รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1563702 ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารสาหรับวิชาชีพ
Japanese Communication for Careers
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
2) ประเภทของรายวิชา : กลุ่มวิชาบังคับภาษาต่างประเทศ
1.4 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.Hirotoshi Mikurino (ตอนเรียน B1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
15 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และมีจิตสาธารณะ มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และมีความขยัน อดทน
(1:1,2,4,5)
2) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถจาแนกและอธิบายองค์
ความรู้ที่ศึกษา มีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปชองชาติและสังคมโลก และสามารถบูรณาการ
และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ(2:1,2,3,4)
3) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดารงชีวิตได้ และ
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ (3:1,3,4)
4) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และมีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (4:1,3,4)
5) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี นาเสนอและเลือกใช้สารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตหรือแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม (5:1,2,3)
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
สามารถแต่งประโยคและขยายประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สามารถฟัง พูด อ่านและเขียน
สามารถใช้คาศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในเชิงวิชาชีพ
Construct of Japanese sentences and correct sentence modification, including the
consolidation of listening, speaking, reading article and writing, synonym usage of careers.
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ตนเอง
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า
3.3 จำนวนชัวโมงต่
่
อสัปดำห์ทอ่ี ำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นกั ศึกษำเป็ นรำยบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือผ่าน Social
Network เช่น Facebook, Line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.มอบหมายงานให้นักศึกษาโดย
กาหนดระยะเวลาส่งที่แน่นอน
1.1 ตระหนักถึงคุณค่าของ
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
คุณธรรมและจริยธรรม
มีการสอดแทรกคุณธรรม
1.2 มีพฤติกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ จริยธรรมในการเรียนการสอน
และเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
มีจิตสาธารณะ
1.3 มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้การ
ผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับ สนับสนุน
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้อื่นได้ดี
1.4 มีความเคารพในสิทธิและ เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group
work) ให้นักศึกษาได้แบ่งหน้าที่
ความมีคุณค่าของตนเองและ
ความรับผิดชอบในการทางาน
ผู้อื่น

1.ประเมินจากการส่ง
งานที่มอบหมายตาม
กาหนดระยะเวลา
2.สังเกตพฤติกรรมของ
การตรงต่อเวลาของ
ผู้เรียนในการเข้าชั้น
เรียน
3.สังเกตพฤติกรรมใน
การทากิจกรรมในชั้น
เรียนและผลงานของ
นักศึกษา

1-15

10%

1.5 มีความขยัน อดทน
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจใน
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต
2.2 สามารถจาแนกและอธิบาย
องค์ความรู้ที่ศึกษา
2.3 มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและความเป็นไปของชาติ
และสังคมโลก
2.4 สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
2.5 สามารถประเมินคุณค่าสาร
เพื่อการนาข้อมูลความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการบรรยาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (ActivityBased Learning) และกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
(Experiential Learning) โดย
จัดกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติในสถานการณ์จาลอง
3. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ
เ น้ น ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
(Thinking Based Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิ ด ค าถามหรื อ ตั้ ง ค าถาม และ
ร่ ว ม กั น แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
อภิปรายในชั้นเรียน
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( Problem
Based Learning) ตั้ ง ป ร ะ เ ด็ น
คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
อภิปราย
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น (Inquiry-Based
Learning) โดยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ

1.ประเมินจากการให้
นักศึกษาทาแบบ
ทดสอบ แบบฝึกหัด
คาถามทบทวนในแต่
ละสัปดาห์
2.ประเมินการจากฝึก
สนทนาโต้ตอบ การ
แสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณ์จาลอง
3.ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. สังเกตจากการ
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การ
นาเสนอในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

1-15

40%

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการบรรยาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ (Experiential
Learning) และการใช้กิจกรรม

1.ประเมินจากการให้
นักศึกษาทาแบบ
ทดสอบ แบบฝึกหัด
คาถามทบทวนในแต่
ละสัปดาห์

1-15

40%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะของตนเองในการ
ดารงชีวิตได้
3.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถทางานเป็น
กลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
4.2 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
4.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

