
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชาJAP๓๒๐๔การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนัุนทา 

รายละเอยีดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชาJAP๓๒๐๔ รายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที่ ๑ ขอ้มูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัสวิชา  JAP๓๒๐๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Academic Japanese Reading 

๒. จ านวนหนว่ยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร     ศิลปศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะด้าน 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน 
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.เปรมวดี ณ นครพนม 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.เปรมวดี ณ นครพนม 

๕. สถานที่ตดิต่ อ สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา 
E – Mail  premvadee.na@ssru.ac.th 
โทรศัพท์ 021601300 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๔  
๖.๒ ชั้นปีท่ี ๓ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้ กลุ่ม ๐๑ จ านวน ๔๖ คน 

๗. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  JAP๒๑๐๖ ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 
๘. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
๙. สถานท่ีเรียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา   
๑๐.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

mailto:premvadee.na@ssru.ac.th
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หน้า | ๒ 
รายวิชาJAP๓๒๐๔การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนัุนทา 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหน้กัศกึษามีทกัษะในการอ่านบทความโดยสามารถจบัใจความส าคญัของเรื่อง  ระบ ุใจความสว่นขยาย  จบัประเดน็ความ

คิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ  สามารถระบขุอ้มลูที่เฉพาะเจาะจง และเขียนสรุปเนือ้เรื่องได ้

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกลวิธีการอ่านที่หลากหลาย เขียนสรุปเนื้อหาที่อ่านได้ 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  กลวิธีในการอา่นงานเชงิวิชาการ แสดงความเห็นต่อเร่ืองที่อา่น วิเคราะห ์สังเคราะห ์ข้อมูล รวบรวมเขียนเป็นรายงานได้ 
            Strategies used in reading academic articles. Giving opinions about articles. Analyzing and synthesizing the writer’s 
thought. 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
เรียนปกติในห้องเรียนผสม
ออนไลน์  

ตามความต้องการ 
เฉพาะราย 

ไม่ม ี ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)p_nakornpanom@hotmail.com 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line)premvadee03 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)facebook“Japanese Sensei SSRU” 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
         (๒)  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 (๓)  ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
 (๔)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
๑.๒   วธิีการสอน 
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รายวิชาJAP๓๒๐๔การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนัุนทา 

(๑) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนรายวิชานี้ 
(๒) ชีแ้จงความส าคัญของการเข้าเรียนตรงเวลา การส่งงานตรงเวลา 

 (๓) ชีแ้จงให้นกัศึกษาทราบเรื่องการท างานอย่างซื่อสัตย์ ไม่ลอกงานของคนอื่น 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ตรวจสอบความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของนักศึกษา 
(๒)  ตรวจสอบการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานตรงเวลา 
(๓)  ตรวจสอบการท างานต่างๆ ต้องท าด้วยตนเอง ไม่ลอกงานคนอื่นมาส่ง 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาญ่ีปุ่น หลักการส่ือสารที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรม 
 (๒)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักและสาระส าคัญของวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือ

เป็นพ้ืนฐานของการเรียน 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายกลวิธีการอ่านแบบต่างๆ  
(๒)  ฝึกอ่านบทความทางวิชาการแล้วจบัใจความส าคญัของเรื่อง  ระบ ุใจความสว่นขยาย  จบัประเดน็ความคิดเหน็

ของผูเ้ขียนบทความ  ระบขุอ้มลูที่เฉพาะเจาะจง มอบหมายทัง้งานเด่ียวและงานกลุม่ 
(๓)  ฝึกคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่าน เขียนสรปุเป็นรายงานสั้นๆทั้งเป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

๒.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑) ทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและปลายภาค  
(๒) การตรวจแบบฝึกหัด งานที่มอบหมาย รายงานเดี่ยวและกลุ่ม 
(๓)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เน้ือหาท่ีอ่านได้ 
 (๒)  สามารถน าความรู้และทักษะการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนภาษาญ่ีปุ่นด้วยตนเองได้ 
 (๓)  มีความใฝ่หาความรู้ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๒   วธิีการสอน 

(๑) การบรรยายกลวิธีการอ่านแบบต่างๆ รวมทั้งทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการอ่านภาษาญี่ปุ่น 
(๒)  ก าหนดให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาแล้วน ามาพูดในห้องเรียนทั้งงานเดีย่วและงานกลุ่ม 
(๓)  มอบหมายแบบฝึกหัด และอภิปรายปัญหาร่วมกัน  

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย สอบปลายภาค  
(๒)  การน าเสนอผลงานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
(๓)  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

๔. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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 (๒)  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๓)  มีภาวะผู้น า 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจการรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)เพื่อสร้างความรับผิดชอบและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(๒) จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมสี่วนร่วม (Active Learning)เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
๔.๓    วธิีการประเมินผล 

(๑) สังเกตการความสนใจและความร่วมมือในท างานกลุ่ม 
(๒)  ประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการน าเสนอข้อมูล 
 (๒)  มีทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาการท างานหรือ

