มคอ.3 รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1563101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Introduction to Japanese)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประเภทรายวิชาเลือกภาษา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุดสวาท จันทร์ดา โทรศัพท์ 081-803-7553
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกชั้นปี
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 กรกฎาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่
คุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อการเรียน และการทางานที่ได้รับมอบหมาย
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1.2 มีการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์และความเสียสละ
1.3 มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ความรู้
1.4 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ได้แก่ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ อักษรคันจิ
การนับเลข วิธีการบอกเวลา คาทักทายในโอกาสต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
1.5 สามารถอธิบายวิธีการออกเสียงและการเขียนอักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ อักษรคันจิได้
ถูกต้อง
1.6 สามารถบอกความหมายของคาศัพท์อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิได้
ถูกต้อง
1.7 สามารถอธิบายโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง
1.8 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
1.9 สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น
ได้ด้วยตนเอง
ปัญญา
1.10 สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
1.11 สามารถใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
1.12 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1.13 มีการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
1.14 มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.15 สามารถศึกษาและทาความเข้าใจประเด็นปัญหา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-เพิ่มกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนมากยิ่งขึ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese
ศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ อัก ษรคาตาคานะ ตัวอักษรคันจิ การนับเลข วิธีการบอกเวลา
รวมถึงคาทักทายในโอกาสต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Study Hiragana, Katakana, and Kanji scripts as well as practice counting
numbers, telling time and greetings in important occasions appropriate for Japanese
culture.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมง

3.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน
รายบุคคล
1. อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า สามารถใช้ช่ อ งทางการปรึก ษาผ่ านการติด ต่ อทางระบบโซเชี ย ล
เน็ตเวิร์ค (Social Network)
2. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
สัปดาห์ สัดส่วนของการ
(ความรับผิดชอบหลัก)
ประเมิน
ประเมินผล
4.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
1) มีการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผู้เรียนในการ 1-15
10%
ต่อการเรียน และการทางานที่ได้รับ กระบวนการกลุ่ม (Group work) ให้นักศึกษาได้ เข้ าชั้ น เรี ย น ก าร ส่ งงาน ต าม ก าห น ด
มอบหมาย
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางาน
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2) มีการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์
2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในเรื่อง
และความเสียสละ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรก ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และความเสี ย สละของ
3) มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
ผู้เรียนในห้องเรียนและการทากิจกรรมกลุ่ม
ภาษาญี่ปุ่น
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน 3) ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ ที่
ภาษาญี่ปุ่น
ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น 1) อธิบายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอักษรฮิรางานะ 1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและการทา
เบื้องต้น ได้แก่ อักษรฮิรางานะ อักษร อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิ และเปิดโอกาส คาถามทบทวนในแต่ละสัปดาห์
คาตาคานะ อักษรคันจิ การนับเลข
ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นที่ 2) ประเมินจากการทดสอบย่อย

1-15

60%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
วิธีการบอกเวลา คาทักทายในโอกาส
ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
2) สามารถอธิบายวิธีการออกเสียง
และการเขียนอักษรฮิรางานะ อักษร
คาตาคานะ อักษรคันจิได้ถูกต้อง
3) สามารถบอกความหมายของ
คาศัพ ท์ อักษรฮิร างานะ อัก ษรคาตา
คานะ และอักษรคันจิได้ถูกต้อง
4) สามารถอธิบายโครงสร้างประโยค
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง
5) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
6) สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในการศึกษา
ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วย
ตนเอง

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

เกี่ยวข้องหรือตามความสนใจของผู้เรียน
2) อธิบายวิธีการออกเสียงและการเขียนอักษรฮิรา
งานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิ
3 ) ให้ ผู้ เรี ย น แ บ่ งก ลุ่ ม ท ากิ จ ก ร ร ม ค้ น ห า
ความหมายของคาศัพท์ อักษรฮิรางานะ อักษรคา
ตาคานะ และอักษรคันจิ
4) อธิบายโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาญี่ ปุ่น
ให้ผู้เรียนสังเกตและยกตัวอย่างประโยค
5) ให้ ผู้ เรี ย นชมวิ ดี ทั ศน์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บสั ง คม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรม
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
6) แนะนาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาและ
สังคมวัฒ นธรรมญี่ ปุ่น รวมทั้งบรรยายให้ ผู้ เรียน
เห็ นถึงความสาคัญ ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นและ
การสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่ น
( Japanese Language Proficiency Test:
JLPT) ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือการทางานในอนาคต

3) ประเมินจากข้อสอบกลางภาคและข้อสอบ
ปลายภาค
4) ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ศึ กษาค้ น คว้าเพิ่ ม เติ ม เกี่ย วกับ ภาษาและ
สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

สัปดาห์ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ เคราะห์
ข้อมูล และใช้ข้อมูล ที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหา
2) สามารถใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการ
สื่ อ สารได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
3 ) ส าม ารถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ค ว าม รู้
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

1) ตั้ ง ประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ภาษาและสั ง คม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้เรียนค้นคว้า
ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ร่ ว มกั น
วิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหา อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น
2) ก าหนดบทบาทสมมติ ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จาลอง
3) มอบหมายงานให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
จากสื่อต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ให้ แสดงความคิดเห็ นและแลกเปลี่ ยนความรู้กับ
ผู้อื่น

1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดและการทา
คาถามทบทวนในแต่ละสัปดาห์
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย
3) ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นคาถาม
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการฝึ ก
สนทนาในสถานการณ์จาลอง
5) ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ศึ ก ษาด้ ว ยตนเองเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ภาษา
และวัฒนธรรม

สัปดาห์ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

20%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีการให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์
2) มีการแสดงความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง
และอาชีพ

กลยุทธ์การสอน
1) ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรมในชั้นเรียนตาม
สมัครใจ จานวน 3-5 คน ฝึกให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาและทางานร่วมกับผู้อื่น
2) ตั้ ง ประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ภาษาและสั งคม
วั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น
วิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหา อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น
3) แนะนาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาและ
สังคมวัฒ นธรรมญี่ ปุ่น รวมทั้งบรรยายให้ ผู้ เรียน
เห็ นถึงความสาคัญ ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นและ
การสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่ น
( Japanese Language Proficiency Test:
JLPT) ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือการทางานในอนาคต
4) ก าหนดบทบาทสมมติ ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จาลองที่หลากหลาย