เป็นฐาน (Activity-Based
Learning) โดยจัดกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณ์จาลอง
3. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ
เ น้ น ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
(Thinking Based Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิ ด ค าถามหรื อ ตั้ ง ค าถาม และ
ร่ ว ม กั น แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
อภิปรายในชั้นเรียน
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( Problem
Based Learning) ตั้ ง ป ร ะ เ ด็ น
คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
อภิปราย
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น (Inquiry-Based
Learning) โดยการเรียนรู้จากสื่อ
ต่างๆ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรมในชั้น
เรียนตามสมัครใจ จานวน 3-5
คน ฝึกให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่น
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( Problem
Based Learning) ตั้ ง ป ร ะ เ ด็ น
คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง

2.ประเมินการจากฝึก
สนทนาโต้ตอบ การ
แสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณ์จาลอง
3.ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. สังเกตจากการ
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การ
นาเสนอในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

1. สังเกตการ
แสดงออกด้าน
พฤติกรรม การมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรม
และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนในแก้ไข
ปัญหา
2. ประเมินจากการ
ทางานและการ
อภิปรายภายในกลุ่ม
3. ตรวจประเมินจาก
งานที่ได้มอบหมาย

1-15

5%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

4.4 มีการค้นคว้าและวางแผน
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
อภิปราย
3. มอบหมายงานการค้นคว้าที่
ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
4. แนะนาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
เกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้งบรรยาย
ให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญของ
การเรียนภาษาญี่ปุ่นและการ
สอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese
Language Proficiency Test:
JLPT) ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือการทางานในอนาคต
5. กาหนดบทบาทสมมติให้
ผู้เรียนฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
สถานการณ์จาลองที่หลากหลาย
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ ปัญหาเป็นฐาน (Problem
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Based Learning) ตั้งประเด็น
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 มีความสามารถสืบค้น
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามา
อภิปราย
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
5.3 สามารถใช้ภาษาในการ
ทักษะกระบวนการคิด
สื่อสาร ถ่ายทอดและ
(Thinking Based Learning)
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียน
อย่างดี นาเสนอและเลือกใช้
เกิดคาถามหรือตั้งคาถาม และ
สารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ใน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
การดารงชีวิตหรือแก้ปัญหาได้ อภิปรายในชั้นเรียน
อย่างเหมาะสม

4. ตรวจประเมินจาก
แบบทดสอบและ
ผลงาน
5. ตรวจประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรม
การฝึกสนทนาใน
สถานการณ์จาลอง

1. สังเกตการ
แสดงออกด้าน
พฤติกรรมและการ
แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
2. ตรวจประเมินงาน
จากการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
รวบรวมและ
นาเสนอข้อมูล

1-15

5%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น (Inquiry-Based
Learning) โดยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนาเสนอข้อมูล

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้ตัวรอง = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

1
1.ปฐมนิเทศ
(3 ชม.) นักศึกษา
ชี้แจงกิจกรรมการ
เรียนการสอน
วิธีการวัดและการ
ประเมินผล แนว
ทางการสืบค้นข้อมูล
2.ทบทวนไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น

2
เมื่อเข้าร้านอาหาร
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนแนะน าตั วเป็ นภาษาญี่ ปุ่ นและภาษาไทย
พร้ อมทั้ งอธิ บายเนื้ อหารายวิ ชาจุ ดประสงค์ และ
เป้ า หมายของรายวิ ช า เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผล และเอกสารประกอบการเรียน
2.ผู้ ส อนบรรยายความส าคั ญ ของการเรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นต่ออนาคตของผู้เรียน และอธิบายถึงการ
สอบวั ด ระดั บ ความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่ น
(Japanese Language Proficiency Test: JLPT)
3.ผู้สอนทบทวนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียน ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวนและเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกผันไวยากรณ์ญี่ปุ่น
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง

1.รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
2.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
4.คาถาม
ทบทวน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวนในชั้น
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
3.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4)
1.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวนในชั้น
เรียน

ผู้สอน

Hirotoshi
Mikurino

Hirotoshi
Mikurino
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

3
เมนูอาหารญี่ปุ่น
(3 ชม.) (ที่ร้านอาหาร)

