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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปี 2560)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3571501
ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
Basic Japanese
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา
4.2 อาจารย์ผู้สอน อ.HIrotoshi Mikurino ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และมีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม
2.มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน
ในกลุม่ งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
5.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุ ป ประเด็ น ได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ และมีความสามารถในการสื่ อสารกับ ชาวต่างชาติได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนมากยิ่งขึ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ ปุ่น ที่ใช้สื่ อสารขั้นพื้ นฐาน และศึกษา
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
Practice listening, speaking, reading and writing skills for Basic Japanese
communicating and study Japanese culture.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก
45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
สอนเสริม
ภาคสนาม/
การฝึกงาน
ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมนักศึกษา
รายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ
เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยา
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า แจ้ งเวลาให้ ค าปรึก ษาผ่ านเว็บ ไซต์ป ระจ ารายวิช า หรือ ผ่ าน Social
Network เช่น Facebook, Line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
 (3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
(4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group work) ให้นักศึกษาได้แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการทางาน
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิน จากการตรงเวลาของผู้ เรียนในการเข้าชั้ นเรียน การส่ งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมิน จากการสั งเกตพฤติกรรมในเรื่องความซื่อสั ตย์สุ จริตและความเสี ยสละของผู้ เรียนใน
ห้องเรียนและการทากิจกรรมกลุ่ม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล
และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ

2.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยาย
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
(3) จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ แบบเน้ น ประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยจัดกิ จกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning ) โดยจัด
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถามหรือตั้งคาถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) ตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
จากสื่อต่างๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและการทาคาถามทบทวนในแต่ละสัปดาห์
(2) ประเมินการจากฝึกสนทนาโต้ตอบและการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
(3) ประเมินจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
(4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในชั้นเรียน
(5) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชั้ นเรียน การนาเสนอใน
ชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ
ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
 (2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยาย
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
(3) จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ แบบเน้ น ประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยจัดกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning ) โดยจัด
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถามหรือตั้งคาถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน
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(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
จากสื่อต่างๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและการทาคาถามทบทวนในแต่ละสัปดาห์
(2) ประเมินการจากฝึกสนทนาโต้ตอบและการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
(3) ประเมินจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
(4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในชั้นเรียน
(5) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การนาเสนอใน
ชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
(2) มี ความสามารถในการพั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิช าชี พให้ ทั นสมั ยอย่ างต่อเนื่ องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรมในชั้ นเรียน
ตามสมัครใจ จานวน 3-5 คน ฝึกให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอภิปราย
(3) มอบหมายงานการค้นคว้าที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
(4) แนะนาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้งบรรยายให้ผู้เรียน
เห็นถึงความสาคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ่นและการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese
Language Proficiency Test: JLPT) ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นหรือการท างานใน
อนาคต
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) สั งเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและการปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้เรียนในแก้ไข
ปัญหา
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
คาถาม
(3) ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย
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มคอ. 3
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติ ดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอภิปราย
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถามหรือตั้งคาถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
จากสื่อต่างๆมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเสนอข้อมูล
(4) กาหนดบทบาทสมมติให้ผู้เรียนฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จาลอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
(2) ประเมินงานจากการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมและนาเสนอข้อมูล
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการฝึกสนทนาในสถานการณ์จาลอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
หัวข้อเรื่อง
1

1.ปฐมนิเทศนักศึกษา
ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ
สอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล แนวทางการสืบค้น
ข้อมูล
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาญี่ปุ่น

จานวน
ชั่วโมง
3 ชม.

