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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1561110 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน (Introduction to Japanese)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชาเลือกภาษา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย Takenori Okajima
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555
ทุกชั้นป
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
20 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานในภาษาญี่ปุน
2.เพื่อใหผูเรียนสามารถสนทนางายๆ ในชีวิตประจําวันได
3.มีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานทัง้ ทางดานการฟง พูด อานและเขียน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะในดานการฟง พูด อาน เขียน อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน เนนใน
การฝกการสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน การอานขอความภาษาญี่ปุนสั้นๆ แลวสามารถสรุปเนื้อหาได การตอบคําถามได การ
เขียนประโยคอยางงายเพื่อการสื่อสารได
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีชั่วโมงปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลาในการใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการสัปดาหละ 6 ชั่วโมง โดยแจงใหทราบในหองเรียนและประกาศหนาหองพักอาจารย
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต ตรงตอเวลาและเคารพกฎระเบียบในการเรียน
2.สามารถทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางมีเ หตุผลและยุติธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.การบรรยายเนื้อหาและใหเวลาในการฝกใหมากที่สุด เพื่อปลูกฝงความคิด ความขยัน การตรงตอเวลา การใชเหตุผล
และคิดอยางเปนระบบในการวิเคราะห
2.การจัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวมและกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem – Based Learning ) โดย
สอดแทรกการอบรมความมีระเบียบวินัย การคิดอยางเปนระบบ จากแบบฝกรายวิชาที่ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความ
สะอาดและความมีระเบียบของผลงาน
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.การใหขอมูลยอนกลับในการแกไขขอผิดพลาดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง
2.การสังเกตความรับผิดชอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
3.การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1.นักศึกษาสามารถอานและเขียนตัวอักษรฮิรางานะได
2 นักศึกษาสามารถบอกความหมายของคําทักทายในชีวิตประจําวันเปนภาษาญี่ปุนได
3. นักศึกษาเขาใจและสามารถจําแนกประเภทประโยคพื้นฐานในภาษาญี่ปุนได
4.นักศึกษาเขาใจและสามารถสื่อสารประโยคพื้นฐานในชีวิตประจําวันตามสถานการณที่กําหนดได เชน
การแนะนําตัวเอง การถามและบอกเบอรโทรศัพท การถามและบอกเวลา ราคาสินคา เปนตน
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายอธิบายเนื้อหา โดยยกตัวอยางที่หลากหลาย
2. จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม ( Active Learning ) ฝกแตงบทสนทนาพื้นฐานในสถานการณจําลองตางๆ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem – Based Learning ) คิดอยางเปนระบบ และฝกการวิเคราะหดวยตนเอง
และแกไขขอผิดพลาดทันที
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น
2. การตรวจแบบฝกหัดและการทดสอบยอย
3. การสอบกลางภาค สอบปลายภาค และการสอบสนทนากับอาจารยผูสอน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1.การนําความรูดานคําศัพทและไวยากรณขั้นพื้นฐานไปประยุกตในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2.การวิเคราะหและสรุปใจความสั้นๆ ของประโยคพื้นฐานในชีวิตประจําวันได
3.2 วิธีการสอน
1.การบรรยายเนื้อหา ยกตัวอยางรูปประโยคที่หลากหลาย
2.จัดกิจกรรมเนนผูเรียนมีสวนรวม ( Active Learning ) โดยฝกทักษะตางๆ ในสถานการณจําลอง
3. การมอบหมายงาน นําเสนอและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมจากการแตงประโยคคําถามและคําตอบ
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2.ตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับ
3.ประเมินจากการสื่อสารในสถานการณจําลอง
4.สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบสนทนากับอาจารยผูสอน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1.ความสัมพันธระหวางบุคคล พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูเรียนและผูสอน และระหวางผูเรียน
ดวยกัน
2.ทักษะการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
3.มีการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
1.จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ ( Cooperative Learning ) การจับคูแตงบทสนทนา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และ
ความรับผิดชอบ และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล
2.จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม ( Active Learning ) เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากการทํางานรวมกัน
2. ประเมินผลงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดานความรับผิดชอบตองานและการทํางานรวมกัน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ที่ใชหลักการวิเคราะหทางภาษา ทั้งดานโครงสรางและความหมาย เพื่อ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีภาษาเปนเครื่องมือ
-ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1.สาธิตและฝกทักษะการวิเคราะหโดยใชกิจกรรมและแบบฝกหัด
2. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.จัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem –Based Learning ) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
แกปญหาทั้งดานเนื้อหาวิชา ภาษาและฝกการวิเคราะหปญหาตามบริบทของการใชภาษาในการสื่อสาร
3.นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากงานที่มอบหมายและนําเสนอ
2.การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย สังเกตพฤติกรรมในการแสดงการใชเหตุผลในการวิเคราะห
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
เนื้อหา
ที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
- ผูสอนชี้แจงแนวการสอนตามหัวขอการ
เรียนรูตางๆ กําหนดขอตกลง การให
คะแนน กติกาการเรียนรูระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน
- ใหโอกาสผูเรียนอภิปราย ซักถามขอสงสัย
ตางๆ ในแนวการสอน
- เรียนรูเกี่ยวกับตัวอักษรประเภทตางๆ ใน
ภาษาญี่ปุน
- ฝกเขียนและออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะ

