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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
(หลักสูตร 2560)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572532
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาตน
Japanese for Self-development
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะเลือก
กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา
4.2 อาจารย์ผู้สอน ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนใน
กลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
5.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ
สรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชานี้เปิดเป็นครั้งแรก
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาตน
Japanese for Self-development

3(3-0-6)

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และศึกษาคาศัพท์ สานวน ประโยคภาษาญี่ปุ่นเชิง
วิชาชีพ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การทางานจริงในยุคปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
Practice on all Japanese language skills set, studying formal vocabularies, idioms,
and sentences related to the profession, applying Japanese language skills in working
environment and develop Japanese language to the upper level of skills
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) มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
 (2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ
2.2 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
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
จากสื่อต่างๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและการทาคาถามทบทวนในแต่ละสัปดาห์
(2) ประเมินการจากฝึกสนทนาโต้ตอบและการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
(3) ประเมินจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
(4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในชั้นเรียน
(5) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 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
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(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning ) โดยจัด
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถามหรือตั้งคาถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน
(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) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทากิจ กรรมในชั้นเรียน
ตามสมัครใจ จานวน 3-5 คน ฝึกให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ตั้งประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอภิปราย
(3) มอบหมายงานการค้นคว้าที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
(4) แนะนาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้งบรรยายให้ผู้เรียน
เห็นถึงความสาคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ่นและการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่น (Japanese
Language Proficiency Test: JLPT) ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นหรือการท างานใน
อนาคต
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) สั งเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและการปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้เรียนในแก้ไข
ปัญหา
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
คาถาม
7

มคอ. 3
(3) ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติ ดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใช้
เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล 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

8

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
หัวข้อเรื่อง
1

1.ปฐมนิเทศนักศึกษา
ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ
สอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล แนวทางการสืบค้น
ข้อมูล
2.ทบทวนคากริยาภาษาญี่ปุ่น
และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น

จานวน
ชั่วโมง
3 ชม.

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนแนะนาตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย พร้อมทั้งอธิบาย
เนื้อหารายวิชาจุดประสงค์และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล และเอกสารประกอบการเรียน
2.ผู้สอนบรรยายความสาคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่ออนาคต
ของผู้ เรียน และอธิบายถึงการสอบวัดระดั บความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test: JLPT)
3.ผู้ ส อนบรรยายความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ภาษาญี่ ปุ่ น เชิ ง
สถานการณ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น
4.ทบทวนคากริยาภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกหาความหมายของคากริยา โดย
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning/กิจกรรมการ
เรียนรู้จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้ สอนสรุปเนื้ อหาการเรียน ให้ ผู้ เรียนทาคาถามทบทวนและ

การวัดและการประเมินผล
1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)
4:1) 5:1),2)

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

2

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 1
1.การแบ่งกลุ่มคากริยาใน
ภาษาญี่ปุ่น
2.การผันคากริยารูป て形
けい

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

เฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2.เอกสารประกอบการเรียน
3.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
2.ผู้สอนทบทวนการการแบ่งกลุ่มคากริยา
3.ผู้สอนอธิบายวิธีการผันคากริยารูป て形
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกผันคากริยารูป て形 กับเพื่อนในชั้น
เรียน นาเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning)
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรคากริยา
4.คาถามทบทวน
けい

けい

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
3.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 4:1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
3

หัวข้อเรื่อง
1.สานวนที่แสดงลาดับการ
กระทา
1.1「V1 て」、「V2 て」
1.2「V1 て」から、V2

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.1 รู ปประโยค「V1 て」、「V2 て」、～
1.2 รูปประโยค「V1 て」から、V2
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ ผู้ เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาประโยคสั้นๆกับ
เพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
การบอกลาดับกาหนดการท่องเที่ยว โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
(21 Century Skills/กลุ่ ม ทั กษ ะสารสน เท ศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จาก
การสืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.กาหนดการท่องเที่ยว

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

หัวข้อเรื่อง
1.สานวนการพูดขอร้อง
「 V て」ください
2.การแนะนาตัวเอง

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนการพูดขอร้อง「 V て」ください
2.การแนะนาตัวเอง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
การแนะนาตัวเองและการพูดขอร้องกับนักท่องเที่ยว โดยสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรีย นรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จาก
การสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การ
แนะนาตัวเองและการพูดขอร้องกับนักท่องเที่ยว (กิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ

การวัดและการประเมินผล
1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)
4:1) 5:1),2)

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อเรื่อง

1.สานวนประโยครูป
「V て」います (1)
ความหมายแสดงการกระทาที่
กาลังดาเนินอยู่

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพสานวนการพูดขอร้องในสถานการณ์ต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค「V て」います (1)
แสดงการกระทาที่กาลังดาเนินอยู่
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
การการแสดงการกระท าที่ กาลั งดาเนิ นอยู่ โดยใช้ ส านวน 「V
て」います (1) โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอ
ข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรม
ก ารเรี ย น รู้ โด ย ใช้ กิ จ ก รรม เป็ น ฐ าน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น Inquiry-Based
Learning)
5..ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)
4:1) 5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อเรื่อง

