รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง ( พศ.2554)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1563705 ชื่อวิชา การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว
Japanese Communication in Tourism
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ( พศ.2554)
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือกภาษาที่ 3
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) มีการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อการเรียน และการทางานที่ได้รับมอบหมายและมีการแสดงออกซึ่ง
ความซื่อสัตย์และความเสียสละ (1:2,5)
2) มีความตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้
และเข้าใจวัฒนธรรมทั้งของตนเอง ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศเจ้าของภาษา (2:4,5)
3) มีความสามารถประมวล และค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วย
ตนเอง มีความสามารถในการบูรณาการทักษะภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาญี่ปุ่น มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ทั้งในการฝึกงานและ
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
(3:1,2,3,5)
4) มีการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ และมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (4:1,4,5)
5) สามารถศึกษาและท าความเข้ าใจประเด็นปัญ หา และสามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บ ค้ น
รวบรวม และนาเสนอข้อมูล (5:1,3)
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะทาง และบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารในแหล่ง
ท่องเที่ยว
Study Japanese vocabularies and conversations in various restaurant sections for
communicating in restaurants business.

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 จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน Social Network
เช่น Facebook, Line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (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

1.มอบหมายงานให้นักศึกษาโดยกาหนด
ระยะเวลาส่งที่แน่นอน
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
การสอน เน้นความซื่อสัตย์และการเสียสละ
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการกลุ่ม (Group work) ให้
นักศึกษาได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การทางาน

1.ประเมินจากการ
ส่งงานที่มอบหมาย
ตามกาหนด
ระยะเวลา
2.สังเกตพฤติกรรม
ของการตรงต่อเวลา
ของผู้เรียนในการ
เข้าชั้นเรียน
3.สังเกตพฤติกรรม
ในการทากิจกรรมใน
ชั้นเรียนและผลงาน
ของนักศึกษา

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
บรรยาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้กิจกรรม
เป็นฐาน (Activity-Based Learning) และ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
(Experiential Learning) โดยจัดกิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์
จาลอง
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทั ก ษะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ( Thinking Based
Learning)

1.ประเมินจากการ
ให้นักศึกษาทาแบบ
ทดสอบ แบบฝึกหัด
คาถามทบทวนในแต่
ละสัปดาห์
2.ประเมินการจาก
ฝึกสนทนาโต้ตอบ
การแสดงบทบาท
สมมติในสถานการณ์
จาลอง
3.ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

40%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแปล
วรรณคดี และภาษาศาสตร์
2.4 มีความตระหนักถึงงานวิจัย
ในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
2.5 มีความรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมทั้งของตนเอง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และ
ประเทศเจ้าของภาษา

โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถาม
หรื อ ตั้ ง ค าถาม และร่ ว มกั น แสดงความ
คิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐ า น ( Problem Based Learning) ตั้ ง
ประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอภิปราย
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้น
(Inquiry-Based Learning) โดยกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ

4. สังเกตจากการ
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การ
นาเสนอในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
บรรยาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning)
และการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ActivityBased Learning) โดยจัดกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จาลอง
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทั ก ษะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ( Thinking Based
Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถาม
หรื อ ตั้ ง ค าถาม และร่ ว มกั น แสดงความ
คิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐ า น ( Problem Based Learning) ตั้ ง
ประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอภิปราย
5.จัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการสืบค้น
(Inquiry-Based Learning) โดยการเรียนรู้
จากสื่อต่างๆ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
กระบวนการกลุ่ม ให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มทา

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
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1.ประเมินจากการ
ให้นักศึกษาทาแบบ
ทดสอบ แบบฝึกหัด
คาถามทบทวนในแต่
ละสัปดาห์
2.ประเมินการจาก
ฝึกสนทนาโต้ตอบ
การแสดงบทบาท
สมมติในสถานการณ์
จาลอง
3.ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
4. สังเกตจากการ
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การ
นาเสนอในชั้นเรียน
และการทางานกลุ่ม

1-15

40%

1. สังเกตการ
แสดงออกด้าน

1-15

5%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

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

กิจกรรมในชั้นเรียนตามสมัครใจ จานวน 35 คน ฝึกให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่น
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐ า น ( Problem Based Learning) ตั้ ง
ประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอภิปราย
3. มอบหมายงานการค้นคว้าทีต่ ้องมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ
4. แนะนาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
ภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้ง
บรรยายให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญของ
การเรียนภาษาญี่ปุ่นและการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese
Language Proficiency Test: JLPT) ที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือการทางานในอนาคต
5. กาหนดบทบาทสมมติให้ผเู้ รียนฝึก
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จาลองที่
หลากหลาย
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) ตั้ง
ประเด็นคาถามเกีย่ วกับภาษาและสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ปญ
ั หาและอภิปราย
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking Based
Learning)
โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดคาถาม
หรือตั้งคาถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการสืบค้น
(Inquiry-Based Learning) โดยกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้จากสื่อต่างๆมอบหมายงาน
ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนาเสนอข้อมูล

พฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนในแก้ไข
ปัญหา
2. ประเมินจากการ
ทางานและการ
อภิปรายภายในกลุม่
3. ตรวจประเมิน
จากงานที่ได้
มอบหมาย
4. ตรวจประเมิน
จากแบบทดสอบ
และผลงาน
5. ตรวจประเมิน
จากการสังเกต
พฤติกรรมการฝึก
สนทนาใน
สถานการณ์จาลอง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถศึกษาและทาความ
เข้าใจประเด็นปัญหา
5.2 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ ข้ อ มู ล
สถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาใน
การศึกษาค้นคว้า
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
รวบรวม และนาเสนอข้อมูล
5.4 สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยทั้งใน
การพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล

1. สังเกตการ
แสดงออกด้าน
พฤติกรรมและการ
แสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
2. ตรวจประเมินงาน
จากการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
รวบรวมและ
นาเสนอข้อมูล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

5%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวรอง = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

1
1.ปฐมนิเทศนักศึกษา
(3 ชม.) ชี้แจงกิจกรรมการเรียน
การสอน วิธีการวัดและ
การประเมินผล แนว
ทางการสืบค้นข้อมูล
2.ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภาษาญีป่ ุ่นเพื่อ
การสื่อสารในธุรกิจ
ท่องเที่ยว
3.ทบทวนคากริยา
ภาษาญี่ปุ่นและ
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้ สอนแนะน าตั วเป็ นภาษาญี่ ปุ่นและ
ภาษาไทย พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุ ดประสงค์ และ เป้ าหมายของรายวิชา
เกณฑ์ การวั ดผลและประเมิ นผล และ
เอกสารประกอบการเรียน
2.ผู้สอนบรรยายความสาคัญของการเรียน
ภาษาญี่ ปุ่ นต่ ออนาคตของผู้ เรี ยน และ
อธิบายถึงการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ ปุ่ น (Japanese Language
Proficiency Test: JLPT)
3.ผู้สอนบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สารในธุ ร กิ จ
ท่ องเที่ ยวโดยใช้ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้
ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนแบ่ งกลุ่ มท ากิ จกรรม
ตามความสมั ค รใจ กลุ่ ม ละ 3-5 คน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ธุ รกิ จท่ องเที่ ยวในประเทศญี ปุ่ นและ
ประเทศไทย ให้ ผู้ เ รี ยนสื บค้ นข้ อมู ล
สารสนเทศ จากนั้นอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสรุปความรู้ร่วมกัน (21
Century Skills/กลุ่ มทั ก ษะชี วิ ต และ
อาชี พ/ปฏิ สั มพั นธ์ ทางสั งคมและข้ าม
วัฒนธรรม/และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
(กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด Thinking Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ทบทวนคากริยาภาษาญี่ปุ่นและ
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียน ให้ผู้เรียนทา
คาถามทบทวนและเฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกวิเคราะห์ประเด็นคาถาม

สื่อที่ใช้

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

การวัดและ
ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
4.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2
1.การแบ่งกลุ่มคากริยา
(3 ชม.) ในภาษาญีป่ ุ่น
2.การผันคากริยารูป
けい

て形

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลัก
2.ผู้สอนทบทวนการการแบ่งกลุ่มคากริยา
3.ผู้สอนอธิบายวิธีการผันคากริยารูป て

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

けい

形

4.ผู้สอนให้ผเู้ รียนฝึกผันคากริยารูป
けい
て形 กับเพื่อนในชั้นเรียน นาเสนอ
และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน Activity-Based Learning)
5.ผู้ ส อนสรุ ป เนื้ อ หาการเรีย นและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกผันคากริยา
3
1.สานวนที่แสดงลาดับ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) การกระทา
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
1.1「V1 て」、「V2 ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
て」、～
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.2「V1 て」か
1.1 รู ปประโยค 「V1 て」、
ら、V2