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1) ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมการมี 1-15
5%
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร ท ากิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในแก้ไขปัญหา
2) ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นคาถาม
3) ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ กรรมในชั้ น
เรี ย น และการซั ก ถามแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย ว กั บ แ รงจู งใจ ใน ก ารเรี ย น
ภาษาญี่ปุ่น
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการฝึก
สนทนาในสถานการณ์จาลองที่หลากหลาย
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถศึกษาและทาความเข้า ใจ
ประเด็นปัญหา

กลยุทธ์การสอน
1) ตั้งคาถามที่เกี่ยวกับภาษาและสังคมวัฒนธรรม
ญี่ ปุ่ น โดยให้ ผู้ เรียนสื บ ค้นข้อมู ล ด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวบรวมและนาเสนอข้อมูล ให้ผู้เรียน
อภิปรายประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสรุปความรู้ร่วมกัน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1) ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมการมี 1-15
5%
ส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหา
2) ประเมิ น งานจากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมและ
นาเสนอข้อมูล
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเกณฑ์ทุกตัวที่ร้อยละ 50

เกณฑ์การให้คะแนน
0
ไม่เข้าเรียน / ไม่ส่งงาน
0
ไม่เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
0
ไม่สามารถประยุกต์ความรู้
ได้
0
ไม่มีความรับผิดชอบ
0
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
ไม่เหมาะสม

0.5
เข้าเรียน / ส่งงาน
ไม่ตามกาหนดเวลา
1
เข้าใจหลักการและ
แนวคิด
1
คิดเป็นระบบ/ประยุกต์
ความรู้
ได้บ้าง
0.5
มีความรับผิดชอบ
ได้บ้าง
0.5
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
ได้บ้าง

1
เข้าเรียน / ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา
2
3
เข้าใจหลักการและแนวคิด เข้าใจหลักการและแนวคิด /
/
บูรณาการได้ / ประยุกต์
บูรณาการได้
ความรู้ได้
2
3
คิดเป็นระบบ/ประยุกต์ คิดเป็นระบบ/ประยุกต์ความรู้
ความรู้
ได้อย่างสร้างสรรค์
ได้ดี
1
1.5
มีความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบและ
ได้ดี
พัฒนาต่อเนื่อง
1
1.5
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
สื่อสาร / เลือกใช้ไอที
ได้ดี
ได้อย่างสร้างสรรค์

ร้อยละ
การผ่านเกณฑ์
50

50

50

50
50
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
-ปฐมนิเทศนักศึกษา
(3 ชม.) ชี้แจงกิจกรรมการเรียน
การสอน วิธีการวัด
และการประเมินผล
แนวทางการสืบค้น
ข้อมูล
-ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

-ผู้สอนแนะนาตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหา
รายวิชาจุดประสงค์และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมิ น ผล และเอกสารประกอบการสอนรายวิช า ภาษาญี่ ปุ่ น
เบื้องต้น
-ผู้สอนให้ผู้เรียนแนะนาตนเอง พูดถึงประสบการณ์สาหรับคนที่เคย
ไปประเทศญี่ปุ่น หรือพูดประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น และให้
ผู้เรียนบอกเหตุผลในการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก โดยให้
ผู้เรียนแนะนาตนเองตามความสมัครใจ เพื่อพิจารณาบุคลิกลักษณะ
ของผู้เรียนและบรรยากาศในการเรียน
-ผู้สอนบรรยายความสาคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่ออนาคตของ
ผู้ เ รี ย น และอธิ บ ายถึ ง การสอบวั ด ระดั บ ความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test: JLPT)
-ผู้ส อนบรรยายลักษณะของตัว อักษรในภาษาญี่ ปุ่น มี 3 ประเภท
ได้แก่ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่รู้จักบนกระดาน และให้
แปลความหมาย พร้อมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือ
อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์ผู้สอนตรวจสอบ
ความถูกต้องของความหมายคาศัพท์ และบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่
ผู้เรียนเข้าใจผิดพลาด
-ผู้สอนตั้งคาถามนาถึงลักษณะเด่นของภาษาญี่ปุ่นโดยเปรียบเทียบ
กับภาษาไทย และให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรมตามความสมัครใจ
กลุ่มละประมาณ 3-5 คน ให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ

1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
4.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
5.คาถามทบทวน

1. ประเมินจากการตอบคาถามทบทวน
ในชั้นเรียน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
4.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
5.คาถามทบทวน

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

ร่วมกันวิเคราะห์ถึงลักษณะเด่นของภาษาญี่ปุ่นโดยเปรียบเทียบกับ
ภาษาไทย จากนั้นให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สรุปความรู้ร่วมกัน (21 Century Skills/กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ/
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม)
-ผู้ ส อนบรรยายเรื่อ งค าทั ก ทายในชี วิต ประจ าวัน ให้ ผู้ เรีย นแปล
ความหมายและร่วมแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียน ให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนและเฉลย
คาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
2
ตัวอักษรฮิรางานะ
(3 ชม.) วรรค あ～そ