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์เกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า โดยสืบค้น
ข้ อมู ลสารสนเทศ หลั งจากนั้ นให้ ฝึ กสนทนาและ
นาเสนอข้อมูล (21 Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทา
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับเมนูอาหารญี่ปุ่น
และเมนู อาหารไทย (ที่ ร้ านอาหาร) ให้ ผู้ เรี ยน
แบ่ ง กลุ่ ม เปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง จากนั้ น
อภิ ป รายและร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น (21
Century Skills/กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ /
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Problem-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด Thinking Based
Learning)
2.ผู้สอบมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศึ กษาค้ นคว้ าเกี่ ยวกั บ
เมนูอาหารญี่ปุ่น จากนั้นนาเสนองาน และร่วมกัน

ผู้สอน

2.อุปกรณ์
จาลองฉาก
สถานการณ์
จาลอง เช่น
โต๊ะอาหาร
เมนูอาหาร ที่
เขี่ยบุหรี่ ผ้า
กันเปื้อน
3.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
จาลองฉาก
สถานการณ์
จาลอง
4.คาถาม
ทบทวน

2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.เมนูอาหาร
ญี่ปุ่นและ
อาหารไทย (ที่
ร้านอาหาร)
3.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

4
การสั่งอาหารที่
(3 ชม.) ร้านอาหาร

แสดงความคิ ดเห็ น(21 Century Skills/กลุ่ ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น InquiryBased Learning)
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านและแปลความความหมาย
ของเมนูอาหาร (ที่ร้านอาหาร)
4.ผู้สอนสรุปเนื้อ หาการเรี ย นและให้ผู้ เ รี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
2.ฝึกอ่านเมนูอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านการนับจานวนอาหารที่สั่ง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์ การสั่ งอาหาร โดยสื บค้ นข้ อมู ล
สารสนเทศเกี่ ยวกั บอาหารและเครื่ องดื่ มที่ จะสั่ ง
หลังจากนั้นให้ฝึกสนทนาและนาเสนอข้อมูล (21
Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกนับจานวนอาหารที่สั่ง
2..ฝึกสนทนา
3..ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด

ผู้สอน

1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.อุปกรณ์
จาลองฉาก
สถานการณ์
จาลอง เช่น
โต๊ะอาหาร
เมนูอาหาร ที่
เขี่ยบุหรี่ ผ้า
กันเปื้อน
ตัวอย่าง
อาหาร
3.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
จาลองฉาก
สถานการณ์
จาลอง
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
5
การถามและบอก
(3 ชม.) ราคา

6
การจ่ายเงินรวมกัน
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับสกุลเงินของญี่ปุ่นและอัตรา
แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเงินไทย
2.ผู้สอนทบทวนความรู้เรื่องการนับเลขและการบอก
ราคาเป็นภาษาญี่ปุ่น และให้ผู้เรียนฝึกถามและบอก
ราคา
3.ผู้สอนตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับสินค้ าของไทย
และญี่ ปุ่ น ให้ ผู้ เรี ยนแบ่ งกลุ่ ม เปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างในหัวข้อ “ไทยกับญี่ปุ่น คิดว่าอย่างไหนแพง
กว่ากัน” โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและช่วยกันสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอ
งาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century
Skills/กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ /ปฏิ สัม พั นธ์
ทางสั ง คมและข้ า มวั ฒ นธรรม/กลุ่ ม ทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Problem-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด Thinking Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น
Inquiry-Based Learning)
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อน
ในชั้นเรียน
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกถามและบอกราคา
2.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
3.ฝึกสนทนา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.ตัวอย่างเงิน
ของญี่ปุ่น
3.แผ่นพับบอก
ราคาอาหาร
หรือสินค้าของ
ญี่ปุ่น
4.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
5.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน

5.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

7
การจ่ายเงินแยกกัน
(3 ชม.)