1

- แนะนําวิชา

2

- ตัวอักษรในภาษาญี่ปุน
--ตัวอักษรฮิรางานะ
จาก A - N

3

3-4

การผสมคํา (1)
-เสียงขุน
-เสียงยาว
-เสียงตัวสะกด
-เสียงควบ
บทที่ 1
-คําทักทายใน
ชีวิตประจําวัน

6

-ฝกผสมคําศัพท ออกเสียง และเขียน
คําศัพทเสียงขุน เสียงยาว เสียงตัวสะกด
และเสียงควบ

3

บทที่ 2
-การนับเลข
-การบอกเบอรโทรศัพท
-การบอกอายุ
-การบอกเวลา
บทที่ 3
รูปประโยคพื้นฐานใน
ภาษาญี่ปุน
-การบอกสัญชาติ
-การบอกอาชีพ
-การแนะนําตัวเอง

3

5

6

7-8

6

สื่อ

ผูสอน

- เอกสาร

อ.Takenori
Okajima

- เอกสาร
-ตารางตัวอักษร
-แบบฝกตัวอักษร
-การดตัวอักษร
-การดคําศัพ ท
-ตารางตัวอักษร
-แบบฝกตัวอักษร
-การดตัวอักษร
-การดคําศัพ ท

อ.Takenori
Okajima

- เรียนรูและฝกออกเสียงรูปประโยคคํา
ทักทายที่ใชในชีวิตประจําวัน

-เอกสาร
-การดรูปภาพ

อ.Takenori
Okajima

- เรียนรูวิธีการนับตัวเลข , ฝกออกเสียง
ตัวเลข
- ฝกสนทนาการบอกเบอรโทรศัพ ท
-ฝกสนทนาการบอกอายุ
-ฝกสนทนาการบอกเวลา
- เรียนรูรูปประโยคพื้นฐานใน
ภาษาญี่ปุน ประโยคบอกเลา ประโยค
ปฏิเสธ และประโยคคําถาม และฝกแตง
ประโยค ฝกถามตอบคําถามกับเพื่อน
- เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใชคําชวยใน
ภาษาญี่ปุนและฝกแตงประโยค

-เอกสาร
-การดรูปภาพ
-นามบัตร
-นาฬิกา

อ.Takenori
Okajima

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-การดรูปภาพ
-นามบัตร
-ธงชาติ

อ.Takenori
Okajima
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สัปดาห
ที่

เนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

9

- สอบกลางภาค

3

10-11

บทที่ 4
คํานามเกี่ยวกับสิ่งของ
- การใหรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของ
- การบอกเจาของของ
สิ่งของ
- การบอกที่มาของ
สิ่งของ
บทที่ 5
-การบอกสถานที่
-การบอกวันทั้ง 7
-การบอกเวลาเปด-ปด
ของสถานที่