-ผู้ส อนทบทวนลั กษณะตัวอักษรภาษาญี่ ปุ่น มี 3 ประเภท ได้แก่
อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิ
-ผู้สอนแสดงตารางอักษรฮิรางานะ และอ่านออกเสียงตัวอักษรฮิรา
งานะ ตั้งแต่ตัวอักษร あ～ん ให้ผู้เรียนฟัง
-ผู้สอนอ่านออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะ ตั้งแต่ตัวอักษร あ～んอีกครั้ง ทีละ
ตัวอักษร อ่านออกเสียงตัวอักษรละ 2 ครั้ง และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการ
ออกเสียงตาม สาหรับตัวอักษรบางตัวที่ออกเสียงยาก ผู้สอนจะออก
เสียงซ้าหลายรอบ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงให้ได้
-ผู้สอนบรรยายวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีวิธีการลากเส้น
3 แบบคือ เส้ น ตวัด เส้ น หยุด และเส้ น ปล่ อยชาย การเขียนแบบ
แนวตั้งและแนวนอน และให้ผู้เรียนสังเกตและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นว่า ตัวอักษรแต่ละตัวมีการลากเส้นแตกต่างกันอย่างไร
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค あ～お ทีละตัว
และให้ ผู้ เรียนฝึ ก เขี ย นตั ว อั กษรวรรค あ～お ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค あ～お และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึกหัด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～お 5 ตัวอักษรโดยไม่ได้เรียงตามลาดับตัวอักษร และ
ให้ ผู้ เรี ย นเขี ยนตามค าบอกลงในแผ่ น ใบงาน จากนั้น ผู้ ส อนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค か～こ ทีละตัว
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั กษรวรรค か～こ ลงในแบบฝึ กคั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูดคาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค か～こ และให้ ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึกหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～こ 10 ตัวอักษรโดยไม่ได้เรียงตามล าดับตัวอักษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค さ～そ ทีละตัว
และให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค さ～そ ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค さ～そ และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึกหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～そ 15 ตัวอักษรโดยไม่ได้เรียงตามล าดับตัวอักษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
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การวัดและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ

-ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ ให้ ผู้ เรี ย นค้ น คว้ า หา
คาศัพท์ที่เขียนขึ้นต้นเรียงลาดับตัวอักษร あ～そ แปลความหมาย
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ ผู้ เรีย นเล่ น เกมฝึ กจ าตั ว อัก ษรฮิรางานะ 15 ตัว วรรค
あ～そและพูดเรียงตัวอักษร あ～そ ตามลาดับทีละคน ต่อมาให้
ผู้เรียนฝึกพูดตัวอักษร あ～そ โดยไม่เรียงลาดับบุคคล
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมฝึกจาคาศัพท์ที่ขึ้นต้นตัวอักษรฮิรางานะ
วรรค あ～そและพูดเรียงคาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร あ～そ
ตามลาดับทีละคน ต่อมาให้ผู้เรียนฝึกพูดคาศัพท์โดยไม่เรียงลาดับ
บุคคล
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องตัวอักษรฮิรางานะ
วรรค あ～そ โดยผู้ เ รี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากหนั ง สื อ
นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
3
ตัวอักษรฮิรางานะ
(3 ชม.) วรรค た～ほ

-ผู้สอนทบทวนการออกเสียง การเขียนตัวอักษร การเขียนคาศัพท์
และความหมายของตัวอักษรฮิรางานะวรรค あ～そ จากนั้นผู้สอน
เฉลยคาตอบและบรรยายเพิ่มเติม
-ผู้ส อนอ่านออกเสี ยงตัวอักษรฮิรางานะ ตั้งแต่ตัวอักษร た～ほ
ทีละตัวอักษร อ่านออกเสียงตัวอักษรละ 2 ครั้ง และให้ผู้เรียนฝึ ก
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ออกเสียงตาม
4.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค た～と ทีละตัว 5.คาถามทบทวน
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค た～と ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค た～と และให้ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึกหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～と 20 ตัวอักษรโดยไม่ได้เรียงตามล าดับตัวอักษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค な～の ทีละตัว
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค な～の ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค な～の และให้ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึ กหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～の 25 ตัวอักษรโดยไม่ได้เรียงตามล าดับตัวอักษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค は～ほ ทีละตัว
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค は～ほ ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูดคาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค は～ほ และให้ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึ กหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～ほ 30 ตัวอักษรโดยไม่ได้เรียงตามล าดับตัวอักษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย

การวัดและประเมินผล
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)
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การวัดและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม

คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ ให้ ผู้ เรี ย นค้ น คว้ า หา
คาศัพท์ที่เขียนขึ้นต้นเรียงลาดับตัวอักษร た～ほ แปลความหมาย
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(2 1 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่นเกมฝึกจาตัวอักษรฮิรางานะ 30 ตัว วรรค あ
～ほ และพูดเรียงตัวอักษร あ～ほ ตามลาดับทีล ะคน ต่อมาให้
ผู้เรียนฝึกพูดตัวอักษร あ～ほ โดยไม่เรียงลาดับบุคคล
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่นเกมฝึกจาคาศัพท์ที่ขึ้นต้นตัวอักษรฮิรางานะ
วรรค た～ほ และพูดเรียงคาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร た～ほ
ตามลาดับทีละคน ต่อมาให้ผู้เรียนฝึกพูดคาศัพท์โดยไม่เรียงลาดับ
บุคคล
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องตัวอักษรฮิรางานะ
วรรค た～ほ โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร
หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
4
ตัวอักษรฮิรางานะ
(3 ชม.) วรรค ま～ん

-ผู้สอนทบทวนการออกเสียง การเขียนตัวอักษร การเขียนคาศัพท์
และความหมายของตั ว อั ก ษร ฮิ ร างานะวรรค た～ほ จากนั้ น
ผู้สอนเฉลยคาตอบและบรรยายเพิ่มเติม
-ผู้สอนอ่านออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะ ตั้งแต่ตัวอักษร ま～ん ที
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ละตัวอักษร อ่านออกเสียงตัวอักษรละ 2 ครั้ง และให้ผู้เรียนฝึกออก เว็บไซต์
เสียงตาม
4.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค ま～も ทีละตัว 5.คาถามทบทวน
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค ま～も ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค ま～も และให้ ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึกหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～も 35 ตั ว อักษรโดยไม่ได้เรีย งตามล าดับ ตั ว อักษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค や～よ ทีละตัว
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค や～よ ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค や～よ และให้ ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึ กหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～よ 38 ตัว อักษรโดยไม่ได้เรียงตามล าดั บตั วอั กษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค ら～ろ ทีละตัว
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค ら～ろ ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค ら～ろ และให้ ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึ กหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～ろ 43 ตัว อักษรโดยไม่ ได้ เรียงตามล าดั บตั วอั กษร