กิจกรรม ได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) ก าหนดกิจกรรมและแบบฝึกหัดฝึกการคดิวิเคราะห์ 
(๒) ก าหนดกิจกรรม มอบหมายงานเพื่อให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการค้นคว้าด้วย

ตนเอง 
(๓) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑) การจัดท ารายงาน และน าเสนอผลงานในรูปของสื่อเทคโนโลย ี
(๒)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานน าเสนอ 
(๓) สังเกตพฤติกกรมในการแสดงการใช้เหตุผลในการวิเคราะห ์

๖. ด้านอ่ืนๆ 

        ไม่มี 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 -แนะน ารายวิชา การเรยีนการสอนและ 

การประเมินผล 

-ทบทวนความรูเ้ดิม ทักษะที่จ าเป็นใน

การอ่านภาษาญี่ปุน่ 

3 -สอนOnline 

-ชี้แจงแนวการสอน แหล่งการเรียนรู้ และ

การ ประเมินผล  

-ทบทวนค าศพัท์ภาษาญ่ีปุ่น 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

2 กลวิธีการอ่านแบบ scanningเพ่ื อหา

ข้อมูลเฉพาะ (1) 

3 -สอนOnline 

-ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับค าศัพท์ คาดเดา

เรื่องท่ีจะอ่าน 

-ฝึกทกัษะการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 

-แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

3 นักศึกษาน าเสนองานอ่านแบบscanning

เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 

3 -สอนOnline 

-นักศกึษาน าเสนองานการอ่านเพื่อหา

ข้อมูลเฉพาะ (5 กลุ่ม) 

-สอบย่อย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

4 กลวิธีการอ่านแบบ scanningเพ่ื อหา

ความหมายของค าศัพท์ตามบรบิท (1) 

3 -สอนOnline 

-ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับค าศัพท์ คาดเดา

เรื่องท่ีจะอ่าน 

-ฝกึทักษะการอ่านเพ่ือหาความหมายของ

ค าศัพทต์ามบริบท  

-อภิปราย 

 

5 กลวิธีการอ่านแบบ scanningเพ่ื อหา

ความหมายของค าศัพท์ตามบรบิท (2) 
 

3 -สอน On Demand 

-ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับค าศัพท์ คาดเดา

เรื่องท่ีจะอ่าน 

-ฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือหาเพื่อหา

ความหมายของค าศัพทต์ามบริบท 

 -อภิปราย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

6 นักศึกษาน าเสนองานอ่านแบบscanning

เพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ตาม

บริบทน าเสนอผลงาน  

3 -สอนOnline  

-นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบscanning

เพื่อหาความหมายของค าศัพท์ตามบรบิท

น าเสนอผลงาน (5 กลุ่ม) 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชาJAP๓๒๐๔การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนัุนทา 

สปัดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

-อภิปราย 

7 กลวิธีการอ่านแบบ skimmingเพื่อหา

ใจความส าคัญ (1) 

3 -สอนOnline 

-ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับค าศัพท์ คาดเดา

เรื่องท่ีจะอ่าน 

-ฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ  

-สอบย่อย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

8 นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบ 

skimmingเพ่ือหาใจความส าคัญ 

3 -สอนOnline 

-นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบ skimming

เพื่อหาใจความส าคัญ (5 กลุ่ม) 

-อภิปราย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

9  สอบกลางภาค 1.30 สอบกลางภาค ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

10 กลวิธีการอ่านแบบ skimmingเพ่ือหา

วัตถุประสงค์หลักหรือเจตนาของผู้เขียน

(1)  

3 -สอนOnline/On site/ On demand 

-ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับค าศัพท์ คาดเดา

เรื่องท่ีจะอ่าน 

-ฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือหาวัตถุประสงค์

หลักหรือเจตนาของผู้เขียน 

 -แบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

11 นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบ 

skimmingเพื่อหาวัตถุประสงคห์ลักหรือ

เจตนาของผู้เขียน 

3 -สอนOnline/On site/ On demand 

-นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบ skimming

เพื่อหาวัตถุประสงคห์ลักหรือเจตนาของ 

ผู้เขียน (5 กลุ่ม)  

-สอบย่อย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

12 กลวิธีการอ่านแบบ skimmingเพ่ือหา

ความรู้สึกหรือทัศนคตขิองผู้เขียน  

3 -สอนOnline/On site/ On demand 

-ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับค าศัพท์ คาดเดา

เรื่องท่ีจะอ่าน 

-ฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือหาความรูส้ึกหรือ

ทัศนคติของผู้เขียน 

-อภิปราย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

13 นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบ 

skimmingเพื่อหาความรูส้ึกหรือทัศนคติ

ของผู้เขียน 

3 -สอนOnline/On site/ On demand 

-นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบscanning

เพื่อหาความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้เขียน 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชาJAP๓๒๐๔การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนัุนทา 

สปัดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

(5 กลุ่ม) 