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์ เกี่ยวกับการจ่ า ยเงิ น รวมกั น โดย
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หลังจากนั้นให้ฝึกสนทนา
และนาเสนอข้อมูล (21 Century Skills/กลุ่ ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์เกี่ยวกับการจ่ า ยเงิ น แยกกั น โดย
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หลังจากนั้นให้ฝึกสนทนา
และนาเสนอข้อมูล (21 Century Skills/กลุ่ ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)

ผู้สอน

2.เมนูอาหาร
ญี่ปุ่น
3.เงินญี่ปุ่น
4.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
5.คาถาม
ทบทวน

2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.เมนูอาหาร
ญี่ปุ่น
3.เงินญี่ปุ่น
4.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
5.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ผู้สอน

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
8
1.การสอบกลางภาค 1.ผู้เรียนสอบภลางภาค
(3 ชม.) 2.การสอบสนทนา 2.ผู้เรียนสอบสนทนา (1) ในสถานการณ์จาลอง
(1)
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
3.เมนูอาหารที่ร้าน
Experiential Learning)
ฟาสต์ฟู้ดญี่ปุ่น
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนตัง้ ประเด็นคาถามเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ร้าน
ฟาสต์ฟู้ดไทยและญี่ปุ่น ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
เปรียบเทียบความแตกต่าง จากนัน้ อภิปรายและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ/ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และข้ามวัฒนธรรม) (กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด Thinking Based
Learning)

6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านเมนูอาหารที่ร้านฟาสต์
ฟู้ดญี่ปุ่น และมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกแปลความ
ความหมายของเมนูอาหารที่ร้านฟาสต์ฟู้ด โดยการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จากนั้ น
น าเสนองาน และร่ วมกั นแสดงความคิ ดเห็ น (21
Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้ จาก
การสืบค้น Inquiry-Based Learning)
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านและแปลความความหมาย
ของเมนูอาหารที่ร้านฟาสต์ฟู้ด (กิจกรรมการเรียนรู้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.อุปกรณ์
จาลองฉาก
สถานการณ์
จาลอง เช่น
โต๊ะแคชเชียร์
เงินญี่ปุ่น
ใบเสร็จ
เมนูอาหาร
เป็นต้น
4.คาถาม
ทบทวน
5.ใบงานแสดง
บทบาทสมมติ
6.แบบทดสอบ
กลางภาค

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามแบบทดสอบ
Mikurino
กลางภาค (20 %)และ
การสอบสนทนาใน
สถานการณ์จาลอง
(20 %)
2.สังเกตพฤติกรรมการ
สนทนาและการทา
แบบทดสอบกลางภาค
3.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวนในชั้น
เรียน
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
5..สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
6.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าสอบ
และเข้าชั้นเรียน
7.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

9
การสั่งอาหารที่ร้าน
(3 ชม.) ฟาสต์ฟู้ด

โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน Activity-Based
Learning)
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน:
1.บัตรคาแสดงบทบาทสมติในการสอบสนทนา
(1)
2.แบบทดสอบกลางภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์เกี่ยวกับการสั่งอาหารที่ร้านฟาสต์
ฟู้ด โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หลังจากนั้นให้ฝึก
สนทนาและนาเสนอข้อมูล (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง

ผู้สอน

1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.เมนูอาหาร
ญี่ปุ่น
3.เงินญี่ปุ่น
4.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
5.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)
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กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

10 สินค้าญี่ปุ่น
(3 ชม.)

11 การถามหาสินค้าที่
(3 ชม.) ต้องการซื้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนตั้ งประเด็ นค าถามเกี่ ยวกั บสิ นค้ าญี่ ปุ่ นที่
วางขายในเมืองไทย กับสินค้าไทย ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
เปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง จากนั้ นอภิ ปรายและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ/ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และข้ามวัฒนธรรม) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน Problem-Based Learning/
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
Thinking Based Learning)
2.ผู้สอบมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้า
ญี่ปุ่นที่นิยมในเมืองไทย จากนั้นนาเสนองาน และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น(21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการสื บ ค้ น
Inquiry-Based Learning)
3.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก อ่ า นชื่ อ สิ น ค้ า และแปล
ความหมาย (กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจ กรรม
เป็นฐาน Activity-Based Learning)
4.ผู้สอนสรุปเนื้อ หาการเรี ย นและให้ผู้ เ รี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
2.ฝึกอ่านชื่อสินค้า
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์เกี่ยวกับการถามหาสินค้าที่ต้องการ
ซื้อ โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หลังจากนั้นให้ฝึก

ผู้สอน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.ตัวอย่าง
สินค้าญี่ปุ่นที่
นิยมใน
เมืองไทย
3.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.ตัวอย่าง
สินค้าญี่ปุ่นที่
นิยมใน
เมืองไทย

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
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กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

