รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ( พศ.2554)

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 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ( พศ.2554)
2) ประเภทของรายวิชา : กลุ่มวิชาภาษาที่ 3
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา
2) อาจารย์ผู้สอน : อ.Takenori Okajima (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) มีการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อการเรียน และการทางานที่ได้รับมอบหมายและมีการ
แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์และความเสียสละ (1:2,5)
2) มีความตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ และ
มีความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมทั้งของตนเอง ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศเจ้าของภาษา (2:4,5)
3) มีความสามารถประมวล และค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหา และเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอื่นๆด้วยตนเอง มีความสามารถในการบูรณาการทักษะภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
วิช าการและวิช าชี พ ที่ เ กี่ย วข้ องกั บ ภาษาญี่ ปุ่น มีความสามารถในการประยุก ต์ ใช้ ความรู้ภ าคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ทั้งในการฝึกงานและการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียนมาเพื่อปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (3:1,2,3,5)
4) มีการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ และมีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (4:1,4,5)
5) สามารถศึกษาและทาความเข้าใจประเด็นปัญหา และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
รวบรวม และนาเสนอข้อมูล (5:1,3)
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.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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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

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีการแก้ปญ
ั หาโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรูส้ ึกของ
ผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน
1.2 มีการแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบต่อการเรียน และการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.4 มีการแสวงหาความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีการแสดงออกซึ่งความ
ซื่อสัตย์และความเสียสละ
ด้านความรู้
2.1 มึความรู้ในสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น และสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้แก่ การแปล วรรณคดีและ
ภาษาศาสตร์ อย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ
2.2 มีความตระหนักรู้ในหลักการ
และทฤษฏีในองค์ความรู้ทาง
ภาษาญี่ปุ่น และสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้แก่ การแปล วรรณคดี และ
ภาษาศาสตร์
2.3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรูเ้ ฉพาะ
ด้านในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแปล
วรรณคดี และภาษาศาสตร์

1.มอบหมายงานให้นักศึกษาโดย
กาหนดระยะเวลาส่งที่แน่นอน
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอน
เน้นความซื่อสัตย์และการ
เสียสละ
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group
work) ให้นักศึกษาได้แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการทางาน

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

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 ษะ กร ะ บ วนกา ร คิ ด
(Thinking Based Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผเู้ รียน
เกิดคาถามหรือตั้งคาถาม และ

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

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

40%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

2.4 มีความตระหนักถึงงานวิจัย
ในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
2.5 มีความรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมทั้งของตนเอง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และ
ประเทศเจ้าของภาษา

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายในชั้นเรียน
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning) ตั้งประเด็น
คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ปญ
ั หาและ
อภิปราย
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น (Inquiry-Based
Learning) โดยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ

นาเสนอในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการบรรยาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ (Experiential
Learning) และการใช้กิจกรรม
เป็นฐาน (Activity-Based
Learning) โดยจัดกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณ์จาลอง
3. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ
เ น้ น ทั ก ษะ กร ะ บ วนกา ร คิ ด
(Thinking Based Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิ ด ค าถามหรื อ ตั้ งค 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 งป ร ะ เ ด็ น
คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
อภิปราย
5.จัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการ
สืบค้น (Inquiry-Based

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

ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มี ค วามสามารถประมวล
และค้ น หาข้ อ มู ล เพื่ อ วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหา
และเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
และงานอื่นๆด้วยตนเอง
3.2 มีความสามารถในการบูร
ณาการทักษะภาษาญี่ปุ่นและ
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาญี่ปุ่น
3.3 มี ค วามสามารถในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติไปใช้ป ระโยชน์
ทั้งในการฝึกงานและการปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม
3.4 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
ทางานและทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนืองและ
แลกเปลี่ยนความความรู้ผู้อื่นได้
3.5 มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียนมาเพื่อปรับตัวเข้ากับสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

40%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีการให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
4.2 มีการแสดงออกถึงภาวะผู้นา
และผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม ตาม
สถานการณ์
4.3 มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา โดยการ
ใช้ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
4.4 มีการแสดงความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.5 มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถศึกษาและทาความ
เข้าใจประเด็นปัญหา
5.2 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ ข้ อ มู ล

วิธีการสอน

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 งป ร ะ เ ด็ น
คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
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
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning) ตั้งประเด็น
คาถามเกี่ยวกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ปญ
ั หาและ
อภิปราย

