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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหสัวิชา JPL ๒๑๐๔ รายวิชา ภาษาญปีุ่ นระดบักลาง ๒ 

สาขาวิชาภาษาญีปุ่่ น   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
๑.  รหสัและช่ือรายวิชา    

รหสัวชิา   JPL ๒๑๐๔ 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย ภาษาญปีุ่ นระดบักลาง ๒  
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ Intermediate Japanese 2 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๓ (๓-๐-๖)       
        
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสตูร       ศลิปศาสตรบณัฑติ   
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา    วชิาเฉพาะดา้น   
 
๔.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน     
      ๔.๑  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา     อาจารยไ์พลนิ กลิน่เกษร, อาจารยว์ริุตม ์อนิทรช์รูนัต์ 
      ๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน   อาจารยไ์พลนิ กลิน่เกษร 
๕.  สถานท่ีติดต่อ  หอ้ง๓๕๒๔ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
                       E – Mail pailin.kl@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที ่  ๒ /  ๒๕๖๕  ชัน้ปีที ่๒ 
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได ้ ประมาณ  ๘๐ คน จ านวน ๒ กลุ่ม 

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้ม)ี JPL๒๑๐๑ ภาษาญ่ีปุ่ นระดบักลาง๑ 
 
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี ไม่ม ี
๙.  สถานท่ีเรียน  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา   
 
 
๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุ   วนัที ่๒๐  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.   จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 ศึกษาไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ 

ศึกษาคันจิเพิ่มเติม 
 
๒.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพ่ิมการใช้สารสนเทศในรายวิชา และให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์เพ่ิมเติม 
ในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อยอดจากการเรียนใน
รายวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องใช้ทั้งสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และค้นคว้าหนังสือเพ่ิมเติมที่เขียนอธิบายไวยากรณ์ เพื่อฝึกทักษะดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น   
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
   ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคระดับกลางที่ซับซ้อนขึ้น ฟัง พูด อ่านและเขียน แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ ศึกษาอักษรคันจิเพิ่ม 
 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ ตามความตอ้งการ 
เฉพาะราย  

ไม่ม ี ๖ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
 

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผูร้บัผดิชอบรายวชิาโปรดระบุขอ้มลู   ตวัอย่างเช่น  ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่อ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ๓๕๒๔ ชัน้ ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศพัทท์ีท่ างาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๘๐๑๕๓๒๓๒๔ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail)  pailin.kl@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Line)  pailin.kl 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Internet/Webboard) facebook “Japanese Sensei SSRU” 
 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
๑. คณุธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  มวีนิัย ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบต่อตนเองและสว่นรวม 
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        (๒)  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
 (๓)  ปฏบิตังิานอย่างมคุีณธรรม จรยิธรรมไม่คดัลอกผลงานของผูอ้ื่น 
 (๔)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสงัคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การจัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ เกมส์ และบทบาทสมมุติ 
เพ่ือฝึกทักษะทั้ง ๔ โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือปลูกฝังความคิด ความขยัน การตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบ การใช้เหตุผล และคิดอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ 

(๒)  อภิปรายทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่ 
(๓)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าและเตรียมบทเรียนล่วงหน้า โดยสอดแทรกการอบรมความมี

ระเบียบวินัย การคิดอย่างเป็นระบบ จากแบบฝึกรายวิชาที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความสะอาด และ
ความมีระเบียบของผลงาน 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง สังเกตความ
รับผิดชอบในผลงาน และการตรงต่อเวลา      

(๒)  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
(๓)  ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัภาษาญีปุ่่ น หลกัการสือ่สารทีถู่กตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรม 
 (๒)  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและสาระส าคญัของวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและสามารถน าไปประยุกตใ์ชห้รอื

เป็น 
                 พืน้ฐานของการเรยีน 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย อภิปราย 
(๒)  กจิกรรมคู่ กจิกรรมกลุ่ม 
(๓)  แบบฝึก ทดสอบ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ทดสอบกลายภาคและปลายภาค โดยเน้นการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(๒) การสนทนาโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน 
(๓)  การตรวจแบบฝึกหัด 

๓. ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
   (๑)  สามารถวเิคราะหเ์นื้อหาและสถานการณ์ต่างๆได ้
  (๒)  สามารถน าความรูแ้ละทกัษะไปประยุกตใ์ช้ได ้
 (๓)  มคีวามใฝ่หาความรู ้
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายและยกตวัอย่างประกอบทีห่ลากหลาย 
 (๒)  ก าหนดกจิกรรมทีน่ักศกึษาสามารถคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 
(๓)  อภปิรายปัญหารว่มกนั 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  สอบกลาบภาคและสอบปลายภาค 
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(๒)  การตรวจผลานและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
(๓)  สงัเกตพฤตกิรรมจากการแต่งประโยคและสนทนาโตต้อบ       

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
  (๑)  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี
 (๒)  มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 (๓)  มภีาวะผูน้ า 
๔.๒   วิธีการสอน 
  (๑)  จัดกิจการรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจับคู่แต่งบทสนทนา เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา และความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(๒)  จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  สงัเกตการความสนใจและความร่วมมือในท างานกลุ่ม 

