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แนวการสอน 

1.  ชื่อวิชา   JAP4506 ภมูิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 3(3-0-6) 
2. ผู้สอน  ผศ.ดร.เปรมวดี ณ นครพนม    
3. วัน-เวลา       กลุม่001 พธุ 8.00 -11.00 น. (หอ้ง 3544) กลุม่002 วนัพธุ 11.00-14.00 น. (หอ้ง 3544) 
4. ค าอธิบายรายวชิา  

พฒันาการทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

5.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจประวตัิความเป็นมาของวฒันธรรมญ่ีปุ่ นตัง้แต่สมยันาระจนถึงสมยัเอโดะ และเขา้ใจ
พัฒนาการทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจและศาสนาท่ีหล่อหลอมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นขึน้มา  และสามารถ
น าเสนอวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีสนใจได ้
 
6. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ตอ่ภาคการศึกษา เรียนในห้องเรียนปกต ิและออนไลน ์
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบิัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

3 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ ตามความตอ้งการ 
เฉพาะราย 

ไม่มี 6 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์
 

 
7. ช่องทางการตดิตอ่ส่ือสาร 
 1.1 ปรกึษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ชัน้ 1 อาคาร 36 คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์  
  1.2 ปรกึษาผา่นไลน ์(Line )premvadee03 
  1.3 ปรกึษาและสง่งานผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) premvadee.na@ssru.ac.th 
  1.4 ปรกึษาและสง่งานผา่น Google Classroom  
 
8.เนือ้หารายวิชา 

8.1 แผนการสอน 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  /การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

1 
1 ธ.ค. 64 

オリエンテーション 

- 日本
にほん

の時代
じだい

 
- むかしの日本 

3 - เรยีน Online 
-ชีแ้จงแนวการสอน การประเมินผล และ
แหลง่การเรยีนรู ้
-ด ูVDO clip 
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สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  /การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

2 
8 ธ.ค. 64 

-奈良時代
な ら じ だ い

：天平文化
てんぴょうぶんか

 (1) 
 

3 -เรยีน Online  
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
-ด ูVDO clip  
-ดคูน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 

3 
15 ธ.ค. 64 

奈良時代
な ら じ だ い

：天平文化
てんぴょうぶんか

 (2) 
 

 

3 -เรยีน Online  
-น าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย (1) 
-รว่มอภิปราย 
-ท าแบบฝึกหดั 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 

4 
22 ธ.ค. 64 

平安時代
へいあんじだい

：国風文化
こくふうぶんか

 (1) 3 -เรยีน Online  
-น าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย (2) 
-ด ูVDO clip 
-ท าแบบฝึกหดั 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 

5 
29 ธ.ค. 64 

平安時代
へいあんじだい

：国風文化
こくふうぶんか

 (2) 3 -เรยีน On Demand  
-น าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย (3 
-รว่มอภิปราย 
- สอบย่อย 
-คน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

6 
5 ม.ค. 65 

平安時代
へいあんじだい

：国風文化
こくふうぶんか

 (3) 3 -เรยีน Online  
-น าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย (4) 
-อธิบายเนือ้เรือ่ง 
- ด ูVDO clip 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 

7 
12 ม.ค. 65 

鎌倉時代
かまくらじだい

：鎌倉文化
かまくらぶんか

 (1) 3 -เรยีน Online  
-น าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย (5) 
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
-ด ูVDO clip 
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สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  /การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

-คน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
-สอบย่อย  

8 
19 ม.ค. 65 

中 間
ちゅうかん

テスト
て す と

 1.30 สอบกลางภาค 

9 
26 ม.ค. 65 

 
 

鎌倉時代
かまくらじだい

：鎌倉文化
かまくらぶんか

 (2) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand 
-ด ูVDO clip 
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
-กิจกรรมกลุม่ 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 

10 
2 ก.พ. 65 

 

室町時代
むろまちじだい

：東山文化
ひがしやまぶんか

  (1) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand 
-น าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย (6) 
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
-คน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

11 
9 ก.พ. 65 

 

室町時代
むろまちじだい

：東山文化
ひがしやまぶんか

  (2) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand  
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
-กิจกรรมกลุม่ 
- สอบย่อย 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 

12 
16 ก.พ. 65 

 

江戸時代
え ど じ だ い

：化政文化
かせいぶんか

 (1) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand  
-น าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย (7) 
-ด ูVDO clip 
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 

13 
23 ก.พ. 65 

 

江戸時代
え ど じ だ い

：化政文化
かせいぶんか

 (2) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand   
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
-มอบหมายงานในครัง้หนา้ 
-ท าแบบฝึกหดั 

14 
2 มี.ค. 65 

江戸時代
え ど じ だ い

：化政文化
かせいぶんか

 (3) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand   
-อธิบาย อภิปรายเนือ้เรือ่ง 
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สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  /การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

 -มอบหมายงานในครัง้หนา้ 
-ท าแบบฝึกหดั 

15 
9 มี.ค. 65 

 

発 表
はっぴょう

 (1) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand   
-น าเสนอclipผลงานกลุม่: วฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

16 
16 มี.ค. 65 

 

発 表
はっぴょう

 (2) 3 -เรยีน Online/Onsite/On Demand   
-น าเสนอclipผลงานกลุม่: วฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

17 
23 มี.ค. 65 

 

期末試験
きまつしけん

 1.30  สอบปลายภาค 

 
9. การประเมินผล 

1.การเขา้หอ้งเรยีนสม ่าเสมอ ตรงเวลา     10% 
2.การน าเสนอเนือ้หาท่ีไดร้บัมอบหมาย กิจกรรมในหอ้งเรยีน  20% 
3.สอบยอ่ย แบบฝึกหดั       15% 
4. การน าเสนองานท่ีศกึษาดว้ยตนเอง (กลุม่)                15% 
5.สอบระหวา่งภาค       20% 
6.สอบปลายภาค       20% 

10. เอกสารและต าราหลัก   
    เอกสารประกอบการสอนJAP4506 ภมูิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น     
11. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   -.社会科資料集.2012.ぶんけい 

- website: NHK for school 
12. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

https://www.nhk.or.jp/school/syakai/10min_nihonshi/ 
https://www.nhk.or.jp/school/syakai/dokiri/ 
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120307_00000 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/maikosan/ 
http://kids.nifty.com/cs/link/04-category/nara/1.htm 

 

https://www.nhk.or.jp/school/syakai/10min_nihonshi/
https://www.nhk.or.jp/school/syakai/dokiri/
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120307_00000
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/maikosan/
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13.เกณฑก์ารประเมินผล 
ตัดเกรดตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

อักษร ผลการศึกษา ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 
A ดียอดเย่ียม 86.00-100 4.00 
A- ดีเย่ียม 82.00-85.00 3.75 
B+ ดีมาก 78.00-81.00 3.50 
B ดี 74.00-77.00 3.00 
B- คอ่นขา้งดี 70.00-73.00 2.75 
C+ ปานกลางคอ่นขา้งดี 66.00-69.00 2.50 
C ปานกลาง 62.00-65.00 2.00 
C- ปานกลางคอ่นขา้งออ่น 58.00-61.00 1.75 
D+ คอ่นขา้งออ่น 54.00-57.00 1.50 
D ออ่น 50.00-53.00 1.00 
D- ออ่นมาก 46.00-49.00 0.75 
F ตก 0.00-45.00 0.00 

 
 
 

 
 