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนแนะนาตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย พร้อมทั้งอธิบาย
เนื้อหารายวิชาจุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาญีปุ่นระดับต้น
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนแนะนาตนเอง พูดถึงประสบการณ์สาหรับ
คนที่ เคยไปประเทศญี่ ปุ่ น หรือ พู ด ประสบการณ์ ก ารเรีย น
ภาษาญี่ ปุ่ น และให้ ผู้ เรี ย นบอกเหตุ ผ ลในการเลื อ กเรี ย น
ภาษาญี่ ปุ่น เป็นวิช าเลื อก โดยให้ ผู้ เรียนแนะนาตนเองตาม
ความสมัครใจ เพื่อพิจารณาบุคลิ กลักษณะของผู้ เรียนและ
บรรยากาศในการเรียน
3.ผู้สอนอธิบายลักษณะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ให้ผู้เรียนสังเกต
และฝึกออกเสียง
4.ผู้ ส อนสรุ ป เนื้ อ หาการเรี ย นรู้ แ ละให้ ผู้ เรี ย นท าค าถาม
ทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2.เอกสารประกอบการเรียน

1.ประเมินจากการตอบคาถาม
ทบทวนในชั้นเรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
3.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2)

อ.Hirotoshi
Mikurino

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อเรื่อง

ตัวอักษรฮิรางานะวรรค (1)
あ～そ

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนทบทวนลักษณะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น มี 3 ประเภท
ได้แก่ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิ
2.ผู้ ส อนแสดงตารางอั ก ษรฮิ ร างานะ และอ่ า นออกเสี ย ง
ตัวอักษรฮิรางานะ ตั้งแต่ตัวอักษร あ～ん ให้ผู้เรียนฟัง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง
4.ผู้สอนบรรยายวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีวิธีการ
ลากเส้ น 3 แบบคือ เส้ นตวัด เส้ นหยุด และเส้ นปล่ อยชาย
การเขียนแบบแนวตั้งและแนวนอน และให้ผู้เรียนสังเกตและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ตัวอักษรแต่ละตัวมีการลากเส้น
แตกต่างกันอย่างไร
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกเขียน あ～そ
6.ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่ม
ละ 3-5 คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมฝึกจาคาศัพท์ตัวอักษรฮิรา
งานะวรรค あ ～ そ โดยสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ (21

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)

Century Skills/กลุ่ม ทักษะสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี / การรู้ ICT)

(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based
Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการสื บ ค้ น InquiryBased Learning)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อเรื่อง

ตัวอักษรฮิรางานะวรรค (2)
た～ん

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
1.ผู้ ส อนทบทวนการอ่ า นและการเขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค ทบทวนในชัน้ เรียน
Mikurino
あ～そ
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
2.ผู้สอนอ่านออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะ ตั้งแต่ตัวอักษรวรรค ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
た～ん ให้ผู้เรียนฟัง
ทางานกลุ่ม
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
4.ผู้สอนบรรยายวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
วรรค た～ん
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษรวรรค た～ん
ในการเข้าชั้นเรียน
6.ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่ม 5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
ละ 3-5 คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมฝึกจาคาศัพท์ตัวอักษรฮิรา สัปดาห์นี้
งานะวรรค た～ん โดยสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ (21 1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
Century Skills/กลุ่ มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/ 5:1),2)
การรู้ ICT) (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อเรื่อง

เสียงขุ่นและเสียงยาว

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

Activity-Based Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนทบทวนการออกเสียง การเขียนตัวอักษร การเขียน
คาศัพท์และความหมายของตัวอักษรฮิรางานะวรรค あ～
ん 46 ตัว
2.ผู้ ส อนอ่ า นออกเสี ย งตั ว อั ก ษรฮิ รางานะเสี ย งขุ่ น และให้
ผู้เรียนฝึกออกเสียงตาม
3.ผู้ สอนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรฮิรางานะเสี ยงขุ่น และให้
ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษรลงในแบบฝึกคัดตัวอักษร
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงใส (ตัวอักษรฮิรางานะปกติ)
และเสียงขุ่น
5.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับเสียงขุ่นและเสียงยาว ให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เปรียบเทียบความแตกต่างของการออกเสียง

