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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหสัวิชา TIM4609 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการน าเที่ยว 2 Japanese for Tour Conducting 2  

สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่ น คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
๑. รหสัและช่ือรายวชิา  

รหสัวิชา TIM4609  
         ช่ือรายวิชาภาษาไทย ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการน าเท่ียว 2  

ช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ Japanese for Tour Conducting 2 

๒. จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)   

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา   
 ๓.๑ หลกัสตูร ศลิปศาสตรบณัฑิต  
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะ (เฉพาะเลือก กลุ่มภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ)  

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 ๔.๑ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์  

๕. สถานที่ตดิต่อ ห้อง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   

    E – Mail wricr@hotmail.com  

๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปีที่เรียน  
๖.๑ ภาคการศกึษาท่ี ๑ / ๒๕๖๔ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๓ สาขาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ  
๖.๒ จ านวนผู้ เรียนท่ีรับได้ กลุม่ละ ๓๐ คน  

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) TIM4608 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการน าเท่ียว 1 

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี  
๙. สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา   
๑๐.วันที่จัดท า หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครัง้ล่าสุด วนัท่ี ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ  

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
การฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นการใช้ค าศพัท์เฉพาะ วลี ส านวน รูปแบบและโครงสร้างภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัอาชีพเพ่ือการน าเท่ียว ฝึกบรรยาย  

น าชม แหลง่ทอ่งเท่ียว โดยเน้นแหลง่ ทอ่งเท่ียวใน ประเทศไทย การน าเท่ียวทางธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศ 

กาลส าคญัตา่งๆ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุตลอดจนงานหตัถกรรมต่างๆ ในแตล่ะ ภมูิภาค  

Practice Japanese language using special vocabulary, terminology and structures of the Japanese language at   

         professional   level for conducting tours particularly tourist attractions in Thailand. Organize tours to visit natural attraction,   

         culture and traditions, major festivals, archeological objects including handicrafts in different regions of Thailand 

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย  
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม  
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบิัต/ิงาน  
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง  
(ช่ัวโมง) 

๔ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  ตามความต้องการ  
รายบคุคล 

ไมมี่  ๖ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล (ผู้ รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบขุ้อมลู ตวัอยา่งเช่น ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์)  
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพกัอาจารย์ผู้สอน ห้อง ชัน้ ๒ อาคาร ๓๖ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัท์ท่ีท าางาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๖ ๗๒๒๘๔๙๗(ผศ.เปรมวด)ี ๐๙๘ ๖๖๕๑๐๒๒(อ.วิ
๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) wricr@hotmail.com (อ.วิรุตม์)  
๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Line)  
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่  หวัข้อ/รายละเอียด  จ านวน  
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน   
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑  オリエンテーション  

-อธิบายเก่ียวกบัการประเมินผล  
-ทบทวนรูปแบบประโยคพืน้ฐาน ศพัท์ 
 ส านวน 

๔ - ชีแ้จงแนวการสอน แหลง่การเรียนรู้ และ
การ ประเมินผล  

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๒  ลกัษณะภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในการน าเท่ียว  
-ค าสภุาพ  
-รูปประโยคท่ีจ าเป็นต้องรู้ เช่น  

形容詞文・動詞文  

Ｎというのは･･･という～です。  

๔ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๓ ลกัษณะภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในการน าเท่ียว  
-ค าสภุาพ  
-รูปประโยคท่ีจ าเป็นต้องรู้ เช่น  

～たほうがいい・～ないほうが

いい 

๔  - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๔  客との接触（チェックイン・部屋

の 設備・ホテルのサービス）  

สอบย่อย คร้ังที ่๑ 

๔ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่  
-สอบย่อย 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๕  客との接触（二）  

（食事について・生活に  

ついて） 

๔ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๖  日常生活についての色々案内  

・交通 ・買い物  

・病気 

๔  - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๗  日常生活についての色々案内

（二） ・交通 ・買い物  

・病気 

๔  - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่  
-สอบย่อย 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๘  Mid-term Exam  ๑.๓๐  สอบกลางภาค  อ.วิรุตม์อินทร์ชรัูนต์ 

๙  タイについての概要  

・１２ヶ月の行事  

※นศ.แบง่กลุม่เตรียมปรึกษาการน าเสนอ
ตวัอยา่งการ น าเที่ยว 

๔ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา 
แตง่ ประโยค สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้
กิจกรรมกลุม่ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 



