รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1562701 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ ( Japanese for Business )
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชาเลือกภาษา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย สุดสวาท จันทรดํา
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
15 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปประโยคและไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น
2.เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพ ท และสํานวนในงานธุรกิจ
3.เพือ่ ใหผูเรียนเขาใจและสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานดานธุรกิจตางๆ
ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาญี่ปุนทั้ง 4 ดานเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ
I

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการเพื่อการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ ฝกการใชภาษา คําศัพทและ
สํานวนทางธุรกิจ การเขียนจดหมายและรายงานตางๆ ทางธุรกิจ มีการฝกปฏิบัติโดยการใชการแสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณจําลองได
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีชั่วโมงปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปน
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 และคิดอยางเปนระบบ
2.การจัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวมและกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem – Based Learning )
โดยสอดแทรกการอบรมความมีระเบียบวินัย การคิดอยางเปนระบบ จากแบบฝกรายวิชาที่ตองอาศัยความละเอียด
รอบคอบ ความสะอาดและความมีระเบียบของผลงาน

II

1.3 วิธีการประเมินผล
1.การใหขอมูลยอนกลับในการแกไขขอผิดพลาดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง
2.การสังเกตความรับผิดชอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
3.การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.การนําเสนอรายงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปประโยคและไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น
2.ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนในงานธุรกิจ
3.เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานดานธุรกิจตางๆ
ได
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
4.การนําเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1.การนําความรูดานคําศัพทและสํานวนตางๆไปประยุกตในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2.การวิเคราะหและสรุปใจความสําคัญของเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
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
5.ประเมินจากการนําเสนองาน
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..การนําเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
-ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-ทักษะในการสื่อสารทั้งในการพูด การฟง การเขียน และการนําเสนองาน
5.2 วิธีการสอน
1.สาธิตและฝกทักษะการวิเคราะหโดยใชกิจกรรมและแบบฝกหัด
2. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.จัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา ( Problem –Based Learning ) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
แกปญหาทั้งดานเนื้อหาวิชา ภาษาและฝกการวิเคราะหปญหาตามบริบทของการใชภาษาในการสื่อสาร
3.นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

IV

5.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
2.การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย สังเกตพฤติกรรมในการแสดงการใชเหตุผลในการ
วิเคราะห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนํารายวิชา

จํานวน
ชั่วโมง
3

2-3

บทที่ 13
- การผันคํากิริยารูป te form
- รูปประโยคขอรอง

6

4

บทที่ 13 ( ตอ )
- รูปประโยคกําลังกระทํา
- รูปประโยคบอกสภาพที่เปนอยู
ในปจจุบัน

3

บทที่ 14
- รูปประโยคขออนุญาต
- รูปประโยคคําสั่ง
- การลําดับเหตุการณ
- รูปประโยคแสดงความตองการ

6

5-6

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
- ผูสอนชี้แจงแนวการสอนตามหัวขอการ
เรียนรูตางๆ กําหนดขอตกลง การให
คะแนน กติกาการเรียนรูระหวางผูสอน
กับผูเรียน
- ใหโอกาสผูเรียนอภิปราย ซักถามขอ
สงสัยตางๆ ในแนวการสอน
- เรียนรูและฝกผันคํากิริยารูป te form
- เรียนรูรูปประโยคขอรอง พรอมทั้งฝก
แตงประโยค
- ฝกแตงบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ
จําลองดานธุรกิจโดยมีเนื้อหาที่
สอดคลองกับสิ่งที่ไดเรียนรู
- เรียนรูรูปประโยคกําลังกระทํา , รูป
ประโยคบอกสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
พรอมทั้งฝกแตงประโยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับ
สถานการณจําลองดานธุรกิจ โดยมี
เนื้อหาที่สอดคลองกับสิ่งที่ไดเรียนรู
- เรียนรูรูปประโยคขออนุญาต , รูป
ประโยคคําสั่ง , การลําดับเหตุการณ , รูป
ประโยคแสดงความตองการ พรอมทั้งฝก
แตงประโยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับ
สถานการณจําลองดานธุรกิจ โดยมี
เนื้อหาที่สอดคลองกับสิ่งที่ไดเรียนรู

V

สื่อ

ผูสอน

-เอกสาร
ประกอบ
การสอน

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

7-8

บทที่ 15
- การลําดับเหตุการณ
- รูปประโยคแสดงความ
ผิดพลาด
- รูปประโยคการใหและการรับ
การกระทํา