(๒)  ประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้และการน าเสนอขอ้มลู 
 (๒)  มทีกัษะในการเลอืกและประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางสถติหิรอืคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาการท างาน

หรอื   
กจิกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
 (๓)  ทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาญีปุ่่ น 
๕.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  สาธิตและฝึกทักษะการวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมและแบบฝึกหัด 

(๒)  การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น มอบหมายงานที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการค้นคว้าด้วยตนเอง 

(๓)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหา (Problem - Based Learning) ทั้งด้านเนื้อหาวิชา ภาษาและฝึก
การวิเคราะห์ปัญหาตามบริบทของการใช้ภาษาในการสื่อสาร 

(๔) นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  การจัดทำรายงาน และนำเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 

(๒)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานนำเสนอ สังเกตพฤติกกรมในการแสดงการใช้
เหตุผลในการวิเคราะห์ 
๖. ด้านอ่ืนๆ 

        ไม่ม ี
หมายเหตุ 

สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฎอยูใ่นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๕  
รายวชิา JAP ๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
รปูแบบการเรียน 

การสอน 
โปรแกรม/ 
วิธีการสอน  

การจดัการเน้ือหา
และส่ือการสอน 

การวดัผล 

๑ แนะนำภาพรวมของรายวิชา 
การ การประเมินผล  
ทบทวนความรู้เดิม 

Online Google meet ชีแ้จงแนวการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้และ
การ ประเมนิผล 
(Online) 

 

๒ บทที ่1 
～ところだ、～につい

て、～て以来
い ら い

 

Online/Hybrid Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ
นอกเวลาเรยีนโดยดู
จากเวบ็ไซตแ์ละE-
learning 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๓ บทที ่2 

～気味
ぎ み

、～うちに、な

いうちに、～最 中
さいちゅう

  

สอบย่อย 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 
2.อภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ร่วมกนั
จากการศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๔ บทที ่3 
～おかげで、～ように

／～ような、～せいで 

Hyflex 
On demand 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 

ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ
นอกเวลาเรยีนโดยดู
จากเวบ็ไซตแ์ละE-
learning 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/


มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวชิา JAP ๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
รปูแบบการเรียน 

การสอน 
โปรแกรม/ 
วิธีการสอน  

การจดัการเน้ือหา
และส่ือการสอน 

การวดัผล 

บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

๕ บทที ่4 
～ものだから、～わけに

はいかない、  ～一方
いっぽう

 

On demand Loom 
Youtube 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
 

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 
2.อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ร่วมกนัจาก
การศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๖ บทที ่5 
～に比べて、 

～も～ば～も～、～を

もとに 

สอบย่อย 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

อภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ร่วมกนั
จากการศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๗ บทที ่6 
～だらけ、～かけだ、 

～きる、～ぬく 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 
2.อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ร่วมกนัจาก
การศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๘ สอบกลางภาค     

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/


มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวชิา JAP ๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
รปูแบบการเรียน 

การสอน 
โปรแกรม/ 
วิธีการสอน  

การจดัการเน้ือหา
และส่ือการสอน 

การวดัผล 

๙ บทที ่7 
～によると、～という

ことだ 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 
2.อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ร่วมกนัจาก
การศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๑๐ บทที ่8 
～くらい／ほど、～た

びに、～がる、～たと

たん 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 
2.อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ร่วมกนัจาก
การศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๑๑ บทที ่9  
～をはじめ、～という

と、 

～を中心
ちゅうしん

に 

On demand Loom 
Youtube 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
 

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 
2.อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ร่วมกนัจาก
การศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๑๒ บทที ่10 
～っぽい、～うえに、 

～わけがない、～のよ

うだ 

สอบย่อย 
 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/


มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘  
รายวชิา JAP ๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
รปูแบบการเรียน 

การสอน 
โปรแกรม/ 
วิธีการสอน  

การจดัการเน้ือหา
และส่ือการสอน 

การวดัผล 

3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

2.อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ร่วมกนัจาก
การศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

๑๓ บทที ่11 
～ことになっている、

～ことはない、  ～

次第
し だ い

、～において 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

อภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ร่วมกนั
จากการศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๑๔ บทที ่12 
～にとって、 

～としては／も、 

たとえ～ても 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
1.ดวูดิทิศัน์ 
2.ศกึษาหลกั
ไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่่ น  
3.แบ่งกลุ่มศกึษา 
และวเิคราะห ์ตาม
หวัขอ้ไวยากรณ์ใน 
บทเรยีนและน ามา
อภปิราย 
 

1.ศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมินอกเวลาเรยีน
โดยดจูากเวบ็ไซตแ์ละ
E-learning 
2.อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ร่วมกนัจาก
การศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๑๕ สร ุ ปและทบทวนความร ู ้ ใน
รายวิชา 

Hyflex(Onsite+Onl
ine+On demand) 