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.กาหนดการ
「V2 て」、～
1.2 รูปประโยค 「V1 て」か เดินทาง
ท่องเที่ยวของ
ら、V2
บริษัททัวร์
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.คาถาม
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนฝึ กแต่ งประโยคและ ทบทวน
สนทนาประโยคสั้นๆกับเพื่อนในชั้นเรียน
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแบ่งกลุม่ ฝึกแต่งบท
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การบอกลาดับ
เกี่ยวกับกาหนดการเดินทางท่องเที่ยวของ
บริษัททัวร์ โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1.ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
ทบทวนในชั้นเรียน
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
3.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
4.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
1.ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
ทบทวนในชั้นเรียน
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
4.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)

ผู้สอน

ผศ.
สุดสวาท
จันทร์ดา

ผศ.
สุดสวาท
จันทร์ดา
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

4
1.สานวนการพูดขอร้อง
(3 ชม.) 「 V て」くださ
い

2.การแนะนาตัวเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
6.ผู้ ส อนสรุ ป เนื้ อ หาการเรีย นและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึ กแต่ งบทสนทนาในสถานการณ์ ที่
กาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนการพูดขอร้อง「 V
て」ください

2.การแนะนาตัวเอง
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึ กแต่ งบท
สนทนาสั้ นๆ สถานการณ์ การแนะน า
ตัวเองและการพูดขอร้องกับนักท่องเที่ยว
โดยสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ จากนั้ น
น าเสนอข้ อมู ลและร่ วมกั นแสดงความ
คิ ด เห็ น ( 2 1 Century Skills/ก ลุ่ ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิ จ กรรมเป็ น ฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ์การแนะนาตัวเองและการ
พูดขอร้องกับนักท่องเทีย่ ว (กิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ Experiential
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
สานวนการพูด
ขอร้องใน
สถานการณ์
ต่างๆ
4.คาถาม
ทบทวน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
1.สานวนประโยครูป
(3 ชม.) 「V て」います
(1)
ความหมายแสดงการ
กระทาที่กาลังดาเนินอยู่

6
1.สานวนประโยครูป
(3 ชม.) 「V て」います
(2)
ความหมายแสดงสภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
「V て」います (1)
แสดงการกระทาที่กาลังดาเนินอยู่
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่ ฝึกแต่งบท
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การการแสดง
การกระทาที่กาลังดาเนินอยูโ่ ดยใช้
สานวน 「V て」います (1) โดย
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้ นาเสนอ
ข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21
Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5..ผูส้ อนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
「V て」います (2)

สื่อที่ใช้

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

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
ความหมายแสดงสภาพ
สถานการณ์
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึ กแต่ งบท ต่างๆ
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การการบรรยาย 4.คาถาม
สภาพของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและสถานที่ ทบทวน

การวัดและ
ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
4.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ท่องเที่ยว โดยใช้สานวน 「V て」い
ます (2) โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิ จ กรรมเป็ น ฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5..ผูส้ อนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
7
1.สานวนประโยครูป
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) 「V て」います 1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
(3)
คากริยา
การบอกเล่าเกี่ยวกับ
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
ครอบครัว
1.สานวนประโยครูป「V て」
2.สานวนประโยครูป
「V て」います います (3) การบอกเล่าเกี่ยวกับ
ครอบครัว
(4)
2.สานวนประโยครูป「V て」
การบอกเล่าเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจาวัน
います (4) การบอกเล่าเกี่ยวกับ
3.สานวนการใช้คากริยา กิจวัตรประจาวัน
รูป N のために ใน
3.สานวนการใช้คากริยารูป N の
ความหมาย “เพื่อที่จะ ために ในความหมาย “เพื่อที่จะ..”
..”
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่ ฝึกแต่งบท
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การพูดคุยกับ
นักท่องเที่ยวเกีย่ วกับครอบครัวและ
กิจวัตรประจาวัน โดยใช้สานวน 「V
て」います (3)(4) โดยสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูล
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21
Century Skills/กลุ่มทักษะ

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
สถานการณ์
ต่างๆ รูปถ่าย
ครอบครัว
4.คาถาม
ทบทวน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
4.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
5.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าสอบและ
เข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

8
1.การสอบกลางภาค
(3 ชม.) 2.การสอบสนทนา (1)
3.การแบ่งกลุ่มคากริยา
ในภาษาญี่ปุ่น
4.การผันคากริยารูป
ない形