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

ใสและเสียงขุ่น อภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุป 5:1),2)
ความรู้ร่วมกัน (21 Century Skills/กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม/การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
Thinking Based Learning)
6.ผู้สอนอธิบายวิธีการผสมคาเสียงยาวและให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียง
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงสั้นและเสียงยาวและให้ผู้เรียน
ร่ว มกั นแสดงความคิด เห็ น หาความหมายของค าศัพ ท์ และ
ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของการออกเสียง
สั้นและเสียงยาว
7.ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นท ากิ จ กรรมสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศหา
ความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับร่างกายที่มีเสียงขุ่น ให้ผู้เรียน
แปลความหมายและทาแบบฝึกหัด และฝึกออกเสียง ( 2 1
Century Skills/กลุ่ มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน
Activity-Based Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียน
8.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อเรื่อง

เสียงกักและเสียงควบ

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพสานวนการพูดขอร้องในสถานการณ์ต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนทบทวนการออกเสียงและการเขียนเสียงขุ่นและเสียง
ยาว
2.ผู้ ส อนอ่ า นออกเสี ย งตั ว อั ก ษรฮิ ร างานะเสี ย งกั ก และให้
ผู้เรียนฝึกออกเสียงตาม
3.ผู้ ส อนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรฮิรางานะเสี ยงกัก และให้
ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษรลงในแบบฝึกคัดตัวอักษร
4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ออกเสี ย งกั ก และเสี ย งไม่ กั ก และให้
ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น หาความหมายของคาศัพท์
และร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่า งของการออก
เสียงกักและเสียงไม่กัก (21 Century Skills/กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม/การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา)
(กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด Thinking
Based Learning)
5.ผู้สอนอธิบายวิธีการผสมคาเสียงควบและให้ผู้เรียนฝึกออก

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 1
1.คาทักทายในชีวิต
ประจาวัน
2.การนับเลข 0～100
3.การบอกหมายเลขโทรศัพท์
4.การบอกอายุ

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

เสียง
6.ผู้ส อนให้ผู้ เรียนฝึกออกเสียงควบและเสี ยงไม่ควบและให้
ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาความหมายของคาศัพท์
และร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของการออก
เสียงควบและเสียงไม่ควบ (กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด Thinking Based Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1. คาทักทายในโอกาสต่างๆ
2. การนับเลข
3. การบอกเบอร์โทรศัพท์
4. การบอกอายุ

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 2
1.การแนะนาตนเอง
2.การบอกเชื้อชาติ
3.การบอกอาชีพ

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของสถานที่สาคัญและ
อายุของบุคคลที่มีชื่อเสียง ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(21 Century Skills/กลุ่ ม ทั กษ ะสารสน เท ศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม
เป็ น ฐาน Activity-Based Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.รูปสถานทีส่ าคัญที่แสดงเบอร์โทรศัพท์
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค

การวัดและการประเมินผล
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

1.การแนะนาตนเอง
2.การบอกเชื้อชาติ
3.การบอกอาชีพ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแนะนาตนเองกับเพื่อนในชั้นเรียน
6.ผู้ สอนตั้ งค าถามเกี่ ยวกั บเชื้ อชาติ และอาชี พของบุ คคลที่ มี
ชื่อเสียง ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้น
น าเสนอข้ อมู ลและร่ วมกั นแสดงความคิ ดเห็ น (21 Century
Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based
Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการสื บ ค้ น InquiryBased Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายเชื้อชาติและอาชีพ
4.คาถามทบทวน

ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

8

1.การสอบกลางภาค
2.การสอบสนทนาใน
สถานการณ์จาลอง (1)
3.การสอบอ่าน (1)
4.คานามในภาษาญี่ปุ่น

9

บทที่ 3
1.นี่คืออะไร
2.เป็นสิ่งของเกี่ยวกับอะไร
3.เป็นสิ่งของของใคร

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3 ชม. 1.ผู้เรียนสอบกลางภาค
2.ผู้เรียนสอบสนทนาในสถานการณ์จาลอง (1)
3.ผู้เรียนสอบอ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนพูดตามตัวอย่าง
3.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรคานาม
4.คาถามทบทวน
5.ใบงานแสดงบทบาทสมติในการในสถานการณ์จาลอง (1)
6.แบบทดสอบกลางภาค
7.แบบทดสอบการอ่าน

