รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1561111
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร ( Japanese for Communication )
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชาเลือกภาษา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย จารุรักษ ทับทิม
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.เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปประโยคและไวยากรณพ ื้นฐานในภาษาญี่ปุน
2.เพื่อใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันได
3.มีความรูความเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานทั้งทางดานการฟง พูด อานและเขียน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ เพื่อการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเนนการฟงและการ
พูด สามารถนําเสนอรายงานและอภิปรายกลุม การอานบทความประเภทตางๆ การเขียนจดหมายและการเขียนรายงาน
ประเภทตางๆ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมเพื่อสามารถเขาใจภาษาไดอยางลึกซึ้ง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีชั่วโมงปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลาในการใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตาม
ความตองการสัปดาหละ 6 ชั่วโมง โดยแจงใหทราบในหองเรียนและประกาศหนาหองพักอาจารย
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต ตรงตอเวลาและเคารพกฎระเบียบในการเรียน
2.สามารถทํางานเปนกลุมและแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางมีเหตุผลและยุติธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.การบรรยายเนื้อหาและใหเวลาในการฝกใหมากที่สุด เพื่อปลูกฝงความคิด ความขยัน การตรงตอเวลา การ
ใชเหตุผล และคิดอยางเปนระบบในการวิเคราะห
2.การจัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวมและกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem – Based Learning )
โดยสอดแทรกการอบรมความมีระเบียบวินัย การคิดอยางเปนระบบ จากแบบฝกรายวิชาที่ตองอาศัยความละเอียด
รอบคอบ ความสะอาดและความมีระเบียบของผลงาน

II

1.3 วิธีการประเมินผล
1.การใหขอมูลยอนกลับในการแกไขขอผิดพลาดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง
2.การสังเกตความรับผิดชอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
3.การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1.นักศึกษาสามารถอานและเขียนตัวอักษรคาตาคานะได
2. นักศึกษาเขาใจและสามารถจําแนกประเภทคํากริยาพื้นฐานในภาษาญี่ปุนได
3.นักศึกษาเขาใจและสามารถจําแนกประเภทคําคุณศัพทพ ื้นฐานในภาษาญี่ปุนได
4.นักศึกษาเขาใจและสามารถสื่อสารประโยคพื้นฐานในชีวิตประจําวันตามสถานการณที่กําหนดได เชน
การเดินทาง การบอกกิจวัตรประจําวัน การบอกความตองการ การบรรยายคํานาม เปนตน
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายอธิบายเนื้อหา โดยยกตัวอยางที่หลากหลาย
2. จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม ( Active Learning ) ฝกแตงบทสนทนาพื้นฐานในสถานการณจําลอง
ตางๆ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem – Based Learning ) คิดอยางเปนระบบ และฝกการวิเคราะห
ดวยตนเอง 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

III

3.3 วิธีการประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมจากการแตงประโยคคําถามและคําตอบ
2.ตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับ
3.ประเมินจากการสื่อสารในสถานการณจําลอง
4.สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบสนทนากับอาจารยผูสอน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1.ความสัมพันธระหวางบุคคล พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูเรียนและผูสอน และ
ระหวางผูเรียนดวยกัน
2.ทักษะการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
3.มีการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
1.จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ ( Cooperative Learning ) การจับคูแตงบทสนทนา เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษา และความรับผิดชอบ และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล
2.จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม ( Active Learning ) เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากการทํางานรวมกัน
2. ประเมินผลงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดานความรับผิดชอบตองานและการทํางานรวมกัน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ที่ใชหลักการวิเคราะหทางภาษา ทั้งดานโครงสรางและ
ความหมาย เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีภาษาเปนเครื่องมือ
-ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1.สาธิตและฝกทักษะการวิเคราะหโดยใชกิจกรรมและแบบฝกหัด
2. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.จัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem –Based Learning ) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
แกปญหาทั้งดานเนื้อหาวิชา ภาษาและฝกการวิเคราะหปญหาตามบริบทของการใชภาษาในการสื่อสาร
4.นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
IV

5.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากงานที่มอบหมายและนําเสนอ
2.การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย สังเกตพฤติกรรมในการแสดงการใชเหตุผลในการ
วิเคราะห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช (ถา
มี)

สื่อการสอน

- ผูสอนชี้แจงแนวการสอนตามหัวขอการ
เรียนรูตางๆ กําหนดขอตกลง การให
คะแนน กติกาการเรียนรูระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน
- ใหโอกาสผูเรียนอภิปราย ซักถามขอ
สงสัยตางๆ ในแนวการสอน
- เรียนรูรูปประโยคในการบอกความ
ตองการ , การบอกวัตถุประสงคของการ
เดินทาง พรอมทั้งฝกแตงประ โยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อน