-อภิปราย 

14 กลวิธีการอ่านแบบ scanningเพ่ื อหา

ความหมายของค าศัพท์ตามบรบิท  

3 -สอนOnline/On site/ On demand 

-ฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับค าศัพท์ คาดเดา

เรื่องท่ีจะอ่าน 

-ฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือหาความหมายของ

ค าศัพทต์ามบริบท 

-อภิปราย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

15 นักศึกษาน าเสนองานอ่านแบบscanning

เพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ตาม

บริบท 

3 -สอนOnline/On site/ On demand 

-นักศกึษาน าเสนองานอ่านแบบscanning

เพื่อหาความหมายของค าศัพท์ตามบรบิท  

(3 กลุ่ม) 

-อภิปราย 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

16 ทบทวนเนื้อหา 3 -สอนOnline/On site/ On demand 

- ทบทวนเน้ือหา 

ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

17 สอบปลายภาค 1.30 สอบปลายภาค ผศ.ดร.เปรมวดี 

ณ นครพนม 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูห้ัวข้อยอ่ยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑.๑, ๑.๑.๒, 

๑.๑.๓,๑.๑.๔ 

๑ .การตรวจสอบการเข้าเรียนตรงเวลา 
๒. การสงัเกตพฤติกรรมการเรยีน  
๓. การตรวจสอบงานทีท่ า การไม่ลอกงานหรือการบ้าน
ของผู้อื่นการเขา้เรียน 

ทุกสัปดาห ์  ๑๐% 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 

๓.๑.๓ 

๑. การท าแบบฝึกหัด  
๒. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

สัปดาห์ที่ ๒, ๑๐ 
 
 

๑๕% 

๒.๑,๒.๒ 

๔.๑, ๔.๒ 

                                      

สอบย่อย 
 

สัปดาห์ที่ ๓, ๗, ๑๑, 
๑๒ 
สัปดาห์ที่ ๑๔, ๑๕ 

๑๕% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชาJAP๓๒๐๔การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนัุนทา 

๒.๑, ๓.๑ 

๔.๑, ๕.๑ 

น าเสนองานศึกษาด้วยตนเอง (กลุ่ม) สัปดาห์ที่ ๓. ๖, ๘, 
๑๑, ๑๓ 
 

๑๕% 

๒.๑ 

๒.๑,๓.๑ 

๑. การสอบกลางภาค 
๒. การสอบปลายภาค 
. 

สัปดาห์ที่ ๘ 
สัปดาห์ที่ ๑๗ 

๒๐% 
๒๕% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอนวิชาJAP๓๒๐๔ รายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 
 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 中・上級者のための速読の日本語 1998 by Mayumi Oka Published by The Japan Times, Ltd 

- 日本留学試験 実戦問題集 2004 by Mizue Sasaki &EJU Nihongo Kenkyukai Pubished by The Japan Times, Ltd 
  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://ocw.nagoya-u.jp/index.php?lang=ja&mode=c&id=441&page_type=materials 

http://www.3anet.co.jp/ja/4849/ 

http://ocw.nagoya-u.jp/index.php?lang=ja&mode=c&id=441&page_type=materials 
http://www.3anet.co.jp/ja/4849/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eRkevF5q278 

https://japanesetest4you.com/japanese-language-proficiency-test-jlpt-n3-reading-exercise-2/ 

https://jlptsensei.com/wp-content/uploads/2017/10/JLPT-N3-Practice-Test-reading-section.pdf 

https://japanesetest4you.com/jlpt-n2-reading-exercise-25/ 

 

   

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 แบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา  
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 นักศึกษาท าแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
๓. การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ จากการประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองสิ้นสุดการสอน น ามาปรับปรุงวิธีการ
สอนโดยก าหนดให้มีหัวข้อศึกษาด้วยตนเองและน าเสนอ 

๓.๒ เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองให้นกัศกึษา แนะน าเวบ็ไซด์ให้นกัศึกษาเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

http://www.3anet.co.jp/ja/4849/
http://www.3anet.co.jp/ja/4849/
https://www.youtube.com/watch?v=eRkevF5q278
https://japanesetest4you.com/japanese-language-proficiency-test-jlpt-n3-reading-exercise-2/
https://jlptsensei.com/wp-content/uploads/2017/10/JLPT-N3-Practice-Test-reading-section.pdf


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชาJAP๓๒๐๔การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนัุนทา 

-ทวนสอบคะแนนข้อสอบ 
    -ทวนสอบงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหน้ักศึกษา 
 -คณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการให้คะแนน  
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-น าข้อมูลจากผู้สอน คณะกรรมการสาขาวิชา และข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อการเรียนการสอน  
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

 

หนา้ 
รายวิชาJAP๓๒๐๔ การอา่นภาษาญี่ปุ่นเชงิวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวชิาJAP๓๒๐๔                

ชื่อรายวิชา                 

การอ่านภาษาญี่ปุน่เชิงวิชาการ                

Academic Japanese Reading                