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ์การพูดคุยกับ
นักท่องเที่ยวเกีย่ วกับครอบครัวและ
กิจวัตรประจาวัน (กิจกรรมการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ Experiential
Learning)
6..ผูส้ อนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์
จาลอง
1.ผู้เรียนสอบภลางภาค
2.ผู้เรียนสอบสนทนา (1) ในสถานการณ์
จาลอง (กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ Experiential
Learning)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลัก
2.ผู้สอนทบทวนการการแบ่งกลุ่มคากริยา
3.ผู้สอนอธิบายวิธีการผันคากริยารูป な
い形

4.ผู้สอนให้ผเู้ รียนฝึกผันคากริยารูป
ない形 กับเพื่อนในชั้นเรียน
นาเสนอและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
(กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน Activity-Based Learning)

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรคากริยา
4.คาถาม
ทบทวน
5.ใบงานแสดง
บทบาทสมมติ
6.แบบทดสอบ
กลางภาค

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
แบบทดสอบกลาง จันทร์ดา
ภาค (30 %)และ
การตอบคาถามใน
การสนทนา(10 %)
2.สังเกตพฤติกรรม
การสนทนาและ
การทา
แบบทดสอบกลาง
ภาค
3.ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
ทบทวนในชั้นเรียน
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

5.ผู้ ส อนสรุ ป เนื้ อ หาการเรีย นและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน:
1การสอบกลางภาคและการสอบ
สนทนา (1) ในสถานการณ์จาลอง
2.บั ต รค าแสดงบทบาทสมติ ใ นการ
สอบสนทนา (1)
3.ฝึกสนทนา
9
1.รูปประโยคสานวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) ขออนุญาต
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
「V て」もいい ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
ですか
2.รูปประโยคสานวนการ 2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนการขออนุญาต「V
ขอร้องไม่ให้ทา
「V ない」でく
ださい

て」もいいですか

2.สานวนการขอร้องไม่ให้ทา
「V ない」でください

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึ กแต่ งบท
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การท่องเที่ ยว
เกี่ ยวกั บการขออนุ ญาตและการขอร้อง
ไม่ ให้ ท า โดยสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ
จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิ จ กรรมเป็ น ฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ์การขออนุญาตและการ
ขอร้องไม่ให้ทากับนักท่องเที่ยว
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
สานวนการพูด
ขออนุญาตและ
การขอร้องไม่ให้
ทาใน
สถานการณ์
ต่างๆ
4.คาถาม
ทบทวน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

10 1.รูปประโยคสานวน
(3 ชม.) ต้องทา
「V ない」けれ
ばなりません

2.รูปประโยคสานวนไม่
ต้องทาก็ได้
「V ない」くて
もいいです

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์
จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนต้องทา

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
「V ない」ければなりま
สานวนต้องทา
せん
และสานวนไม่
2.สานวนไม่ต้องทาก็ได้
「 V な い」くてもいいで ต้องทาก็ได้ใน
สถานการณ์
す
ต่างๆ
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึ กแต่ งบท 4.คาถาม
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การท่องเที่ ยว ทบทวน
เกี่ยวกับสานวนต้องทาและสานวนไม่ต้อง
ท าก็ ได้ โดยสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ
จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิ จ กรรมเป็ น ฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สานวนต้องทาและสานวนไม่ต้องทาก็ได้
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
Experiential Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

11 1.สานวนการห้าม
(3 ชม.) 「V て」はいけ
ません

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์
จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนการห้าม
「V て」はいけません

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนตั้งประเด็นคาถาม “นักท่องเที่ยว
ควรระวั งหรื อห้ ามท าสิ่ งใดบ้ างเมื่ อมา
เที่ยวเมืองไทย” ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศญี่ ปุ่ น โดย
แบ่ งกลุ่ มและสื บค้ นข้ อมู ลสารสนเทศ
จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น Problem-Based
Learning/กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
ทั ก ษะกระบวนการคิ ด Thinking
Based Learning/กิจกรรมการเรียนรู้
จ า ก ก า ร สื บ ค้ น Inquiry-Based
Learning)
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
ห้าม(กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ Experiential
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
สานวนการห้าม
ในสถานการณ์
ต่างๆ
4.คาถาม
ทบทวน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

12 1.การแบ่งกลุ่มคากริยา
(3 ชม.) ในภาษาญีป่ ุ่น
2.การผันคากริยารูป
けい

た形

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์
จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
ประโยคหลัก
2.ผู้สอนทบทวนการการแบ่งกลุ่มคากริยา
3.ผู้สอนอธิบายวิธีการผันคากริยารูป た