การวัดและประเมินผล
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

17
สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนตัวอักษรฮิรางานะวรรค わ～ん ทีละตัว
และให้ ผู้ เรีย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรวรรค わ～ん ลงในแบบฝึ ก คั ด
ตัวอักษร ขั้นตอนต่อมาผู้สอนพูด คาศัพท์ที่เขียนด้วยอักษร ฮิรางา
นะวรรค わ～ん และให้ ผู้ เรียนเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึ กหั ด
และแปลความหมาย ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนทบทวนตัวอักษรฮิรางา
นะวรรค あ～ん 46 ตั ว อักษรโดยไม่ ได้ เรียงตามล าดับ ตัว อัก ษร
และให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลงในแผ่นใบงาน จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคาศัพท์ที่
เขี ยนขึ้ นต้ น เรี ยงล าดั บ ตั ว อั ก ษร ま～わ แปลความหมายและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ( 2 1 Century Skills/ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมฝึกจาตัวอักษรฮิรางานะ 46 ตัว วรรค あ
～ん และพูดเรียงตัวอักษร あ～ん ตามลาดับทีละคน ต่อมาให้
ผู้เรียนฝึกพูดตัวอักษร あ～ん โดยไม่เรียงลาดับบุคคล
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมฝึกจาคาศัพท์ที่ขึ้นต้นตัวอักษรฮิรางานะ
วรรค ま～わ และพูดเรียงคาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร た～ほ
ตามลาดับทีละคน ต่อมาให้ผู้เรียนฝึกพูดคาศัพท์โดยไม่เรียงลาดับ
บุคคล
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

18
สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
4.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
5.คาถามทบทวน

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องตัวอักษรฮิรางานะ
วรรค ま～ん โดยผู้
เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
5
เสียงขุ่นและเสียงยาว
(3 ชม.)

-ผู้สอนทบทวนการออกเสียง การเขียนตัวอักษร การเขียนคาศัพท์
และความหมายของตั ว อั ก ษรฮิ ร างานะวรรค あ～ん 46 ตั ว
จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและบรรยายเพิ่มเติม
-ผู้สอนอ่านออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะเสียงขุ่นทีละตัวอักษร อ่าน
ออกเสียงตัวอักษรละ 2 ครั้ง และให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตาม สาหรับ
ตัวอักษรบางตัวที่ออกเสียงยาก ผู้สอนจะออกเสียงซ้าหลายรอบ
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง
-ผู้สอนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรฮิรางานะเสียงขุ่น และให้ผู้เรียนฝึก
เขียนตัวอักษรลงในแบบฝึกคัดตัวอักษร
-ผู้สอนพูดคาศัพท์ 10 คาที่เขียนด้วยตัวอักษรฮิรางานะเสียงขุ่นและ
ให้ ผู้ เรีย นเขียนตามคาบอกลงในแบบฝึ กหั ด และแปลความหมาย
จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันฝึกออกเสียง
-ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงใส (ตัวอักษรฮิรางานะปกติ) และเสียง
ขุ่น และให้ ผู้ เรีย นร่ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น หาความหมายของ
คาศัพท์ และร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ออกเสียงใสและเสียงขุ่น
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม/การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา)
-ผู้สอนอธิบายวิธีการผสมคาเสียงยาวและให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง

19
สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวอักษรญี่ปุ่น
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
4.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
5.คาถามทบทวน

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน

-ผู้สอนพูดคาศัพท์ 8 คาที่ออกเสียงยาวและให้ผู้เรียนเขียนตามคา
บอกลงในแบบฝึ ก หั ด และแปลความหมาย จากนั้ น ผู้ ส อนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนร่วมกันฝึกออกเสียง
-ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงสั้นและเสียงยาวและให้ผู้เรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นหาความหมายของคาศัพท์และร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบความแตกต่างของการออกเสียงสั้นและเสียงยาว
-ผู้สอนให้ผู้เรียนทากิจกรรมสืบค้นข้อมูลสารสนเทศหาความหมาย
ของคาศัพท์เกี่ยวกับร่างกายที่มีเสียงขุ่น ให้ผู้เรียนแปลความหมาย
และทาแบบฝึกหัด และฝึกออกเสียง
(2 1 Century Skills/
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องเสียงขุ่นและเสียง
ยาว โดยผู้ เรียนสื บ ค้ น ข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม จากหนั งสื อ นิ ต ยสาร หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
6
เสียงกักและเสียงควบ
(3 ชม.)

-ผู้สอนทบทวนการออกเสียง การเขียนตัวอักษร การเขียนคาศัพท์
และความหมายของ
ตัวอักษรฮิรางานะเสียงขุ่นและเสียงยาว จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบ
และบรรยายเพิ่มเติม
-ผู้สอนอธิบายเสียงกัก วิธีเขียนเสียงกักและให้ผู้เรียนฝึกเขียนเสียง
กักลงในแบบฝึกคัด
-ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างเปรียบเทียบคาศัพท์เสียงไม่กักและ
เสียงกัก ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง แปลความหมายและร่วมกัน

20
สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเสียงไม่กักและเสียงกัก
-ผู้สอนพูดคาศัพท์เสียงกัก 5 คาและให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลง
ในแบบฝึกหัดและแปลความหมาย จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและ
ให้ผู้เรียนร่วมกันฝึกออกเสียง
-ผู้สอนอธิบายเสียงควบหรือเสียงผสม และให้ ผู้เรียนฝึกออกเสียง
อักษรฮิรางานะเสียงควบที
วรรค
- ผู้สอนอธิบายวิธีเขียนเสียงควบและให้ผู้เรียนฝึกเขียนเสียงควบลง
ในแบบฝึกคัด
-ผู้สอนยกตัวอย่างเปรียบเทียบคาศัพท์เสียงไม่ควบและเสียงควบ
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง แปลความหมายและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเสียงไม่ควบและเสียงควบ
-ผู้สอนพูดคาศัพท์เสียงควบ 8 คาและให้ผู้เรียนเขียนตามคาบอกลง
ในแบบฝึกหัดและแปลความหมาย จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและ
ให้ผู้เรียนร่วมกันฝึกออกเสียง
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหั วข้อเรื่องเสียงกักและเสียง
ควบ โดยผู้ เรียนสื บ ค้ นข้ อมูล เพิ่ มเติ มจากหนั งสื อ นิ ตยสาร หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้