1.สานวนประโยครูป
「V て」います (2)
ความหมายแสดงสภาพ

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้
คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค「V て」います (2)

ความหมายแสดงสภาพ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
การการบรรยายสภาพของนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ใช้สานวน 「V て」います (2) โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
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)
5..ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)
4:1) 5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อเรื่อง

1.สานวนประโยครูป
「V て」います (3)
การบอกเล่าเกี่ยวกับครอบครัว
2.สานวนประโยครูป
「V て」います (4)
การบอกเล่าเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจาวัน
3.สานวนการใช้คากริยารูป N
のために ในความหมาย
“เพื่อทีจ่ ะ..”

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพสถานการณ์ต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนประโยครูป「V て」います (3)
การบอกเล่าเกี่ยวกับครอบครัว
2.สานวนประโยครูป「V て」います (4)
การบอกเล่าเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน
3.สานวนการใช้คากริยารูป N のために ในความหมาย
“เพื่อที่จะ..”
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
การพู ดคุ ยกั บนั กท่ องเที่ ยวเกี่ ยวกั บ ครอบครั วและกิ จวั ต ร
ประจาวัน โดยใช้สานวน 「V て」います (3)(4) โดยสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความ

การวัดและการประเมินผล

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

8

หัวข้อเรื่อง

1.การสอบกลางภาค
2.การสอบสนทนา (1)
3.การแบ่งกลุ่มคากริยาใน
ภาษาญี่ปุ่น
4.การผันคากริยารูป ない形

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

คิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จาก
การสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การ
พูดคุยกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับครอบครัวและกิจวัตรประจาวัน
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential
Learning)
6..ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพสถานการณ์ต่างๆ รูปถ่ายครอบครัว
4.คาถามทบทวน
3 ชม. 1.ผู้เรียนสอบภลางภาค
2.ผู้เรียนสอบสนทนาในสถานการณ์จาลอง (1)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
2.ผู้สอนทบทวนการการแบ่งกลุ่มคากริยา
3.ผู้สอนอธิบายวิธีการผันคากริยารูป ない形

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม
แบบทดสอบกลางภาค (30 %)
และการตอบคาถามในการ
สนทนา(10 %)
2.สังเกตพฤติกรรมการสนทนา
และการทาแบบทดสอบกลาง

ผศ.สุดสวาท
จันทร์ดา

16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อเรื่อง

1.รูปประโยคสานวนการขอ
อนุญาต
「V て」もいいですか
2.รูปประโยคสานวนการ
ขอร้องไม่ให้ทา
「V ない」でください

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกผันคากริยารูป ない形 กับเพื่อนในชั้น
เรียน นาเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน(กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning)
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรคากริยา
4.คาถามทบทวน
5.ใบงานแสดงบทบาทสมติในการสอบสนทนา (1)
6.แบบทดสอบกลางภาค
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนการขออนุญาต「V て」もいいですか
2.สานวนการขอร้องไม่ให้ทา「V ない」でくださ

ภาค
3.ประเมินจากการตอบคาถาม
ทบทวนในชั้นเรียน
4.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าสอบและเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)
4:1)
1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
い
บทบาทสมมติ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์ นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
17
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สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อเรื่อง

1.รูปประโยคสานวนต้องทา
「V ない」ければなり
ません

2.รูปประโยคสานวนไม่ต้องทา

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

เกี่ยวกับการขออนุญาตและการขอร้องไม่ให้ในการท่องเที่ยว โดย
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี / การรู้ ICT) (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กิจ กรรมเป็ น ฐาน Activity-Based Learning/กิ จ กรรมการ
เรียนรู้จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การขอ
อนุญาตและการขอร้องไม่ให้ทากับนักท่องเที่ยว(กิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพสานวนการพูดขออนุญาตและการขอร้องไม่ให้ทา
ในสถานการณ์ต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค

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

1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
18

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง
ก็ได้
「V ない」くてもいい
です

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1.สานวนต้องทา
「V ない」ければなりません

2.สานวนไม่ต้องทาก็ได้
「V ない」くてもいいです

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
เกี่ยวกับสานวนต้องทาและสานวนไม่ต้องทาก็ได้ในการท่องเที่ยว
โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกัน
แสดงความคิ ดเห็ น (2 1 Century Skills/ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะ
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)
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับสานวนต้องทาและสานวนไม่ต้องทาก็ได้
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน

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

11

หัวข้อเรื่อง

1.สานวนการห้าม
「V て」はいけません

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพสานวนต้องทาและสานวนไม่ต้องทาก็ได้ใน
สถานการณ์ต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนการห้าม
「V て」はいけません
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการ
มาเที่ยวเมืองไทย ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกคิดวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกับญี่ปุ่น จากนั้นนาเสนอข้อมูล อภิปรายและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Problem-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด Thinking Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์เกี่ยวกับ
ข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทย
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential
Learning)