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
けい
และเว็บไซต์
形
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกผันคากริยารูป た 3.บัตรคากริยา
けい
4.คาถาม
形กับเพื่อนในชั้นเรียน นาเสนอและ ทบทวน
แสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น (กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน
Activity-Based Learning)
5.ผู้ ส อนสรุ ป เนื้ อ หาการเรีย นและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกผันคากริยา

13 1.รูปประโยคสานวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) บอกเล่าประสบการณ์ 1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
「V た」ことが ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
あります /あり
2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
ません
1.รูปประโยคสานวนการบอกเล่า
2.รูปประโยคสานวนการ
ประสบการณ์
ลองทา
「V て」みます

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
「V た」ことがあります / 4.คาถาม
ทบทวน
ありません
2.สานวนการลองทา「V て」
みます

3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม ฝึ กแต่ งบท
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การท่องเที่ ยว
เกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์และ
การลองทา โดยสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
จากนั้นนาเสนอข้อมูลและร่วมกันแสดง

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
3.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
4.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/
การรู้ ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิ จ กรรมเป็ น ฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
การบอกเล่าประสบการณ์และการลอง
ทา(กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ Experiential
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์
จาลอง
14 1.รูปประโยคสานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) แสดงความเสียใจหรือ 1.ผู้สอนอธิบายคาศัพท์ในบทเรียนและ
เสียดาย「V て」し ประโยคหลั ก ให้ ผู้ เรี ยนสั งเกตการใช้
คากริยา
まいました
2.รูปประโยคสานวนการ 2.ผู้สอนบรรยายการใช้รูปประโยค
1.สานวนแสดงความเสียใจหรือ
อธิบายสิ่งที่คู่สนทนาไม่
รู้จักหรือคุ้นเคย N と เสียดาย「V て」しまいまし
いう

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.บัตรภาพ
4.คาถาม
た
2.สานวนการอธิบายสิ่งที่คู่สนทนา ทบทวน
ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย N という
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกพูดตามตัวอย่าง
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่ ฝึกแต่งบท
สนทนาสั้นๆ สถานการณ์การท่องเทีย่ ว
เกี่ยวกับสานวนแสดงความเสียใจหรือ
เสียดายและสานวนการอธิบายสิ่งที่คู่
สนทนาไม่รู้จักหรือคุ้นเคย โดยสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นนาเสนอข้อมูล
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
การเข้าชั้นเรียน
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ
ผศ.
ตอบคาถาม
สุดสวาท
ทบทวนในชั้นเรียน จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้น
เรียนและการ
ทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรม
จากการแสดง
บทบาทสมมติ
4.สังเกตพฤติกรรม
จากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น
5.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

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

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/การรู้
ICT) (กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based
Learning/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สืบค้น Inquiry-Based Learning)
5.ผู้สอนให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สานวนแสดงความเสียใจหรือเสียดาย
และสานวนการอธิบายสิ่งที่คู่สนทนา
ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย (กิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ Experiential
Learning)
6.ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้
ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้นเฉลย
คาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกสนทนา
2.ฝึกแต่งบทสนทนาในสถานการณ์ที่
กาหนด
3.ฝึกแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์
จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด
2.ผู้เรียนสอบสนทนา (2) ในสถานการณ์
จาลอง
(กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
Experiential Learning)
กิจกรรม/ใบงาน:
1.การสอบสนทนา (2) ในสถานการณ์
จาลอง
2.บั ต รค าแสดงบทบาทสมติ ใ นการ
สอบสนทนา (2)

สื่อที่ใช้

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์
3.ใบงานแสดง
บทบาทสมมติ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
6.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
4:1),4),5)
5:1),3)

ผู้สอน

1.ประเมินจากการ ผศ.
ตอบคาถามในการ สุดสวาท
สนทนา (10 %) จันทร์ดา
2.สังเกตพฤติกรรม
การสนทนา
3.การตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาใน
การเข้าสอบ
4.มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4),5)
3:1),2),3),5)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
-สอบกลางภาค
30% (ประเมินสัปดาห์ที่ 8)
-สอบสนทนา 2 ครั้ง
20% (ประเมินสัปดาห์ที่ 8 และ 15)
-จิตพิสัยและกิจกรรมในชั้นเรียน
20% (ประเมินสัปดาห์ที่ 1-15)
คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
-สอบปลายภาค
30% (ประเมินสัปดาห์ที่ 16)
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-50
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สุดสวาท จันทร์ดา. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ
ท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ประภา แสงทองสุ ขและคณะ (2553). ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารและการทางาน. 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.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิ ภาพการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและการประเมินผล
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบ
ประเมิน

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

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


ความรู้


ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
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