Google meet 
 

อภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ร่วมกนั
จากการศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิจากนอก
หอ้งเรยีน 

แบบฝึกหดั 
https://www.live
worksheets.co
m/ 
 

๑๖ Final Exam     

๑๗ สอบปลายภาค     

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/


มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวชิา JAP ๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

    ( ระบวุธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวชิา  
     (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร สปัดาหท์ีป่ระเมนิ และสดัส่วนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัส่วน 
ของการประเมินผล  

๑.๑.๑, ๑.๑.๒, 
๑.๑.๓,๑.๑.๔ 

๑.ตรวจสอบการเขา้เรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา  
๒.สังเกตพฤติกรรมการเรียน การปฏิบัติตนของ
นกัศึกษา 
๓.ตรวจสอบงานท่ีท า การไม่ลอกงานหรือการบา้นของ
ผูอ่ื้นการเขา้เรียน 

ทุกสัปดาห์ 
 

๑๕% 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 
๓.๑.๓ 

๑.สังเกตการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนัในชั้นเรียน 
๒.สังเกตความสามารถในการอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น และการท าขอ้สอบระหวา่งเรียน 
๓.สังเกตความสามารถในการน าเสนอผลงานดว้ยวาจา 

 
๔,๖,๑๑,๑๓,๑๕ 

๒๕% 

๒.๑ ๑. การสอบกลางภาค 
 ๒.การสอบปลายภาค 
. 

 ๘ 
 ๑๗ 

๓๐% 
๓๐% 

 
 
 
 

  



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวชิา JAP ๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก 
Japanese Language Education. ManaboNihongo shochuukyuu3.Japan. SenmonKyouiku Publishing   

Co.Ltd.,2548   
Japanese Language Education. ManaboNihongo chuukyuu4.Japan. SenmonKyouiku Publishing  

Co.Ltd.,2548   
 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
        ไม่มี 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
       Japanese Language Education. ManaboNihongovol.4Japan. SenmonKyouiku Publishing 
Co.Ltd.,2554.วนัชยั สลีพทัธก์ุลและประภา แสงทองสุข. (แปล) กินอยู่อย่างไรในญ่ีปุ่ น. กรุงเทพฯ : สมาคม
สง่เสรมิ 
     เทคโนโลย ี(ไทย–ญีปุ่่ น).2540. 
วนัชยั สลีพทัธก์ุล. แบบฝึกหดัอากิโกะโตะโทโมดาจิ 1-4 กรุงเทพฯ. มลูนิธญิีปุ่่ น.2547. 
สุเทพ น้อมสวสัดิ.์ ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้น กรุงเทพฯ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์2539. 
แสวง จงสุจรติธรรมและปราณี จงสุจรติธรรม. (แปล) วฒันธรรมญ่ีปุ่ น. กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพภ์าษาและ 
     วฒันธรรม, 2548. 
KiyomiTanitsuและคณะ. แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น กรุงเทพฯ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
     (ไทย–ญี่ปุ่น).2541. 
3A Corporation.Minna no NihongoRenshuu C KaiwaIrasutosheetโตเกียว ญี่ปุ่น. 2000 
3A Corporation.The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS). SHIN NIHONGO NO KISO 
1-2 .โตเกียว ญี่ปุ่น. 3A Corporation. 1990.   
Kiyomi Tanitsu และคณะ. แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น กรุงเทพฯ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
     (ไทย–ญี่ปุ่น).2541. 
3A Corporation. Minna no Nihongo Renshuu C Kaiwa Irasutosheet โตเกียว ญี่ปุ่น. 2000 
3A Corporation. The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS). SHIN NIHONGO NO KISO 
1-3 .โตเกียว ญี่ปุ่น. 3A Corporation. 1990.   
 
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์
      http://www.jtdic.com 
     http://www.jdoramanga.com 
     http://www.arukithai.com/th/home/default.asp 
     http://www.siamkane.com 
     http://www.kaededay.com/Ims/mod/resource/view.php?id=23# 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวชิา JAP ๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา 
        - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
                - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
                - การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
 การสังเกตโดยผู้สอน และจากผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๓.  การปรบัปรงุการสอน 

      ๓.๑ ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและหาแนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการ
สอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนต่อไป 

๓.๒ เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

  -ทวนสอบคะแนนข้อสอบ 
      -ทวนสอบงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษา 
  -คณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการให้คะแนน การตัดเกรดกับข้อสอบ รายงาน และคะแนนพฤติกรรม 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธบิายกระบวนการในการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพ) 

    นำข้อมูลจากผู้สอนและข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อการเรียนการสอน  
 
 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๒  

รายวชิา JAP๒๑๐๖ ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรบัผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การส่ือสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 

หมวดวิชาเลอืกเสร ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหสัวิชา JPL๒๑๐๔                

ช่ือรายวิชา                 

ภาษาญีปุ่่ นระดบักลาง๒                

Intermediate Japanese 2                

ความรบัผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิม่ลดจ านวนไดต้ามความรบัผดิชอบ 