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1. สังเกตการ
แสดงออกด้าน
พฤติกรรม การมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรม
และการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูเ้ รียนในแก้ไข
ปัญหา
2. ประเมินจากการ
ทางานและการ
อภิปรายภายในกลุม่
3. ตรวจประเมินจาก
งานที่ได้มอบหมาย
4. ตรวจประเมินจาก
แบบทดสอบและ
ผลงาน
5. ตรวจประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรม
การฝึกสนทนาใน
สถานการณ์จาลอง

1-15

5%

1. สังเกตการ
แสดงออกด้าน
พฤติกรรมและการ
แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
2. ตรวจประเมินงาน
จากการสืบค้นข้อมูล

1-15

5%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

สถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาใน
การศึกษาค้นคว้า
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
รวบรวม และนาเสนอข้อมูล
5.4 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยทั้งใน
การพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
ทักษะกระบวนการคิด
(Thinking Based Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผเู้ รียน
เกิดคาถามหรือตั้งคาถาม และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการ
สืบค้น (Inquiry-Based
Learning) โดยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ
มอบหมายงานให้ผเู้ รียนสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนาเสนอข้อมูล

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
รวบรวมและ
นาเสนอข้อมูล

ผลการเรียนรู้ตัวรอง = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
1.ปฐมนิเทศ
(3 ชม.) นักศึกษา
ชี้แจงกิจกรรมการ
เรียนการสอน
วิธีการวัดและการ
ประเมินผล แนว
ทางการสืบค้นข้อมูล
2.ทบทวนคากริยา
ภาษาญี่ปุ่นและ
ไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนแนะน าตั วเป็ นภาษาญี่ปุ่ 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 ยน
ภาษาญี่ปุ่นต่ออนาคตของผู้เรียน และอธิบายถึงการ
สอบวั ด ระดั บ ความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่ น
(Japanese Language Proficiency Test: JLPT)
3.ผู้สอนทบทวนคากริยาภาษาญี่ปนุ่ และ
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียน ให้ผู้เรียนทาคาถาม
ทบทวนและเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกผันคากริยาภาษาญี่ปุ่น

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

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
3.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ที่
(ชม.)
2
1.การบอกความ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) ต้องการ
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
ให้ผ้เู รียนสังเกตการใช้คากริยา
1.1 Ｎがほし
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
いです。
1.1 รู ปประโยค Ｎがほしいです。
1.2 ～たいで
1.2 รูปประโยค ～たいです。
す。
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนฝึ กแต่ งประโยคและสนทนา
ประโยคสั้นๆกับเพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกอ่านข้อความสั้นๆใน
สถานการณ์ “ถ้ามีเงินเยอะ อยากจะทาอะไร” โดย
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) ( กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการสื บ ค้ น
Inquiry-Based Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรี ยนและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกอ่านข้อความสั้นๆ
3
1.การบอก
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) วัตถุประสงค์ของการ 1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
เดินทาง
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้คากริยา
「V1」に行き 2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.การบอกวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ます
「V1」に行きます

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนฝึ กแต่ งประโยคและสนทนา
ประโยคสั้นๆกับเพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนตั้ งประเด็ นคาถาม “นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมา
เมื องไทยเพื่ ออะไร ปั จจั ยใดที่ ดึงดูดนั กท่ องเที่ยว
ญี่ปุ่นให้มาเที่ยวเมืองไทย” ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT)
( กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
Problem-Based Learning / กิ จ ก ร ร ม กา ร
เรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด Thinking

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรคากริยา
ภาพสิ่งของ
4.คาถาม
ทบทวน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

3.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.ภาพ
กิจกรรมที่
นักท่องเที่ยว
นิยมทาเมื่อมา
เที่ยวเมืองไทย
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