7
ทบทวนฮิรางานะ
(3 ชม.)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

-ผู้สอนอธิบายตัวอักษรฮิรางานะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และให้ 1. เอกสารประกอบการ 1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษรฮิรางานะที่มีลักษณะคล้ายคลึง เรียน
และตอบคาถามทบทวน
กัน ให้ ถูกต้องลงในช่องว่าง จากนั้ นผู้ ส อนเฉลยคาตอบ ให้ ผู้ เรียน 2.แผนที่ประเทศญี่ปุ่น 2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม

21
สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

สังเกตและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทั่วไป คาศัพท์เสียงขุ่น เสียงกัก และเสียงควบ หลังจากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบและให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง
-ผู้สอนให้ ผู้เรียนดูแผนที่ประเทศญี่ ปุ่นและฝึ กอ่านชื่อจังหวัดของ
ประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5 คน
โดยให้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ให้
ใส่ ห มายเลขของแต่ ล ะจั ง หวั ด ลงในแผนที่ จากนั้ น ผู้ ส อนเฉลย
คาตอบ ให้ผู้เรียนซักถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี/การ
รู้ ICT)
-ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5 คน ดูสื่อ
วิดีทัศน์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นและให้เขียนว่า
เป็นจังหวัดอะไร ตรงกับหมายเลขใดในแผนที่ จากนั้นผู้สอนเฉลย
คาตอบ ให้ผู้เรียนซักถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5 คน ดูสื่อ
วิดีทัศน์เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นและให้เขียนชื่ออาหารเป็นอักษรฮิรางา
นะ จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบ ให้ผู้เรียนซักถามและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่น โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
จากหนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
4.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
5.คาถามทบทวน

กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)
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-ผู้ส อนอธิบายวิธีการนั บเลข 0 ～100 ในภาษาญี่ ปุ่น จากนั้นให้
ผู้เรียนออกเสียงตามและฝึกฝนการนับเลข
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมฝึกจาตัวเลข ให้ฝึกนับเลข 0～100 โดย
พูดเรีย งล าดับ บุคคล ต่อมาให้ ผู้ เรียนฝึ กนับ เลขโดยไม่เรียงล าดับ
บุคคล
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมฝึกนับเลขคี่เลขคู่ ให้ผู้เรียนนับเลขคี่เป็น
ภาษาญี่ ปุ่น สลับกับนับเลขคู่ เป็นภาษาไทย โดยพูดไม่เรียงลาดับ
บุคคล ต่อมาสลับโดยให้ผู้เรียนนับเลขคี่เป็นภาษาไทย และนับเลขคู่
เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยพูดไม่เรียงลาดับบุคคล
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่นเกมนับเลขหนึ่งร้อยแพ้ ผู้เรียนหนึ่งคนนั บเลข
เป็นภาษาญี่ปุ่นครั้งหนึ่งพูดได้ไม่เกิน 3 ตัวเลข พูดเรียงลาดับ 0～
100 ใครพูดเลขหนึ่งร้อยถือว่าแพ้
-ผู้ส อนจัด กิ จกรรมแบ่ งกลุ่ม ผู้ เรีย นตามความสมัค รใจ กลุ่ม ละ 3-5
คน โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมบิงโก ผู้สอนเตรียมแผ่นบิงโกขนาด 9x9
ช่อง จากนั้นให้ ตัวแทนกลุ่ มเขียนตั วเลข 0～100 ลงในช่องบิงโก
ตามใจชอบ และให้ ตั ว แทนแต่ล ะกลุ่ ม พู ด ตัว เลขเป็ น ภาษาญี่ ปุ่ น
สลั บ ห มุ น เวี ย น กั น ทุ กกลุ่ ม จนกว่ า จะมี ผู้ ช น ะในเกมบิ งโก
-ผู้สอนอธิบายโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและให้ผู้เรียน
สั ง เกตความแตกต่ า งของรู ป ประโยคระหว่ า งภาษาไทยแล ะ

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวเลขและ
แผ่นกระดาษบิงโก
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
4.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
5.คาถามทบทวน

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.ประเมินจากการทดสอบย่อย
3.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
4.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
6. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

ความรู้
8
-การนั บ เลข 0 ～100
(3 ชม.) และการบอกหมายเลข
โทรศัพท์
-การสอบย่ อ ยครั้ ง ที่ 1
ส อ บ อ่ า น ค า ศั พ ท์
อักษรฮิรางานะ
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1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวเลข
3.ปฏิทินทั้งแบบไทยและ
แบบญี่ปุ่น
4.นิตยสาร สินค้าหรือ
กล่องขนม ที่มีระบุวัน
เดือนปีแบบญี่ปุ่น
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.ประเมินจากการสอบกลางภาค
3.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
4.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน

ภาษาญี่ปุ่น จากนั้นให้ซักถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(21 Century Skills/กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิต และอาชี พ /ปฏิ สั ม พั น ธ์ท าง
สังคมและข้ามวัฒนธรรม)
-ผู้ ส อนอธิ บ ายรู ป ประโยคที่ ใ ช้ ใ นการถามและบอกหมายเลข
โทรศัพท์ ให้ผู้เรียนฝึกบอกหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือสถานที่
จากนั้นให้ผู้เรียนทากิจกรรมฝึกถามและบอกหมายเลขโทรศัพท์กับ
เพื่อนในชั้นเรียน และเขียนข้อมูลลงในใบงาน
-ผู้สอนอธิบายความรู้เรื่องตัวอักษรคันจิ อธิบายวิธีเขียนตัวอักษรคัน
จิ และให้ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษรคันจิ 13 ตัว โดยให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศหาความหมายของคาศัพท์ตัวอักษรคันจิ จากนั้น
ผู้ ส อนเฉลยค าตอบและให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก เขี ย นตั ว อั ก ษรคั น จิ ( 21
Century Skills/กลุ่ ม ทั กษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี/ การรู้
ICT)
-ผู้ ส อนสรุ ป เนื้ อ หาการเรี ย นและให้ ผู้ เรี ย นท า
คาถามทบทวน จากนั้นเฉลยคาตอบ
9
-การนับเลข 100～
(3 ชม.) 10,000 และการบอก
วันเดือนปี
-สอบกลางภาค