6

14-15

บทที่ 6
-การบอกราคา
-การนับเลขตั้งแตหลัก
100 ขึ้นไป
-การผันคํากริยาพื้นฐาน

6

16

-สอบปลายภาค

3

12-13

6

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนโดยการถาม
ชื่อ อาชีพ และถามวามาจากที่ไหน
- ฝกแตงประโยคแนะนําตนเอง
-ขอสอบอัตนัยเนื้อหาบทที่ 1-3
- สอบพูดสนทนากับอาจารยผูสอน
- เรียนรูรูปประโยคที่ใชในการบรรยาย
สิ่งของ ทั้งการใหรายละเอียดเพิ่มเติมของ
สิ่งของ การบอกเจาของของสิ่งของ และ
การบอกที่มาของสิ่งของ พรอมทั้งฝกแตง
ประโยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนโดยการถาม
ถึงรายละเอียดของสิ่งของ และถามถึงที่มา
ของสิ่งของ
- เรียนรูเรื่องการบอกสถานที่และการบอก
วันทั้ง 7
- เรียนรูรูปประโยคที่ใชในการบอกเวลา
เปด – ปดของสถานที่ พรอมทั้งฝกแตง
ประโยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนโดยการถามวา
สถานที่นั้นอยูที่ไหน ถามวาบานอยูที่ไหน
เปนตน
- เรียนรูเรื่องการบอกสถานที่และเวลา ฝก
อานและเขียนเวลาเปนภาษาญี่ปุน
- เรียนรูรูปประโยคที่ใชในการบอกเวลา
เปด – ปดของสถานที่ พรอมทั้งฝกแตง
ประโยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนโดยการถามวา
สถานที่นั้นอยูที่ไหน ถามวาบานอยูที่ไหน
เปนตน
-ขอสอบอัตนัยเนื้อหาบทที่ 4-6
- สอบพูดสนทนากับอาจารยผูสอน

VI

สื่อ

ผูสอน

- เอกสาร
ประกอบการสอน
-การดคําศัพ ท
สิ่งของ
-สิ่งของตางๆ

อ.Takenori
Okajima

- เอกสาร
-การดรูปภาพ
-ปฏิทิน

อ.Takenori
Okajima

- เอกสาร
ประกอบการสอน
-การดคําศัพ ท
-เงินญี่ปุนและเงิน
ไทย

อ.Takenori
Okajima

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

ผลการ
เรียนรู
1.1, 2.1, 3.1 ,4.1 ,5.1

2

2.1 ,3.1,5.1

3

2.1, 3.1

วิธีการประเมิน
การทํางานเปนกลุม การมี
สวนรวมในชั้นเรียน การสง
แบบฝกหัดและงานที่ไดรับ
มอบหมาย และ
แบบทดสอบยอย
-สอบสนทนา 2 ครั้ง
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40 %

9,16

20%

9
16

20%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จารุรักษ ทับทิม. 2555. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาญี่ปุน เบื้องตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารหนังสือและตํารา
3A Corporation. 2549. มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 กรุงเทพฯ. สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม.เทคโนโลยี (ไทย –ญี่ป ุน).
สุเทพ นอมสวัสดิ.์ 2539. ไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตน กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ผศ.วันชัย สีลพัทธกุล. 2547. แบบฝกหัดอากิโกะโตะโทโมดาจิ 1-2 กรุงเทพฯ. มูลนิธิญี่ป ุน.
Kiyomi Tanitsu และคณะ. 2541. แบบฝกหัดภาษาญี่ปุนชั้นตน กรุงเทพฯ. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย –ญี่ปุน).
3A Corporation. 2000. Minna no Nihongo Renshuu C Kaiwa Irasutosheet โตเกียว ญี่ป ุน.
3A Corporation.The Association for Overseas Technical Scholarship ( AOTS ). 1990. SHIN NIHONGO NO
KISO I โตเกียว ญี่ปุน . 3A Corporation.
Sumiko Taniguchi และคณะ. 1995. Hajime no ippo First Steps in Japanese โตเกียว ญี่ปุน. 3A Corporation.
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส
http://www.j-doramanga.com/
http://www.arukithai.com/th/home/default.asp
http://www.siamkane.com/
http://www.kaededay.com/lms/mod/resource/view.php?id=23#

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา
-แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
-การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
-ประเมินผลจากการประเมินผูสอนและผลการเรียนของนักศึกษา
-การสังเกตการณสอนของอาจารยอื่นในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-ระหวางการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยสอบถาม
นักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
- มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบและเกณฑ
วิธีการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-นําผลที่ไดจากการทําประเมินมาใชปรับปรุงแผนการสอน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาเปน
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกป
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน หรือสอนเปนทีมอาจารยชาวไทยและอาจารยชาวญี่ปุน เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการ
เรียนรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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