Based Learning / กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
4
คาคุณศัพท์ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) ภาษาญี่ปุ่น
1.ผู้สอนบรรยายลักษณะคาคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกจาแนกคาคุณศัพท์ใน
ภาษาญี่ ปุ่ นให้ ถู กต้ อง และบอกความหมาย โดย
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูลและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) ( กิ จ กรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กิจกรรมเป็น
ฐาน Activity-Based Learning / กิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร สื บ ค้ น Inquiry-Based
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
4.ผู้ ส อนสรุป เนื้อ หาการเรี ยนและให้ผู้เรียนทา
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกอ่าน
2.ฝึกจาแนกคาคุณศัพท์
5
1.การผันคาคุณศัพท์ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) い
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้รูปประโยค
けいようし
2.ผู้สอนบรรยายการผันคาคุณศัพท์รูปปัจจุบัน
รูปปัจจุบัน
1.คาคุณศัพท์รูปบอกเล่า
2.การผัน
2.คาคุณศัพท์รูปปฏิเสธ
คาคุณศัพท์ な
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกผันคาคุณศัพท์รูปบอกเล่าและ
けいようし
รูปปฏิเสธปัจจุบัน
รูปปัจจุบัน
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง
5.ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนฝึ กแต่ งประโยคและสนทนา
ประโยคสั้นๆกับเพื่อนในชั้นเรียน
6.ผู้ สอนตั้ งประเด็ นค าถาม “คุ ณคิ ดเห็ นอย่ างไร
เกี่ยวกับญี่ปุ่น วิเคราะห์เปรียบเทียบเมืองไทย” ให้
ผู้ เ รี ย นแบ่ งกลุ่ ม และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ
เกี่ยวกับคาคุณศัพท์ที่บรรยายญี่ปุ่น จากนั้นนาเสนอ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
คาคุณศัพท์
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวนในชั้น
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)
1.เอกสาร
1.ประเมินจากการตอบ
ประกอบการ คาถามทบทวนในชั้น
เรียน
เรียน
2.สื่อ
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
อิเล็กทรอนิกส์ การเข้าร่วมกิจกรรมใน
และเว็บไซต์ ชั้นเรียนและการทางาน
3.ภาพ
กลุ่ม
เกี่ยวกับ
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
ประเทศญี่ปุ่น การนาเสนอข้อมูลที่ได้
4.คาถาม
จากการสืบค้น
ทบทวน
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
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Takenori
Okajima

Takenori
Okajima

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century
Skills/ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะ ส า ร ส น เ ท ศ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) ( กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน Problem-Based Learning
/ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด Thinking Based Learning / กิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร สื บ ค้ น Inquiry-Based
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรีย นและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกผันคาคุณศัพท์
2.ฝึกสนทนา
3.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
6
1.คาคุณศัพท์ขยาย กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) หน้าคานาม
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้รูปประโยค
い –けいよう
2.ผู้ ส อนบรรยายรู ป ประโยคค าคุ ณศั พ ท์ ขยาย
し+Ｎ
2.คาคุณศัพท์ขยาย หน้าคานาม
3.ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนฝึ กผั นค าคุ ณ ศั พ ท์ ข ยายหน้ า
หน้าคานาม
な-けいようし คานาม
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง
+Ｎ
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาสั้นๆ
กับเพื่อนในชั้นเรียน
6.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถาม “กรุงเทพมหานครเป็น
เมืองแบบไหน” ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เกี่ยวกับคาคุณศัพท์ที่บรรยายกรุงเทพฯ
จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด Thinking Based
Learning / กิจกรรมการเรียนรู้ จากการสืบค้น
Inquiry-Based Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

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

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.ภาพสถานที่
ท่องเที่ยวใน
จังหวัด
กรุงเทพฯ
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ที่
(ชม.)
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1.การผันคาคุณศัพท์ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) い
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้รูปประโยค
けいようし
2.ผู้สอนบรรยายการผันคาคุณศัพท์รูปอดีต
รูปอดีต
1.คาคุณศัพท์รูปบอกเล่าอดีต
2.การผัน
2.คาคุณศัพท์รูปปฏิเสธอดีต
คาคุณศัพท์ な
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกผันคาคุณศัพท์รูปบอกเล่าและ
けいようし
รูปปฏิเสธอดีต
รูปอดีต
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาสั้นๆ
กับเพื่อนในชั้นเรียน
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ
สถานการณ์เกี่ยวกับ“การท่องเที่ยวเมื่อวันหยุดที่
ผ่านมา” ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้น
นาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21
Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการสื บ ค้ น InquiryBased Learning)
7.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมติ ใ น
สถานการณ์ที่กาหนด (กิจกรรมการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
8.ผู้สอนสรุ ปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกผันคาคุณศัพท์
2.ฝึกสนทนา
3.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
4.ฝึกแสดงบทบาทสมติในสถานการณ์จาลอง
8
1.การสอบกลางภาค 1.ผู้เรียนสอบภลางภาค
(3 ชม.) 2.การสอบสนทนา 2.ผู้เรียนสอบสนทนา (1) ในสถานการณ์จาลอง
(1)
( กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ป ร ะ ส บ กา ร ณ์
3.การบรรยายบุคคล Experiential Learning)
หรือสถานที่โดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน :
รูปประโยค
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
ＳはＮが「け ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้รูปประโยค
いようし」で 2.ผู้สอนอธิบายรูปประโยคการบรรยายบุคคล
หรือสถานที่
す。
ＳはＮが「けいようし」です