-ผู้ สอนทบทวนการนั บเลข 0～100 และอักษรคันจิเกี่ยวกับตัวเลข
จากนั้นให้ผู้เรียนออกเสียงตามและฝึกฝนการนับเลข
-ผู้สอนอธิบายวิธีการนับเลข 100～10,000 แบบไม่มีเศษ โดยเน้น
ย้าตัวเลขที่มักจะอ่านสับสนหรือออกเสียงผิด จากนั้นให้ผู้เรียนออก
เสียงตามและฝึกฝนการนับเลข
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5
คน โดยให้ ผู้เรียนเล่ น เกมฝึกจาตัวเลข และให้ นับเลข 100-1,000
โดยพูดเรียงลาดับบุคคล โดยพูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยสลับกัน
-ผู้สอนอธิบายความแตกต่างของการบอกวันเดือนปีในภาษาญี่ปุ่ น
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และภาษาไทย ยกตัวอย่างวันเดือนปีที่ระบุในนิตยสาร สินค้าหรือ เว็บไซต์
6. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
กล่องขนมของญี่ปุ่น จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ 6.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)
ร่วมกัน
7.คาถามทบทวน
-ผู้สอนอธิบายการอ่านปีเป็นภาษาญี่ปุ่นและให้ผู้เรียนฝึกพูดปีเกิด
ของตัวเองทั้งแบบปี
คริสตศักราชและเทียบกับปีสมัยแบบญี่ปุ่น
-ผู้ส อนอธิบายการอ่านเดือนเป็นภาษาญี่ ปุ่นและให้ ผู้เรียนฝึ กพู ด
เดือนทั้ง 12 เดือน
-ผู้สอนอธิบายเรื่องการอ่านวันที่เป็นภาษาญี่ปุ่นและให้ผู้เรียนฝึกพูด
วันที่
-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูปฏิทินและฝึกพูดวันสาคัญของไทยและของญี่ปุ่น
-ผู้สอนอธิบายการบอกอายุและให้ผู้เรียนฝึกบอกอายุ
-ผู้สอนอธิบายโครงสร้างประโยคในการถามและบอกวันเดือนปีเกิด
เป็ น ภาษาญี่ ปุ่น ให้ผู้ เรียนฝึ กถามวันเดือนปีเกิดเพื่อนในชั้นเรียน
อย่างน้อย 5 คน
-ผู้สอนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรคันจิ และให้ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษร
คันจิ 3 ตัว โดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศหาความหมายของ
คาศัพท์ตัวอักษรคันจิ จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและให้ผู้เรียนฝึก
เขียนตัวอักษรคันจิ (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-สอบกลางภาค
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-ผู้สอนทบทวนเรื่องการบอกวันเดือนปีในภาษาญี่ปุ่น ให้ ผู้เรียนพูดวัน
เดื อนปี เกิ ดของตั วเองทั้ งแบบคริส ตศั ก ราชและแบบปี ส มั ย ญี่ ปุ่ น
จากนั้นให้ผู้เรียนดูปฏิทิน ฝึกพูดวันสาคัญของไทยและของญี่ปุ่น
-ผู้สอนอธิบายการบอกเวลาแบบชั่วโมง และการบอกเวลาแบบชั่วโมงและ
นาที และให้ ผู้ เรียนฝึ ก พู ด บอกเวลาจากภาพนาฬิ กา โดยจับ คู่ กั บ
เพื่อนสลับกันถามและตอบ
-ผู้สอนอธิบายการอ่านวันทั้ง 7 ในสัปดาห์ และให้ ผู้ เรียนฝึ กถาม
ตอบเกี่ยวกับวันในสัปดาห์
-ผู้สอนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรคันจิ และให้ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษร
คันจิ 11 ตัว โดยให้ ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศหาความหมาย
ของคาศัพท์ตัวอักษรคันจิ จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและให้ผู้เรียน
ฝึกเขียนตัวอักษรคันจิ (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องการบอกเวลาและ
ตัวอักษรคันจิ โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร
หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางการบอกเวลา
3.ปฏิทินและนาฬิกาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น
นาฬิกาแขวน นาฬิกาตั้ง
โต๊ะ นาฬิกาข้อมือ
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
5.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
6.คาถามทบทวน

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
6. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

-ผู้สอนอธิบายการใช้และลักษณะตัวอักษรคาตาคานะ จากนั้นให้
ผู้เรียนสังเกต ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนอักษรคาตาคานะ และเปรียบเทียบกับอักษรฮิ
รางานะ จากนั้นให้ผู้เรียนสังเกต ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียนช่วยกันคิดหรือสังเกตป้ายฉลากสินค้าที่

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางการบอกเวลา
3.ซองขนมหรือสินค้า
ญี่ปุ่นที่เขียนด้วยอักษร

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

เขี ย นด้ ว ยตั ว อั ก ษรคาตาคานะ จากนั้ น ให้ ผู้ เรี ย นยกตั ว อย่ า ง
อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายการออกเสียงอักษรคาตาคานะแบบเสียงไม่ขุ่น เสียง
ขุ่น เสียงพิเศษ และให้ผู้เรียนออกเสียงตาม
-ผู้สอนอธิบายวิธีการเขียนอักษรคาตาคานะทีละวรรคตั้งแต่วรรค
ア～ン และให้ผู้เรียนเขียนลงในแบบฝึกหัด
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องอักษรคาตาคานะ
โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้

คาตาคานะ
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
5.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
6.คาถามทบทวน

