึกษาจะผDานเกณฑ การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดJคะแนนรJอยละ ๖๕ (สัญลักษณ  S) ข้ึนไป  

 (๓) การสอบแกJตัว (ถJารายวิชากําหนดใหJมีการสอบแกJตัว) 
      ไมDมี  
 
๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 

 กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขJอสงสัยเรื่องการใหJคะแนนในสDวนตDาง ๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารJองท่ีหJอง 
One Stop Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดJ โดยคณะศิลปศาสตร จะดําเนินการตามระเบียบและ
ข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๑ 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑.๑. 3 A Corporation. (๒๕๖๐). มินนะ โนะ นิฮงโกะ ๑. พิมพ คร้ังท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: สมาคมสDงเสริมเทคโนโลยี     
             (ไทย-ญ่ีปุ$น). 

 ๑.๒. The Japan Foundation. (๒๕๖๐). มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุqน เบ้ืองต�น A1 เพ่ิมพูนความ 
                      เข�าใจ. กรุงเทพฯ: สมาคมสDงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ$น). 
 ๑.๓. The Japan Foundation. (๒๕๖๐). มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุqน เบ้ืองต�น A1 กิจกรรม.  
                       กรุงเทพฯ: สมาคมสDงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ$น). 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๒.๑ The Japan Foundation. (๒๕๖๐). มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุqน เบ้ืองต�น A1 กิจกรรม.  

                       กรุงเทพฯ: สมาคมสDงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ$น). 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถJามี) 
  - 
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๑๒ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ใหJนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในดJานตDางๆ เชDน เน้ือหาการเรียนการสอน  วิธีจัดการเรียนการสอน  
ขJอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

 ๒.๑ ใหJนักศึกษาประเมินวิธีการจัดการเรียนการสอน ขJอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
 ๒.๒ สังเกตจากผลการเรียนของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
        หลังจากไดJรับผลการประเมินในขJอ ๑แลJว จะมีการจัดประชุมอาจารย ท้ังสาขาวิชาเพื่อหารือปvญหาการเรียนรูJ  
        ของนักศึกษาและรDวมกันหาแนวทางแกJไข 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการประเมินความเหมาะสมของขJอสอบและวิธีการใหJคะแนน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ 
รายละเอียดวิชาเพ่ือใหJมีคุณภาพมากข้ึน 
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๑๓ 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ ระหวDาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

ศศศศ ๒๓๐ 
ผลลัพธ การเรียนรูJหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1 อDานออกเสียงคําศัพท 
และบอกความหมายของคําศัพท 
ภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJในการส่ือสารข้ัน
พื้นฐานไดJ 

       8.4  

CLO2 เรียบเรียงประโยค
ภาษาญ่ีปุ$นไดJถูกตJองตามหลัก
ไวยากรณ พื้นฐาน 

       8.4  

CLO3 สนทนาภาษาญ่ีปุ$นท่ีใชJ
ในการส่ือสารข้ันพ้ืนฐานไดJ
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของคนญ่ีปุ$น 

       8.1 
8.2 
8.4 

 

CLO4 แสดงออกถึงการมีสDวน
รDวมในช้ันเรียน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  มีวินัย ตรงตDอเวลา
และมีความรับผิดชอบ 

     6.3    
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๑๔ 

 
ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO6 act autonomously within 
context of relationships to others, 
law, rules, codes, and values 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 

MLO8 use a variety of means/ 
technologies to communicate     
effectively and purposefully e.g., 
share in-formation/ knowledge,    
express ideas, demonstrate or     
create individual & group product, 
etc. 

8.1 communicate/present ideas effectively both oral &      
written forms, proper to a range of audience groups, such as 
verbal discussion with peers, project report   
8.2 prepare a purposeful oral presentation designed to       
increase knowledge, to foster under-standing, or to promote 
change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or          
behaviors. 
8.4 demonstrate competence in a second or additional      
language 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                    ระดับปริญญาตรี                                                
ช่ือรายวิชา ศศศศ ๒๓๐                                                                                   คณะศิลปศาสตร  
รหัสวิชา ภาษาญ่ีปุ$นเพื่อการส่ือสารข้ันพ้ืนฐาน                                                         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                      

๑๕ 

 
MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & Analysis: Use 
various sources and methods to 
collect and manage  data & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of 
arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, and ethically use 

information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from multiple sources 

relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques and methods 
to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems  
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on quanti-

tative basis and multiple perspectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing things 
or solving problems to improve 
his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts  

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution of a 

problem or question 

4.  create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  
2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate oneself in a new 
physical environment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working environments 
2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire knowledge and skills relevant to 

the problema or situation at hand 

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber of the society 

6. act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, 
codes, and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and 
societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and so-
cial systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  
2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and respect diversity   

4. Communication:  communicate 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group 
product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understand-
ing, or to promote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writing technologies, and 
mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber to arrive at the team shared-
goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in 
time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to create a productive 
teamwork 

 