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.ภาพ

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
สถานที่เมือง 3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
พัทยา
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
4.คาถาม
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
ทบทวน
จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
บุคคลและ
สถานที่
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามแบบทดสอบกลาง Okajima
ภาค (30 %)และการ
ตอบคาถามในการ
สนทนา(10 %)
2.สังเกตพฤติกรรมการ
สนทนาและการทา
แบบทดสอบกลางภาค
3.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวนในชั้น
เรียน
10

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)

9
1.การบอก
(3 ชม.) ความชอบ งาน
อดิเรก
どんなＮがす
きですか。

10 1.การเปรียบเทียบ
(3 ชม.) ขั้นกว่า (1)
1.1 ＡはＢよ
り「けいよう
し」です。

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาสั้นๆ
กับเพื่อนในชั้นเรียน
(กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน
Activity-Based Learning)
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน:
1การสอบกลางภาคและการสอบสนทนา (1) ใน
สถานการณ์จาลอง
2.บัตรคาแสดงบทบาทสมติในการสอบสนทนา
(1)
3.ฝึกสนทนา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้คากริยา
2.ผู้ ส อนบรรยายการใช้ รู ป ประโยคการบอก
ความชอบ งานอดิ เ รก どんなＮがすき

5.ใบงานแสดง
บทบาทสมมติ
6.แบบทดสอบ
กลางภาค

4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าสอบ
และเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
ですか。
3.บัตรภาพ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกแต่งบทสนทนาสั้นๆ 4.คาถาม
สถานการณ์ เกี่ ยวกั บการบอกความชอบหรื องาน ทบทวน
อดิเรก โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอ
ข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century
Skills/ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะ ส า ร ส น เ ท ศ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้จาก
การสืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมติ ใ น
สถานการณ์ ที่กาหนด (กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เชิง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทา
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแสดงบทบาทสมติในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.เอกสาร
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก ประกอบการ
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้รูปประโยค
เรียน
2.ผู้สอนบรรยายรูปประโยคการเปรียบเทียบขั้น 2.สื่อ
กว่า
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์

ผู้สอน

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)
1.ประเมินจากการตอบ
คาถามทบทวนในชั้น
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน

Takenori
Okajima
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1.2 ＡとＢ
と、どっちが
「けいよう
し」ですか。

11 1.การเปรียบเทียบ
(3 ชม.) ขั้นสูงสุด
ＮでＮがいち
ばん「けいよ
うし」です。

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

3.บัตรภาพ
เมืองไทยし」です。
ญี่ปุ่น
1.2 ＡとＢと、どっちが「け
4.คาถาม
いようし」ですか。
3.ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนอ่ านประโยคตั วอย่ าง และฝึ ก ทบทวน
สนทนาสั้นๆกับเพื่อนในชั้นเรียน
4.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกีย่ วกับประเทศไทยญี่ปุ่น ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับความแตกต่างของประเทศไทยญี่ปุ่น โดยใช้รูปประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่า
จากนั้นให้นาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ/ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม) ( กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน Problem-Based Learning /
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
Thinking Based Learning)
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทา
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.เอกสาร
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก ประกอบการ
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้รูปประโยค
เรียน
2.ผู้สอนบรรยายรูปประโยคการเปรียบเทียบขั้น 2.สื่อ
สูงสุด
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
ＮでＮがいちばん「けいよう
3.บัตรภาพ
し」です。
เมืองไทย3.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง และฝึก
4.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกีย่ วกับประเทศไทย- ญี่ปุ่น
4.คาถาม
ญี่ปุ่น ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับความแตกต่างของประเทศไทย- ทบทวน
ญี่ปุ่น โดยใช้รูปประโยคเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
จากนั้นให้นาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ/ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม) ( กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน Problem-Based Learning /
1.1 ＡはＢより「けいよう

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

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

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)

12 1.สานวนการให้ ให้
(3 ชม.) ฉัน และการได้รับ

13 1.การบอก
(3 ชม.) ลักษณะนามใน
ภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
Thinking Based Learning)
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทา
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกผันคาคุณศัพท์
2.ฝึกสนทนา
3.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
4.ฝึกแสดงบทบาทสมติในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนบรรยายสานวนการให้และการได้รับ
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาสั้นๆ
กับเพื่อนในชั้นเรียน
4.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถาม “คนญี่ปุ่นและคนไทยให้
ของขวั ญอะไรในวั นส าคั ญต่างๆ บ้ าง” ให้ ผู้ เรียน
แบ่ งกลุ่ มและวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ ความ
แตกต่ า งของประเทศไทย-ญี่ ปุ่ น จากนั้ น ให้
น าเสนอข้ อ มู ล และร่ ว มกั น แสดงความคิดเห็น
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ/
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและข้ า มวั ฒ นธรรม )
(กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
Thinking Based Learning)
5.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมติ ใ น
สถานการณ์ที่กาหนด (กิจกรรมการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทา
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
3.ฝึกแสดงบทบาทสมติในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายลักษณะนามในภาษาญี่ปุ่น
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาสั้นๆ
กับเพื่อนในชั้นเรียน
4.ผู้ ส อนตั้ ง ประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ การใช้
ลั ก ษณะนามของไทยและญี่ ปุ่ น ให้ ผู้ เ รี ย น
แบ่ ง กลุ่ ม และวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ ความ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพวัน
สาคัญของ
ญี่ปุ่น
4.คาถาม
ทบทวน