สนทนาและนาเสนอข้อมูล (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
12 การถามหาสินค้าที่มี กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) ขนาดหรือสีอื่น
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์เกี่ยวกับการถามหาสินค้าที่มีขนาด
หรือสีอื่น โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หลังจากนั้น
ให้ ฝึ กสนทนาและน าเสนอข้ อมู ล (21 Century
Skills/ กลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)

ผู้สอน

3.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
4.คาถาม
ทบทวน

3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.ตัวอย่าง
สินค้าญี่ปุ่นที่
นิยมใน
เมืองไทย
3.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
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กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
13 การจ่ายเงินด้วยบัตร กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) เดบิต
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยบัตรเดบิต
โดยสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ หลั งจากนั้ นให้ ฝึ ก
สนทนาและนาเสนอข้อมูล (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
14 การจ่ายเงินด้วยบัตร กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) เครดิต
1.ผู้ สอนอธิ บายค าศั พท์ ในบทเรี ยนและส านวน
ประจาบท ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาสุภาพ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง

3:1),3),4)
5:1),2),3)

ผู้สอน

4:1),3),4)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.ตัวอย่าง
สินค้าญี่ปุ่นที่
นิยมใน
เมืองไทย
3.บัตรเดบิต
4.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
5.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.ตัวอย่าง
สินค้าญี่ปุ่นที่

1.ประเมินจากการตอบ Hirotoshi
คาถามทบทวนในชั้น Mikurino
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
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กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

15 -ทบทวนองค์ความรู้
(3 ชม.) ทั้งหมด
-สอบสนทนา (2)

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกสนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
ในสถานการณ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต
โดยสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ หลั งจากนั้ นให้ ฝึ ก
สนทนาและนาเสนอข้อมูล (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
Activity-Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5 . ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น แสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ ที่ ก าหนด (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด
2.ผู้เรียนสอบสนทนา (2) ในสถานการณ์จาลอง
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
Experiential Learning)

นิยมใน
เมืองไทย
3.บัตรเครดิต
4.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
5.คาถาม
ทบทวน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
กิจกรรม/ใบงาน:
3.ใบงานแสดง
1.บัตรคาแสดงบทบาทสมติในการสอบสนทนา
บทบาทสมมติ
(2)

ผู้สอน

ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4) 4:1),3),4)
5:1),2),3)

1.ประเมินจากการ
ตอบคาถามในการ
สนทนา (20 %)
2.สังเกตพฤติกรรม
การสนทนา

Hirotoshi
Mikurino

3.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวนในชั้น
เรียน
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าสอบ
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่

ประเมินผล

(ชม.)

(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1:1),2),4),5)
2:1),2),3),4)
3:1),3),4)

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 80
-สอบกลางภาค
-สอบสนทนา 2 ครั้ง
-จิตพิสัยและกิจกรรมในชั้นเรียน
คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 20
-สอบปลายภาค

20% (ประเมินสัปดาห์ที่ 8)
40% (ประเมินสัปดาห์ที่ 8 และ 15)
20% (ประเมินสัปดาห์ที่ 1-15)
20% (ประเมินสัปดาห์ที่ 16)

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สุดสวาท จันทร์ดา. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารสาหรับ
วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ประภา แสงทองสุ ขและคณะ (2553). ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารและการทางาน. กรุงเทพ
มหานคร: ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย.
มิชิโกะ มิยาซากิและซาชิโกะ โกชิ. (2554). คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน 30 ชม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). แปลจาก
日本語で働く！ビジネス日本語 30 時間 โดย วิภา งามฉันทกร.

ยูกิโกะ โอกาตะ. (2555). พูดญี่ปุ่นง่ายสนุก. แปลจาก Nihongo Fun Easy. โดย ปิยะนุช
วิริเยนะวัตร์. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม
ยูตากะ คูซานางิ. (2552). 敬語 ภาษาสุภาพเพื่อเข้าสังคม (พิมพ์ครั้งที่ 2). แปลจาก 敬語ネ
イティブになろう！！โดย เสาวนีย์ นากางาวา. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์

ภาษาและวัฒนธรรม.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและการ
ประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ออกแบบประเมิน

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

19

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
✓
✓
ความรู้
✓
✓
ทักษะทางปัญญา
✓
✓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
✓
✓
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
✓
✓
การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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