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

12 การผสมคาศัพท์อักษร -ผู้สอนทบทวนการอ่านและการเขียนตัวอั กษรคาตาคานะ จากนั้น
(3 ชม.) คาตาคานะ
ให้ผู้เรียนสังเกตเปรียบเทียบตัวอักษรคาตาคานะกับอักษรฮิรางานะ
ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนอธิบายการผสมคาศัพท์อักษรคาตาคานะเสียงขุ่น เสียงยาว เสียงกัก
เสี ยงควบ และเสี ยงควบพิ เศษพร้อมยกตัวอย่างประกอบ จากนั้ นให้
ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น คิ ด หาค าศั พ ท์ เพิ่ ม เติ ม ฝึ ก ออกเสี ย งและแปล
ความหมาย
-ผู้ส อนอธิบายหลักในการถอดเสี ยงคาและให้ ผู้เรียนฝึ กถอดเสียง
คาศัพ ท์อั กษรคาตาคานะ พร้อมยกตั วอย่างประกอบ จากนั้น ให้
ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น คิ ด หาค าศั พ ท์ เ พิ่ ม เติ ม ฝึ ก ออกเสี ย งและแปล
ความหมาย
-ผู้ ส อนอธิบ ายการย่ อ คาในค าศั พ ท์ อั กษรคาตาคานะ จากนั้ น ให้

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางอักษรคาตาคา
นะ
3.ใบรายชื่อผู้เรียน
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
5.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
6.คาถามทบทวน

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)
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หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.แผนที่โลก แผนที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และแผนที่ประเทศไทย
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
5.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน

ผู้เรียนสังเกต ร่วมกันคิดหาคาศัพท์เพิ่มเติม ฝึกออกเสียงและแปล
ความหมาย
-ผู้สอนอธิบายการสะกดชื่อด้วยอักษรคาตาคานะ ให้ผู้เรียนฝึกเขียน
และฝึ ก อ่ านชื่ อจริงและชื่อ เล่ น ของตนเองด้ ว ยอั กษรคาตาคานะ
ผู้ ส อนตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการเขี ย นและการออกเสี ย ง
จากนั้ น ให้ ผู้ เรียนฝึกอ่านชื่อจริงและชื่อเล่ นของเพื่อนที่เขียนด้ว ย
อักษรคาตาคานะและแปลชื่อเป็นภาษาไทย
-ผู้สอนพูดคาศัพท์ อักษรคาตาคานะในแต่ละหมวด และให้ผู้เรียน
เขีย นตามคาบอกลงในแบบฝึ กหั ด และแปลความหมาย จากนั้ น
ผู้สอนเฉลยคาตอบและฝึกออกเสียง
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนเนื้อหา
และเฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องอักษรคาตาคานะ
โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
13 คาศัพท์อักษรคาตาคา
(3 ชม.) นะ

-ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านคาศัพท์อักษรคาตาคานะชื่ออาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้
กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ และให้ผู้เรียนแปลความหมาย จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นดู แ ผนที่ โ ลกและเขี ย นชื่ อ ประเทศในโลก 10
ประเทศด้วยอักษรคาตาคานะให้ ตรงกับหมายเลขแผนที่ที่ กากับ
จากนั้นเฉลยคาตอบและให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง
-ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นดู แ ผนที่ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละเขี ย นชื่ อ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศด้วยอักษรคาตาคา

28
สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

นะให้ตรงกับหมายเลขแผนที่ที่กากับ จากนั้นเฉลยคาตอบและให้ 6.คาถามทบทวน
ผู้เรียนฝึกออกเสียง
-ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนดูแผนที่ประเทศไทย ให้ ถามและตอบคาถามกับ
เพื่อนเกี่ยวกับบ้านเกิด จังหวัดที่เคยไปและจังหวัดที่อยากไป และให้
ผู้เรียนฝึกพูด
-ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านและแปลความหมายชื่อจังหวัดต่างๆ ใน
ประเทศไทย จากนั้นเฉลยคาตอบ
---ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5 คน โดยให้
ร่วมกัน คิดชื่ออาหารไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่ น 10 อั นดับ และให้ ฝึกเขียนชื่ออาหารด้วยอักษร คาตาคานะ
จากนั้นเฉลยคาตอบ ให้ผู้เรียนซักถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน และ
จากนั้นเฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องชื่ออาหารไทยใน
ภาษาญี่ ปุ่น โดยผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร
หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
14 การแนะนาตัวเอง
(3 ชม.)

-ผู้สอนพูดแนะนาตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่น จากนั้นอธิบายรูปประโยค
ที่ใช้ในการแนะนาตนเองและให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกแนะนาตนเองตามบท
สนทนา
-ผู้สอนให้ผู้เรียนแนะนาตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นทีละคนหน้าชั้นเรียน
-ผู้ ส อนอธิบ ายคาศั พ ท์ ที่ใช้เรียกสมาชิก ในครอบครัว ตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่น จากนั้นให้ ผู้เรียนสังเกตความแตกต่าง
ซักถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.รูปถ่ายสมาชิก
ครอบครัว
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
5.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
3.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
4. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
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หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