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)
4:1) 5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

12

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

1.การแบ่งกลุ่มคากริยาใน
ภาษาญี่ปุ่น
2.การผันคากริยารูป た形
けい

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพสานวนการห้ามในสถานการณ์ต่างๆ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
2.ผู้สอนทบทวนการการแบ่งกลุ่มคากริยา
3.ผู้สอนอธิบายวิธีการผันคากริยารูป た形
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกผันคากริยารูป た形กับเพื่อนในชั้นเรียน
นาเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน(กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning)
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรคากริยา
4.คาถามทบทวน
けい

けい

การวัดและการประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
3.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 4:1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
13

หัวข้อเรื่อง
1.รูปประโยคสานวนการบอก
เล่าประสบการณ์
「V た」ことがありま
す /ありません
2.รูปประโยคสานวนการลอง
ทา
「V て」みます

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.รูปประโยคสานวนการบอกเล่าประสบการณ์
「V た」ことがあります /ありません
2.สานวนการลองทา「V て」みます
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ สถานการณ์
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์และการลอง
ทา โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning/
(กิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น Inquiry-Based
Learning)
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์และการลองทา
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน

การวัดและการประเมินผล
1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)
4:1) 5:1),2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อเรื่อง

1.รูปประโยคสานวนแสดง
ความเสียใจหรือเสียดาย「V
て」しまいました

2.รูปประโยคสานวนการ
อธิบายสิ่งที่คู่สนทนาไม่รู้จัก
หรือคุ้นเคย N という

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
4.คาถามทบทวน
3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลั ก ให้ ผู้เรียน
สังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนแสดงความเสียใจหรือเสียดาย
「V て」しまいました
2.สานวนการอธิบายสิ่งที่คู่สนทนาไม่รู้จักหรือคุ้นเคย

1.ประเมินจากการตอบคาถาม ผศ.สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจากการ
N という
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับอาหาร ผลไม้ไทย หรือสิ่งที่คน 5.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ญี่ปุ่นไม่รู้จักหรือคุ้นเคย ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกคิดวิเคราะห์และ ในการเข้าชั้นเรียน
เปรียบเทียบกับญี่ปุ่น จากนั้นนาเสนอข้อมูล อภิปรายและร่วมกัน 6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
แสดงความคิดเห็น (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สัปดาห์นี้
Problem-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ 1:1) 2:2) 3:2)
4:1) 5:1),2)
กระบวนการคิด Thinking Based Learning)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

การวัดและการประเมินผล

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์เกี่ยวกับ
การแสดงความเสียใจหรือเสียดายและการอธิบายสิ่งที่คู่
สนทนาไม่รู้จักหรือคุ้นเคยในการท่องเที่ยว (กิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน
จากนั้นเฉลยคาตอบ
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
4.คาถามทบทวน

15

-ทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด
-สอบสนทนา (2)

3 ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด
2.ผู้เรียนสอบสนทนา (2) ในสถานการณ์จาลอง
สื่อการเรียน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์

3.ใบงานแสดงบทบาทสมมติในการสอบสนทนา (2)
16

1.ประเมินจากการตอบคาถามใน ผศ.สุดสวาท
การสนทนา (10 %)
จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรมการสนทนา
3.การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าสอบ
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1) 2:2) 3:2)

สอบปลายภาค

24

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู้
1.การมีส่วนร่วมใน 1:1)
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.การสอบกลาง
ภาคและ
ปลายภาค

2:2)
3:2)

-การสอบครั้งที่ 1
-การสอบครั้งที่ 2

8
15

10
10

2:2)
3:2)

-ข้อสอบกลางภาค
-ข้อสอบปลายภาค

8
16

30
30

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

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุดสวาท จันทร์ดา. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเชิงสถานการณ์.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1
2
3

町田恵子. (2016).日本語能力試験Ｎ.4 文法から伸ばす日本語. .株式会社アスク出版
岡本能里子. (2012). 日本語能力試験スーパー模試 N.4-N5. 株式会社アルク
市川綾子. (2010). 日本語能力試験スーパー模試 N.4-N5. 株式会社アルク

3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
1
2

3

ยูกิโกะ โอกาตะ. (2555). พูดญี่ปุ่นง่ายสนุก. แปลจาก Nihongo Fun Easy. โดย ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์.
กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม
ยูกิโอะ, ฮัตโตริ. (2554). เรียกแบบญี่ปุ่น. แปลจาก ニッポンの名前 โดย กิ่งดาว ไตร
สุนันท์.กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น).
วันชัย สีลพัทธ์กุลและประภา แสงทองสุข. (แปล) (2540). กินอยู่อย่างไรในญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิทธิภ าพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจ กรรมในและนอกห้องเรียน 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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มคอ. 3
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติและ
การนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ ผู้ ส อนสรุป ผลการจั ดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลั กสู ตรเพื่ อพิ จารณาปรับ ปรุง
เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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