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม
แบบทดสอบกลางภาค (20 %)
และการตอบคาถามในการ
สนทนาและสอบอ่าน(20 %)
2.สังเกตพฤติกรรมการสนทนา
และการทาแบบทดสอบกลาง
ภาค
3.ประเมินจากการตอบคาถาม
ทบทวนในชั้นเรียน
4.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าสอบและเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 5:2)
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ประเมินจากการตอบคาถาม
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน ทบทวนในชั้นเรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ

อ.Hirotoshi
Mikurino

อ.Hirotoshi
Mikurino
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง
4.เป็นสิ่งของที่ผลิตจาก
ประเทศ/ยี่ห้ออะไร

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

1.นี่คืออะไร
2.เป็นสิ่งของเกีย่ วกับอะไร
3.เป็นสิ่งของของใคร
4.เป็นสิ่งของที่ผลิตจากประเทศ/ยี่ห้ออะไร
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งของ ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้น
ข้ อมู ลสารสนเทศว่ าสิ่ งของเหล่ านี้ เป็ นผลิ ตจากประเทศไหน
จากนั้ นน าเสนอข้ อมู ล และร่ วมกั น แสดงความคิ ดเห็ น (21
Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน
Activity-Based Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.ภาพสิ่งของต่างๆ
4.คาถามทบทวน

ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
10

หัวข้อเรื่อง
บทที่ 4
1.การบอกสถานที่
2.การบอกวันทั้ง 7
3.การบอกเวลาเปิด-ปิดของ
สถานที่

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.การบอกสถานที่
2.การบอกเวลา
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้ สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับเวลาเปิ ด-ปิดของสถานที่ ให้ ผู้ เรียน
แบ่งกลุ่มและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและ
ร่วมกั นแสดงความคิ ดเห็ น (21 Century Skills/กลุ่ ม ทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี /การรู้ ICT) (กิ จ กรรมการ
เรีย นรู้ โดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน Activity-Based Learning/
กิ จ ก ร ร ม ก าร เรี ย น รู้ จ า ก ก า ร สื บ ค้ น Inquiry-Based
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์

การวัดและการประเมินผล
1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 5 (1)
1.การถามและบอกราคา

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3.ภาพสถานที่ต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับราคาสินค้าไทย-ญี่ปุ่น ให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับราคาสินค้าไทยญี่ปุ่น จากนั้นให้นาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ/ปฏิสัมพันธ์
ทางสั งคมและข้ามวัฒ นธรรม) (กิ จกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน Problem-Based Learning/(กิจ กรรมการ
เรี ย น รู้ ที่ เน้ น ทั กษ ะกระบ วนการคิ ด Thinking Based
Learning)
2.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค
3.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.การบอกราคา
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
5.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
เกี่ ยวกั บการบอกราคา โดยสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ จากนั้ น
น าเสนอข้ อมู ลและร่ วมกั นแสดงความคิ ดเห็ น (21 Century

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 5 (2)
1.การผันคากริยา
2.คากริยาพื้นฐาน

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิ จ ก รรม ก ารเรี ย น รู้ จ าก ก ารสื บ ค้ น Inquiry-Based
Learning)
7.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การบอก
ราคา(กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ งประสบการณ์ Experiential
Learning)
8.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.แผ่นพับราคาสินค้าต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1..ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค
2..ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.การผันคากริยา
2.คากริยาพื้นฐาน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
5.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
22

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 6
1.การบอกวันที่ เดือน ปี
2.คากริยาเกี่ยวกับการเดินทาง

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

เพื่อนในชั้นเรียน
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้น
น าเสนอข้ อมู ลและร่ วมกั นแสดงความคิ ดเห็ น (21 Century
Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based
Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการสื บ ค้ น InquiryBased Learning)
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ กิจวัตร
ป ระ จ าวั น (กิ จ ก รรม ก ารเรี ย น รู้ เชิ งป ระ ส บ ก ารณ์
Experiential Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรคากริยา
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค

การวัดและการประเมินผล
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)

1.ประเมินจากการตอบคาถาม
ทบทวนในชั้นเรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า

อ.Hirotoshi
Mikurino
23

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง
ไป มา กลับ

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.การบอกวันที่ เดือน ปี
2.คากริยาเกี่ยวกับการเดินทาง ไป มา กลับ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา โดยสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม
เป็ น ฐาน Activity-Based Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นแสดงบทบาทสมมติ ในสถานการณ์ ก าร
เดิ น ทางในช่ ว งวั น หยุ ด ที่ ผ่ า นมา(กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์

ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 7
1.สกรรมกริยา
2.ประโยคชักชวน

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3.ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้รูปประโยค
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สกรรมกริยา
2.ประโยคชักชวน
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้ นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
การบอกเล่ ากิ จวั ตรประจ าวั น โดยสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ
จากนั้ นน าเสนอข้ อมู ล และร่ วมกั น แสดงความคิ ดเห็ น (21
Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน
Activity-Based Learning/ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การบอก
เล่ ากิจวัตรประจาวัน (กิจกรรมการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์
Experiential Learning)

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม อ.Hirotoshi
ทบทวนในชั้นเรียน
Mikurino
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2) 3:2) 4:1)
5:1),2)
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สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อเรื่อง

1.ทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด
2.สอบสนทนาในสถานการณ์
จาลอง (2)
3.สอบอ่าน (2)

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.ภาพกิจวัตรประจาวัน
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด
2.ผู้เรียนสอบสนทนาในสถานการณ์จาลอง (2)
3.ผู้เรียนสอบอ่าน (2)
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
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3.ใบงานแสดงบทบาทสมมติในการสอบสนทนา (2)
4.แบบทดสอบอ่าน (2)
สอบปลายภาค

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถามใน อ.Hirotoshi
การสนทนาและสอบอ่าน
Mikurino
(20 %)
2.สังเกตพฤติกรรมการสนทนา
3.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าสอบ
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:3),4) 2:2)
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 80
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 20
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู้
1.การมีส่วนร่วมใน 1:3),4)
กิจกรรมชั้นเรียน 4:1)
5:1),2)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10

1-15

10

2.การทา
แบบฝึกหัดและ
คาถามทบทวน

2:2)
3:2)
5:1),2)

-การเข้าเรียนตรงเวลา
- การส่งงานทันเวลา
- การสังเกตพฤติกรรมในการเรียน
-การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็น
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
-แบบฝึกหัด
-ใบงาน
-คาถามทบทวน

3.การสอบสนทนา
ในสถานการณ์
จาลอง 2 ครั้ง
4.การสอบอ่าน 2
ครั้ง
5.การสอบกลาง
ภาคและ
ปลายภาค

2:2)
3:2)

-การสอบครั้งที่ 1
-การสอบครั้งที่ 2

8
15

10
10

2:2)
3:2)

-การสอบครั้งที่ 1
-การสอบครั้งที่ 2

8
15

10
10

2:2)
3:2)

-ข้อสอบกลางภาค
-ข้อสอบปลายภาค

8
16

20
20

การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Hirotoshi Mikurino. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1
2

วิสุทธิกัญญา ต่อศรีเจริญ. (2550). สนุกคัดอักษรคานะ. กรุงเทพมหานคร : ภาษาและวัฒนธรรม.
ยูกิโกะ โอกาตะ. (2555). พูดญี่ปุ่น ง่ายสนุก. แปลจาก Nihongo Fun Easy. โดย ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์.
กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม

3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
1
2

ประภา ทองแสงสุขและคณะ. (2554). ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ภาษาและวัฒนธรรม.
ฟุมิเอะ ยานาชิมะและคณะ. (2552). เปิดโลกภาษาญี่ ปุ่นกับเอริน 1. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ภาษาและวัฒนธรรม.
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิทธิภ าพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและการประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
-สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติและ
การนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุง
ในปีการศึกษาถัดไป
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