-ผู้ ส อนอธิบ ายการนั บ จานวนคน ให้ ผู้ เรีย นฝึ กออกเสี ยง และให้
ผู้เรี ยนฝึ กฝนการนับจานวนคนจากไฟล์ ภ าพและรูปถ่ายเกี่ยวกับ
จานวนคนและตอบคาถาม
-ผู้สอนอธิบายการถามและตอบเกี่ยวกับครอบครัว และให้ ผู้เรียน
จับคู่ฝึกถามและตอบเกี่ยวกับครอบครัว
-ผู้สอนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรคันจิ และให้ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษร
คันจิ 9 ตัว โดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศหาความหมายของ
คาศัพท์ตัวอักษรคันจิ จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและให้ผู้เรียนฝึก
เขียนตัวอักษรคันจิ (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้ อเรื่องการแนะนาตนเอง
และตั ว อั ก ษรคั น จิ โดยผู้ เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากหนั ง สื อ
นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
15 -การนับเลข 10,000～ -ผู้สอนทบทวนการนับเลข 0～10,000 และอักษรคันจิเกี่ยวกับตัวเลข
(3 ชม.) 100,000, 000
จากนั้นให้ผู้เรียนออกเสียงตามและฝึกฝนการนับเลข
และการบอกราคา
-ผู้สอนอธิบายวิธีการนับตัวเลข 10,000～100,000,000 โดยเน้น
-การสอบครั้งที่ 2 สอบ ย้าตัวเลขที่ผู้เรียนมักจะอ่านสับสน จากนั้นให้ผู้เรียนออกเสียงตาม
อ่านคาศัพท์คาตาคา และฝึกฝนการนับเลข
นะและสอบพูดสนทนา -ผู้สอนอธิบายรูปประโยคในการบอกราคา ให้ผู้เรียนดูภาพสิ่งของและ
ตอบคาถามลงในแบบฝึกหัด จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบ ให้ผู้เรียนฝึกพูด
ถามและบอกราคากับเพื่อน จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนพูดหน้าชั้นเรียน
-ผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ กลุ่มละ 3-5

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

6.คาถามทบทวน

เข้าชั้นเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2.ตารางตัวเลข 1～
100,000,000
3.แผ่นพับราคาสินค้า
ของญี่ปุ่น
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์
5.ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ

1. ประเมินจากการแบบฝึกหัด ใบงาน
และตอบคาถามทบทวน
2.ประเมินจากการทดสอบย่อย
3.สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม
4.สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
5. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน

30
สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

คน โดยให้ผู้เรียนเล่น ช่วยกันสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบ 6.คาถามทบทวน
ราคาสินค้าของไทยและของญี่ปุ่นและเติมข้อมูลในตาราง จากนั้นให้
ผู้เรียนส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียน อภิปรายและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็ น (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนอธิบายบทสนทนาเกี่ยวกับการถามราคา จากนั้นแจกแผ่น
พับราคาสินค้าของญี่ปุ่น กาหนดบทบาทสมมติให้ผู้เรียนเป็นผู้ซื้อ
และผู้ขาย ให้ผู้เรียนฝึกสนทนาถามตอบราคาสินค้าในสถานการณ์
จาลอง หลังจากนั้นให้นาเสนอหน้าชั้นเรียน
-ผู้สอนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรคันจิ และให้ผู้เรียนฝึกเขียนตัวอักษร
คันจิ 4 ตัว โดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศหาความหมายของ
คาศัพท์ตัวอักษรคันจิ จากนั้นผู้สอนเฉลยคาตอบและให้ผู้เรียนฝึก
เขียนตัวอักษรคันจิ (21 Century Skills/กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี/การรู้ ICT)
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาการเรียนและให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวน จากนั้น
เฉลยคาตอบ

การวัดและประเมินผล
6. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดในสัปดาห์นี้
1:2),5) 2:4) 3)1,2,3 4:1),4) 5:1)
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5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
เรียนรู้
ประเมิน การประเมินผล
1.การมีส่วนร่วมใน 1:2),5) -การเข้าเรียนตรงเวลา
1-15
10
กิจกรรมชั้นเรียน 4:1),4) - การส่งงานทันเวลา
5:1)
- การสังเกตพฤติกรรมในการเรียน
-การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็น
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.การทา
2:4)
-แบบฝึกหัด
1-15
10
3)1,2,3 -ใบงาน
แบบฝึกหัดและ
5:1)
-คาถามทบทวน
คาถามทบทวน
3.การสอบพูดและ 2:4)
-การสอบครั้งที่ 1 สอบอ่าน
8
3)1,2,3 คาศัพท์อักษรฮิรางานะ
สอบอ่าน 2 ครั้ง
20
-การสอบครั้งที่ 2 สอบอ่าน
16
คาศัพท์คาตาคานะและสอบพูด
สนทนา
4.การสอบกลาง
2:4)
ข้อสอบกลางภาค
9
30
3)1,2,3
ภาค
5.การสอบปลาย 2:4)
ข้อสอบปลายภาค
3)1,2,3
ภาค
เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

16

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

30
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สุดสวาท จันทร์ดา. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ทซึรุโอะ โยชิโกะ. (2545). อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ภาษาและ
วัฒนธรรม.
ประพันธ์ รัตนสมบัติ. (2555). คาศัพท์คาตะกานะ. กรุงเทพมหานคร :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
ประภา ทองแสงสุขและคณะ. (2554). ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ภาษาและวัฒนธรรม.
ฟุมิเอะ ยานาชิมะและคณะ. (2552). เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน 1. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ภาษาและวัฒนธรรม.
วิสุทธิกัญญา ต่อศรีเจริญ . (2542). แบบฝึกคัดอักษรญี่ปุ่น . กรุงเทพฯ: โรงเรียนสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
วิสุทธิกัญญา ต่อศรีเจริญ. (2550). สนุกคัดอักษรคานะ. กรุงเทพมหานคร : ภาษาและวัฒนธรรม.
สุเทพ น้อมสวัสดิ์. (2548). ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 5ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร.
สุภา ปัทมานันท์ (2549). คาช่วย ภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS). (2004). 一人で学べるひ
がな かたかな. Japan: 3A Corporation.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Wikipedia.org. (2557). “การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ” สืบค้นเมื่อ 2557,
ธันวาคม 7, เข้าถึงได้จาก: http//:www.th.wikipedia.org
ア-クアカデミ (2010)「かなマスター」株式会社三修社
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จั ด การเรี ย นการสอนของรายวิช า รวมถึ งวิธี ก ารสอน การจั ด กิ จ กรรมในและนอกห้ อ งเรีย น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและการประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดย
หลักสูตรศิลปศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆได้แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ทวนสอบด้วยผู้สอน ดังนี้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรี ยนรู้เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กับผลการเรียนรู้
1.2 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน และระดับคะแนน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คะแนน
สอบ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการทางาน






การนาเสนอผลงานด้วยทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ





2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรียน
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุง
เนื้ อหา วิธีการจั ดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป

