
 

 

แนวการสอน 

รหสัวิชา  FJP3101 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 2 

หนว่ยกิต   3 (3-0-6) 
ช่ือวิชา    การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น2 

ผู้สอน     อาจารย์วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์  
1.ค าอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคที่หลากหลาย และบทสนทนาสัน้ในแต่ละสถานการณ์เพื่อน าไป
ประยกุต์ใช้ในการสือ่สารภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจ าวนั 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ผู้ เรียนใช้ค าศพัท์ และส านวนพืน้ฐานภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัท่ีสงูขึน้ และสามารถสือ่สารโดยใช้บท
สนทนาสัน้ๆในสถานการณ์ตา่งๆทางสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 
 
3.เนือ้หา 
สปัดาห์ที่1 แนะน าภาพรวมรายวิชา 

อธิบายเก่ียวกบัการประเมินผล 
ทบทวนค าศพัท์เก่ียวกบัคนในครอบครัว 

สปัดาห์ที่2 บทที่1 ครอบครัวและงานอดเิรก 
                            กิจกรรมกลุม่ 
สปัดาห์ที่3            บทที่2 สภาพอากาศ และฤดกูาล 

กิจกรรมกลุม่ 
สปัดาห์ที่4 บทที3่ การเดินทางในเมือง 
  กิจกรรมกลุม่ 
  สอบพดู ครัง้ที่1 
สปัดาห์ที่5 บทที4่ การท ากิจกรรมวนัหยดุ (1) 
  กิจกรรมกลุม่ 
สปัดาห์ที่6 บทที่5 ภาษาตา่งประเทศและวฒันธรรมตา่งชาติ 
  กิจกรรมกลุม่ 
สปัดาห์ที่7 ทบทวนค าศพัท์ ส านวน และบทสนทนาบทท่ี1-5 
  สอบพดู ครัง้ที่2 
สปัดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค  
สปัดาห์ที่ 9 บทที6่ การทานอาหารนอกบ้าน 
  กิจกรรมกลุม่ 
สปัดาห์ที 10 บทที7่ การไปท างานนอกสถานท่ี 
  กิจกรรมกลุม่ 
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สปัดาห์ที่ 11 บทท่ี8 ร่างกายและสขุภาพ 
  กิจกรรมกลุม่ 
  สอบพดู ครัง้ที่3 
สปัดาห์ที่ 12 บทที่9 การซือ้ของ 
  กิจกรรมกลุม่ 
สปัดาห์ที่ 13 บทที่10 การท ากิจกรรมวนัหยดุ (2) 
  กิจกรรมกลุม่ 
สปัดาห์ที่ 14 สอบพดูบทสนทนาในหวัข้อกิจกรรมวนัหยดุพร้อมภาพประกอบ ครัง้ที่4 
  น าเสนองานกลุม่  
สปัดาห์ที่ 15 น าเสนองานกลุม่  
สปัดาห์ที่ 16 น าเสนองานกลุม่  
  ทบทวนค าศพัท์ ส านวน และบทสนทนาบทท่ี6-10 
สปัดาห์ที่ 17          สอบปลายภาค 
 
4.เอกสารประกอบการเรียน 

ฮิโตมิ โคบายาชิ, สมจิตร์ สริิรัตนวิทย์. STEP UPพูดญ่ีปุ่นเก่งตัง้แต่ต้น  .กรุงเทพฯ .สมาคม  
  สง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย -ญ่ีปุ่ น )  .2553  
ยกิูโกะ โอกาตะ, คานะ ซมูิทานิ, ยาสโุกะ ฮิดาริ, ยกิูโกะ วาตานาเบะ. พูดญ่ีปุ่นง่าย&สนุก.  
  กรุงเทพฯ  .สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี)ไทย-ญ่ีปุ่ น .(25 54. 
JF Standard coursebook Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2  
  Coursebook for communicative language competences, 2014 
JF Standard coursebook Marugoto: Japanese Language and Culture Elementary1 A2  
  Coursebook for communicative language activities, 2014 
 
5.การประเมินผล 
 1. การเข้าเรียน       10% 
 2.การมีสว่นร่วมในกิจกรรมในชัน้เรียน พดู อา่น อภิปราย   30% 
    งานท่ีสัง่ การบ้าน การฝึก 
 4.สอบยอ่ย       20% 
 5.สอบกลางภาค       20% 
 6.สอบปลายภาค       20% 
 
 

อักษร ผลการศึกษา ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 
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A ดียอดเยี่ยม 86.00 – 100 4.00 
A- ดีเยี่ยม 82.00 – 85.00 3.75 
B+ ดีมาก 78.00 – 81.00 3.50 
B ดี 74.00 – 77.00 3.00 
B- คอ่นข้างด ี 70.00 – 73.00 2.75 
C+ ปานกลางคอ่นข้างด ี 66.00 – 69.00 2.50 
C ปานกลาง 62.00 – 65.00 2.00 
C- ปานกลางคอ่นข้างออ่น 58.00 – 61.00 1.75 
D+ คอ่นข้างออ่น 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 
S ผา่น(ปรับพืน้ฐาน) 50  ขึน้ไป - 
U ไมผ่า่น(ปรับพืน้ฐาน) ต ่ากวา่  50 - 
I ผลการเรียนไมส่มบรูณ์ - - 

W ยกเลกิรายวชิา - - 
 

 

 


