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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HA301  ภาษาญี่ปุ่ น5   (ปริญญาตรีภาคปกติ) 
                       Japanese5 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น และเป็นรายวชิาบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยอ์จัฉรา เสรีพนัธพ์านิช    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
        
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1   นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     HA202 ภาษาญี่ปุ่ น 4 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     5  สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรู้เร่ืองรูปประโยค ไวยากรณ์ ค  าศพัท ์ภาษาญี่ปุ่ นเพิม่เติมจากที่ศึกษาในภาษาญี่ปุ่ น 1-4  และ
รูปประโยคไวยากรณ์ ค  าศพัท ์ภาษาญี่ปุ่ นชั้นกลาง หรือเทียบเท่าการสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น 
ระดบั N3 และ N2 บางส่วน มีความพร้อมทางทกัษะการพดู ฟัง อ่าน เขียนส าหรับการศึกษาวชิาที่เนน้ทกัษะเฉพาะดา้น
เช่นวชิาการอ่านภาษาญี่ปุ่ น 1  การเขียนภาษาญี่ปุ่ น 1 และการแปลภาษาญี่ปุ่ นขั้นตน้ ซ่ึงมีโครงสร้างรูปประโยคที่
ซบัซอ้นขึ้น   
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพือ่ใหน้กัศึกษา จดจ าค  าศพัท ์ส านวน รวมทั้งโครงสร้างประโยค เกิดความสนใจที่จะพฒันาทกัษะทางภาษาเพือ่
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะปรับปรุงแบบฝึกหดัอยูเ่สมอ เพือ่เสริมสร้างทกัษะทั้งส่ีดา้น 
     2.  เพือ่ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษารูปประโยคไวยากรณ์ ค  าศพัท ์ภาษาญี่ปุ่ นที่ผูเ้รียนยงัไม่ไดศึ้กษาในภาษาญี่ปุ่ น 1-4  และรูปประโยค
ไวยากรณ์ ค  าศพัท ์ภาษาญี่ปุ่ นชั้นกลาง หรือเทียบเท่าการสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น ระดบั N3 
และ N2 บางส่วน ซ่ึงจะเช่ือมโยงต่อการพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นในวชิาการอ่านภาษาญี่ปุ่ น 1 การเขียนภาษาญี่ปุ่ น 1 และ
การแปลภาษาญี่ปุ่ นขั้นตน้ ศึกษาโครงสร้างรูปประโยคระดบักลางที่ซบัซอ้นขึ้น  ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนใน
ระดบัสูงขึ้น   
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
40 ชัว่โมง   สอนเสริมตามความจ าเป็น

ที่ผูส้อนประเมินจากผล
สอบ 

30 ชัว่โมง   70 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวชิา  
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ที่หอ้งเรียน และ 
     ทางอีเมล 

       

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
2) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ใฝ่รู้ และขยนัหมัน่เพยีรในการศึกษาหาความรู้ 
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3) มีความรับผดิชอบในการท างาน 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และสามารถท างานเป็นทีม 

      1.2 วิธีการสอน 
            1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัศึกษา 

            2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท า โดยก าหนดเวลาส่งชดัเจน 
            3) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั ขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  และตกัเตือนเม่ือมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
      1.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากความสม ่าเสมอในการเขา้เรียน  
2) ประเมินจากการส่งงานตรงตามเวลาที่ก  าหนด 
3) ประเมินจากการส่งงานครบถว้น 
4) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน  

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
      ความรู้ตลอดจนทกัษะการใชภ้าษาญี่ปุ่ นระดบักลาง  สามารถน าไปใชส่ื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

      2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย   ฝึกปฏิบตัิ   ก าหนดบทบาทสมมติ   และใหศ้ึกษาเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วิธีการประเมินผล 
            1)  ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 

            2) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
          2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
          4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
   3.2 วิธีการสอน 
         ก าหนดบทบาทสมมต ิระดมสมอง  

  3.3 วธีิการประเมนิผล    
         สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และการน าไปใชง้านได ้
         จริง  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน  
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           2)  เรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในการท างาน 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างานเป็นทีม 

   4.2 วิธีการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมหรือฝึกการท างานเป็นทีม 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
         2) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม และผลงานของกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
            1) พฒันาทกัษะในการส่ือสาร ทั้งการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
            2) พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ 
            3) พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
            4) พฒันาทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น ส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อนผา่นกระดาน  
                 สนทนาและทางอีเมล 
     5.2 วิธีการสอน 

1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
          2) การมอบหมายงานใหศ้ึกษาสืบคน้ขอ้มูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และส่งงานทางเวบ็บอร์ดหรืออีเมล 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
         2) ประเมินจากการใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสาร เช่น เวบ็บอร์ด อีเมล ์

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัป
ดา
ห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 -ลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และ
เกณฑก์ารวดัผล  
ส ำนวน 
 1.～に従って／～につれて 

      /   ～に伴って 
 2.～おかげで 
   3.～せいで 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
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   4.～に代わって／～代わりに  
 

  สอนแต่ละสปัดาห์ 
 

2 
28 ธันวาคม 2556 
ส ำนวน 
 5.～を問わず 

 6.～以来 
  7.～を込めて 

  8.～末（に）  

  9.～について        

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

3 4 มกราคม 2557 
ส ำนวน 
 10.～によると／～によれば 

 11.～として 
  12.～通りに 

  13.～にとって  

   14.～なんて/～なんか       

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

4 11 มกราคม 2557 
ส ำนวน 
 15.～に/と比べて 

 16.～に対して/に対する 
   17.～によって…..違う。 

   18.～による/～によって  

    19.～ということだ。 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

5   18 มกราคม 2557 
ส ำนวน 
 20.～ということだ。 

 21.～という。 
   22.～ように/～ような 

   23.～たものだ。  

    24.めったに～ない。 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

6 25 มกราคม 2557 
ส ำนวน 
25.～をはじめ（として） 

  ～をはじめとする+noun 

26.～において/～における 

     +noun 
27. ～はもちろん/～はもとより 

28.～に沿って/～に沿った 

    +noun 

29.～ことになっている。 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
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7 1 กุมภาพันธ์ 2557 
ส ำนวน 
30.～も…ば、…./～も…なら 

     …./ 
31.～かける。/～かけだ。/ 

     ～ かけの noun 

32. ～べき／～べからず 

ทบทวน 
 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

8                                                       สอบกลำงภำค     3-8 กุมภาพันธ์ 2557 

9 15 กุมภาพันธ์ 2557 

เฉลยสอบกลำงภำค 
ส ำนวน 
33.～ほど/～ほどだ。/～ほど 

    の+noun 
34.～ほど/くらい……はない。 

35. ～はもちろん/～はもとより 

36.～済む 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

10 22 กุมภาพันธ์ 2557 
ส ำนวน 
37.～と言えば/～と言うと 

38.～わけだ。/……わけである。 

39. ～わけではない。 

40.～わけには/わけにもいかない。 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

11 1 มีนาคม 2557 

ส ำนวน 
41.～ないわけには/ないわけにも 

     いかない。 

42.～わけがない。 

43. にわたって/～にわたり/～に 

     わたる+N 

44.～上、～ 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

12  8 มีนาคม 2557 
ส ำนวน 
45. ～こそ/～からこそ/～から 

     といって、 

46. ～ことから、 

47. ～とは限らない。 

48.～ところに/～ところへ/～と 

     ころを 

 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

13 15 มีนาคม 2557 
ส ำนวน 
49.一度～ば/たら/と、 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
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50.～ことはない。 

51. ～を通じて/～を通じた+N 

52.～にこたえて/～にこたえる 

    + N  / ～にこたえた+N 
 

-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

 

14 22 มีนาคม 2557 
ส ำนวน 
53.～。一方、～。 

54.～から～にかけて 

55. ～ことには 

56.～さえ 

        ～さえ～ば、….. 
 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

15 29 มีนาคม 2557 
ส ำนวน 
 57.～たところ 

 58.～うちに 

   59. ～ものだ。 

   60. 擬音語
ぎ お ん ご

／擬態語
ぎ た い ご

 
ทบทวน 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 
-อธิบายความหมายของส านวน ไวยากรณ์ 
- ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนโดยใช ้ 
  ส านวน ไวยากรณ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการ 
  สอนแต่ละสปัดาห์ 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์ 
    พานิช 
 

16 สอบปลายภาค (期末試験)       31มี.ค.-11 เม.ย. 2557                    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,3.2,3.4, 
4.1,4.2,4.3,5.2,5.3,5.5,5.6 

การฝึกทกัษะการฟังพดู อ่าน
เขียน การสอบยอ่ย (Quiz) 
การท าแบบฝึกหดัและการบา้น 
 

1-16 
 

30% 

2 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบยอ่ย(Test)           5,11 10% 
2 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบกลางภาค 8 20% 
4 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบปลายภาค 16 40% 
  รวม  100  % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

   初 級

しょきゅう

日本語

にほんご

          （凡人社

ぼんじんしゃ

） 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1.    豊富な例文で学ぶ『新中級日本語』ふくろう出版 

 2. すぐに使える実践日本語シリーズ『擬声語・擬態語』専門教育出版 

 

Websiteประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 
1.  http://www.janywhere.com/category/intermediate-grammar-n3-n2/ 

2.  เรียนภาษาญีปุ่่นด้วยตวัเอง(รวมไวยากรณ์ ศัพท์ ส านวนเฉพาะ พจนานุกรม) 
     http://www.j-campus.com/ 

3.  เวบ็ พจนานุกรมไทย – ญีปุ่่น  ญีปุ่่น – ไทย  
    http://www.j-doradic.com  
4.  ทดลองท าข้อสอบวดัระดับภาษาญีปุ่่น ศึกษาภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น อพัเดทข่าวและข้อมูลเกีย่วกบัญีปุ่่น 
    http://www.japankiku.com/ 

 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การพดูคุยระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
   2)  การท าแบบประเมินรายวชิา  
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศกึษา 
    3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
   2)  การปรับปรุงส่ือการสอน แบบฝึกหดั และกิจกรรม โดยพจิารณาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพือ่พจิารณาผลการเรียน 
    2)  การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาเพือ่ตรวจสอบผลการเรียน โดยพิจารณาจาก
ขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทกุภาคการศึกษา โดยอา้งอิงจากผลการประเมินรายวชิาโดย

http://www.j-doradic.com/
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นกัศึกษา ผลการประชุมผูส้อนเพือ่พจิารณาผลการเรียน  และผลการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษา 

 