6

- สอบกลางภาค

3

10-11

บทที่ 16
- การผันคํากิริยารูป nai
- รูปประโยค “ตองทํา”
- รูปประโยค “ไมตองทําก็ได”
- การผันคํากิริยารูป ta
- รูปประโยคใหคําแนะนํา ( ควร
ทํา , ไมควรทํา )

6

12-13

บทที่ 17
- รูปประโยคบอกสิ่งที่เคยทําใน
อดีต
- รูปประโยคบอกเงื่อนไข

6

14-15

บทที่ 18
- การผันคํากิริยารูปพจนานุกรม
- รูปประโยคบอกความสามารถ
- รูปประโยคลําดับเหตุการณ
กอน - หลังบทที่ 13
- การผันคํากิริยารูป te form
- รูปประโยคขอรอง

6

- สอบปลายภาค

3

9

16

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

- เรียนรูการลําดับเหตุการณ , รูปประโยค
แสดงความผิดพลาด , รูปประโยคการให
และการรับการกระทํา พรอมทั้งฝกแตง
ประโยค
- ฝกแตงบทสนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับ
สถานการณจําลองดานธุรกิจ โดยมี
เนื้อหาที่สอดคลองกับสิ่งที่ไดเรียนรู
-สอบกลางภาคเนื้อหาบทที่ 13-15
-สอบสนทนาเกี่ยวกับสถานการณจําลอง
ดานธุรกิจ

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

- เรียนรูและฝกผันคํากิริยารูป nai และ
รูป ta
- เรียนรูรูปประโยค “ตองทํา” , รูป
ประโยค “ไมตองทําก็ได” , รูปประโยค
ใหคําแนะนํา พรอมทั้งฝกแตงประโยค
- ฝกแตงบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ
จําลองดานธุรกิจบริการตางๆ โดยมี
เนื้อหาสอดคลองกับสิ่งที่เรียนรู
- เรียนรูรูปประโยคบอกสิ่งที่เคยทําใน
อดีต , รูปประโยคบอกเงื่อนไข พรอมทั้ง
ฝกแตงประโยค
- ฝกแตงบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ
จําลองดานธุรกิจบริการตางๆ โดยมี
เนื้อหาสอดคลองกับสิ่งที่เรียนรู
- เรียนรูและฝกผันคํากิริยารูป
พจนานุกรม
- เรียนรูรูปประโยคบอกความสามารถ ,
รูปประโยคลําดับเหตุการณ พรอมทั้งฝก
แตงประโยค
- ฝกแตงบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ
จําลองดานธุรกิจบริการตางๆ โดยมี
เนื้อหาสอดคลองกับสิ่งที่เรียนรู
-สอบปลายภาคเนื้อหาบทที่ 16-18
-สอบสนทนาเกี่ยวกับสถานการณจําลอง
ดานธุรกิจ

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

-เอกสาร
-การด
รูปภาพ
-ซีดีบท
สนทนา

อ.สุดสวาท
จันทรดํา
อ.Takenori
Okajima

VI

-เอกสาร

-เอกสาร

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

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40 %

9,16

20%

9
16

20%
20%

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุดสวาท จันทรดํา. 2555. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาญี่ปุน ธุรกิจ. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารหนังสือและตํารา
3A Corporation. มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม, 2549.
3A Corporation. มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม, 2549.
คาซูมิ ศรีจักรวาลและคณะ. ภาษาญี่ปุน การโรงแรม 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542.
คาซูมิ ศรีจักรวาลและคณะ. ภาษาญี่ปุน มัคคุเทศก 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม, 2544.
คาซูมิ ทามูระ.ภาษาญี่ปุน เพื่อการโรงแรม 1-2.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม, 2548.
วันชัย สีลพัทธกุลและประภา แสงทองสุข. (แปล) กินอยูอยางไรในญีป่ ุน. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ป ุน)2540.
แสวง จงสุจริตธรรมและปราณี จงสุจริตธรรม. (แปล) วัฒนธรรมญี่ปุน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม,
2548.
สุภัฒ สงวนดีกุลและคณะ. ภาษาญี่ปุนธุรกิจ 1. (ฉบับแกไข) กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน),
2544.

VII

สุภัฒ สงวนดีกุลและคณะ. ภาษาญี่ปุนธุรกิจ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป ุน),2538.
สรอยสุดา ณ ระนอง. ภาษาญี่ปุนสําหรับพนักงานโรงแรม. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546.
สรอยสุดา ณ ระนอง. ภาษาญี่ปุนสําหรับขายของที่ระลึก. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546.
สรอยสุดา ณ ระนอง. ภาษาญี่ปุนสําหรับสนามกอลฟ. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546.
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
-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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