- เอกสาร

1

- แนะนําวิชา

3

2-3

บทที่ 8
- การบอกความตองการ
- การบอกวัตถุประสงค
ของการเดินทาง

6

4-6

บทที่ 9
- คําคุณศัพท
- วิธีการผันคําคุณศัพท
รูปบอกเลาและปฏิเสธ
- การใชคําคุณศัพท
ขยายหนาคํานาม
บทที่ 10
- วิธีผันคําคุณศัพทรูป
อดีตและรูปปฏิเสธใน
อดีต
-การบรรยายสวน
ปลีกยอยของประธาน

9

7-8

9

- สอบกลางภาค

6

3

-เอกสาร
-ตารางผัน
กริยา
-การด
คําศัพท
-ซีดี
- เรียนรูเขาใจและจําแนกประเภทของ
-เอกสาร
คําคุณศัพ ท
-ตารางผัน
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนโดยใช
คําคุณศัพ ท
คําคุณศัพ ท
-การด
คําศัพท
-ซีดี
- เรียนรูเขาใจและจําแนกประเภทของ
-เอกสาร
คําคุณศัพ ท
-ตารางผัน
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนโดยใช
คําคุณศัพ ท
คําคุณศัพ ท
-การด
- ใหนักศึกษาคนควาหาคําศัพทที่เกี่ยวกับ คําศัพท
อวัยวะตางๆของรางกาย และอาการเจ็บปวย -ซีดี
ตางๆ
-ขอสอบอัตนัย เนื้อหาครอบคลุมบทที่ 8-10
-สอบสนทนากับอาจารยผูสอน

V

ผูสอน

อ. จารุรักษ
ทับทิม

อ. จารุรักษ
ทับทิม

อ. จารุรักษ
ทับทิม

อ. จารุรักษ
ทับทิม

10-11 บทที่ 11
- การเปรียบเทียบ
- การเลือกจากของ 2
อยาง
- การบอกความเปน
ที่สุด
- รูปประโยคการให
และการรับ
12-14 บทที่ 12
- รูปประโยคที่ใช
บรรยายคํานาม
- ลักษณะนาม
- การบอกระยะเวลา
15

ทบทวนองคความรู
ทั้งหมด
- สอบปลายภาค

16

6

- เรียนรูการเปรียบเทียบ , การเลือกจากของ
2 อยาง , การบอกความเปนที่สุด , รูป
ประโยคการใหและการรับ พรอมทั้งฝกแตง
ประโยค
- ฝกแตงบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ
จําลองโดยมีเนื้อหาที่สอดคลองกับสิ่งที่ได
เรียนรู

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ. จารุรักษ
ทับทิม
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- เรียนรูรูปประโยคที่ใชบรรยายคํานาม ,
การใชลักษณะนามในภาษาญี่ปุน , การบอก
ระยะเวลา พรอมทั้งฝกแตงประโยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับ
สถานการณจําลองโดยมีเนื้อหาที่สอดคลอง
กับสิ่งที่ไดเรียนรู
-ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ. จารุรักษ
ทับทิม

-เอกสาร

อ. จารุรักษ
ทับทิม

3
3

- ขอสอบอัตนัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม บท เอกสาร
ที่ 11-12
- การสอบบทสนทนากับอาจารยผูสอน
-สอบอานเนื้อหาบทที่ 11-12

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
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สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40 %

9,16

20%

9
16

20%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จารุรักษ ทับทิม. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารหนังสือและตํารา
3A Corporation. 2549. มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 กรุงเทพฯ. สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม.เทคโนโลยี (ไทย –
ญี่ป ุน).
สุเทพ นอมสวัสดิ์. 2539. ไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตน กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ผศ.วันชัย สีลพัทธกุล. 2547. แบบฝกหัดอากิโกะโตะโทโมดาจิ 1-2 กรุงเทพฯ. มูลนิธิญี่ปุน.
Kiyomi Tanitsu และคณะ. 2541. แบบฝกหัดภาษาญี่ปุน ชั้นตน กรุงเทพฯ. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย –
ญี่ป ุน).
3A Corporation. 2000. Minna no Nihongo Renshuu C Kaiwa Irasutosheet โตเกียว ญี่ปุน.
3A Corporation.The Association for Overseas Technical Scholarship ( AOTS ). 1990. SHIN NIHONGO NO
KISO I โตเกียว ญี่ป ุน. 3A Corporation.
Sumiko Taniguchi และคณะ. 1995. Hajime no ippo First Steps in Japanese โตเกียว ญี่ป ุน. 3A
Corporation.
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
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
-ประเมินผลจากการประเมินผูสอนและผลการเรียนของนักศึกษา
-การสังเกตการณสอนของอาจารยอื่นในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาขอมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-ระหวางการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา
โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
- มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบและเกณฑวิธีการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-นําผลที่ไดจากการทําประเมินมาใชปรับปรุงแผนการสอน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มา
เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกป
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน หรือสอนเปนทีมอาจารยชาวไทยและอาจารยชาวญี่ปุน เพื่อใหนักศึกษาได
เกิดการเรียนรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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