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การแสดงบทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์

1.ประเมินจากการตอบ Takenori
คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและการทางาน
กลุ่ม
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)

14 1.การบอกตาแหน่ง
(3 ชม.) ที่ต้งั ของคนสิ่งของ
หรือสถานที่

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

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

แตกต่ า งของลั ก ษณะนามของไทยและญี่ ปุ่ น
จากนั้นให้นาเสนอข้อมูลและร่ วมกันแสดงความ
คิ ด เห็ น (21 Century Skills/กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต
และอาชี พ /ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและข้ า ม
วั ฒ นธรรม) (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการคิด Thinking Based Learning)
5.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและประโยคหลัก
ให้ผู้เรียนสังเกตการใช้รูปประโยค
2.ผู้สอนบรรยายรูปประโยคการบอกต าแหน่ ง
ที่ตั้งของสิ่งของหรือสถานที่
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านประโยคตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคและสนทนาสั้นๆ
กับเพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึกอ่านข้อความสั้นๆใน
สถานการณ์ “ใกล้ๆ มหาวิทยาลัย/ใกล้ๆ บ้านของ
คุณมีอะไร” โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนั้น
น าเสนอข้ อมู ลอ่ านให้ เพื่ อนฟั งและร่ วมกั นแสดง
ความคิ ดเห็ น (21 Century Skills/กลุ่ ม ทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี / การรู้ ICT)
(กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการสื บ ค้ น InquiryBased Learning)
6.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมติ ใ น
สถานการณ์ ที่กาหนด (กิจกรรมการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ Experiential Learning)
7.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกอ่านข้อความสั้นๆ
3.ฝึกแสดงบทบาทสมติในสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด
2.ผู้เรียนสอบสนทนา (2) ในสถานการณ์จาลอง

3.บัตรภาพ
สิ่งของแสดง
ลักษณะนาม
4.คาถาม
ทบทวน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
4.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
5.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)
1.เอกสาร
1.ประเมินจากการตอบ Takenori
ประกอบการ คาถามทบทวนในชั้น
Okajima
เรียน
เรียน
2.สื่อ
2.สังเกตพฤติกรรมจาก
อิเล็กทรอนิกส์ การเข้าร่วมกิจกรรมใน
และเว็บไซต์ ชั้นเรียนและการทางาน
3.บัตรภาพ
กลุ่ม
สถานที่
3.สังเกตพฤติกรรมจาก
4.คาถาม
การแสดงบทบาทสมมติ
ทบทวน
4.สังเกตพฤติกรรมจาก
การนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น
5.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน
6.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5) 4:1),4),5)
5:1),3)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1.ประเมินจากการตอบ
คาถามในการสนทนา
(10 %)

Takenori
Okajima
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

( กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ป ร ะ ส บ กา ร ณ์
Experiential Learning)
กิจกรรม/ใบงาน:
1.การสอบสนทนา (2) ในสถานการณ์จาลอง
2.บัตรคาแสดงบทบาทสมติในการสอบสนทนา
(2)

2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.ใบงานแสดง
บทบาทสมมติ

2.สังเกตพฤติกรรมการ
สนทนา
3.การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าสอบ
4.มาตรฐานการเรียนรู้ที่
วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
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ผู้สอน

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
-สอบกลางภาค
-สอบสนทนา 2 ครั้ง
-จิตพิสัยและกิจกรรมในชั้นเรียน
คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
-สอบปลายภาค

30% (ประเมินสัปดาห์ที่ 8)
20% (ประเมินสัปดาห์ที่ 8 และ 15)
20% (ประเมินสัปดาห์ที่ 1-15)
30% (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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
Takenori Okajima. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารสาหรับ
วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ประภา แสงทองสุ ขและคณะ (2553). ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารและการทางาน. กรุงเทพ
มหานคร: ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย.
มิชิโกะ มิยาซากิและซาชิ โกะ 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
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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
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิ
ภาพการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิธีการวัดและการประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ออกแบบประเมิน

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้


ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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