๑๐  タイについての概要  

・１２ヶ月の行事 

๔  - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่  
-สอบย่อย 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๑  ศกึษาตวัอย่างการน าเท่ียวในประเทศไทย 
๔ ภาค -ทางธรรมชาติ  
-ทางวฒันธรรม 

๔ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๒  ศกึษาตวัอย่างการน าเท่ียวในประเทศไทย 
๔ ภาค -ทางธรรมชาติ  
-ทางวฒันธรรม  
สอบย่อย คร้ังที ่๒ 

๔  - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่  
-สอบย่อย 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๓  น าเสนอตย.การน าเท่ียว   
กลุม่ 1  
กลุม่ 2 

๔ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง
ประโยค  สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๔  น าเสนอตย.การน าเท่ียว   
กลุม่ 3  
กลุม่ 4 

๔ - บรรยายและท ากิจกรรมฝึกภาษา แต่ง 
ประโยค สนทนาโต้ตอบ รวมทัง้กิจกรรม
กลุม่ -สอบย่อย 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๕  ทบทวนบทเรียน  ๓  ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมา  อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๖  ทบทวนบทเรียน  ๓  ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมา  อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๗  Final Exam  ๑.๓๐  สอบปลายภาค  อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

 

 

- 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 (ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัข้อย่อยแต่ละหวัข้อตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบของ
รายวิชา  (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร สปัดาห์ทีป่ระเมิน และสดัส่วนของการ
ประเมิน)  

ผลการเรียนรู้  วีธีการประเมนิผลการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ประเมนิ  สัดส่วน  
ของการประเมินผล 

๑.๑.๑, ๑.๑.๒,  
๑.๑.๓,๑.๑.๔ 

๑.ตรวจสอบการเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา   
๒.สงัเกตพฤติกรรมการเรียน การปฏิบตัิตนของนกัศกึษา  
๓.ตรวจสอบงานท่ีท า การไม่ลอกงานหรือการบ้านของผู้ อ่ืน
การเข้า เรียน 

ทกุสปัดาห์  ๑๐% 

๒.๒.๑,๒.๒.๒, 
๓.๑.๓  

๑.สงัเกตการท ากิจกรรมตา่งๆร่วมกนัในชัน้เรียน  
๒.ท าแบบฝึกหดั ทดสอบย่อย  
๓.สงัเกตความสามารถในการน าเสนองานด้วยวาจาเป็น
รายบคุคล  และกลุม่ 

ทกุสปัดาห์  ๓๐% 

๕.๑  การน าเสนอข้อมลูท่ีถกูต้อง และความน่าสนใจในการน าเสนอ  ๑๕  ๒๐%  

๒.๑  ๑.การสอบกลางภาค  
๒.การสอบปลายภาค  
. 

๘  
๑๗ 

๒๐%  
๒๐% 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
๑. ต าราและเอกสารหลัก  

 เอกสารการสอนรายวิชา TIM4609 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการน าเท่ียว 2   
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ๑) ภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับมคคัเุทศก์ มหาวิทยาลยัสยาม  

๒) なめらか日本語会話 Yoko Tomisaka ส านกัพิมพ์アルク  

๓) 聞いて覚える話方 ：日本語生中継 初中級編 ส านกัพิมพ์くろしお  

๔) 聞いて覚える話方 ：日本語生中継 中～上級編 ส านกัพิมพ์くろしお  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า  

๑) ภาษาญ่ีปุ่  นส าหรับมคัคเุทศก์๑ ส านกัพิมพ์ภาษาและวฒันธรรม  

๒) ภาษาญ่ีปุุ่นสา หรับมคคัเุทศก๒ุ์ ส านกัพิมพ์ภาษาและวฒันธรรม 
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หลกัสตูรระดบัปริญญา / □ตรี □ โท □ เอก  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

แบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา  
 - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน  

            - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
               - การสงัเกตจากพฤติกรรมของผู้ เรียน  

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
การสงัเกตโดยผู้สอน และจากผลการเรียนของนกัศกึษา และการทวนสอบผลประเมินการ

เรียนรู้  
        ๓. การปรับปรุงการสอน  

 ๓.๑ ประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา การประเมินการสอนของตนเองและหาแนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือ 
เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนตอ่ไป  

๓.๒ เพิ่มชอ่งทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

 -ทวนสอบคะแนนข้อสอบ  
 -ทวนสอบงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้นกัศกึษา  

-คณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการให้คะแนน การตดัเกรดกบัข้อสอบ รายงาน และคะแนน
พฤตกิรรม  

         ๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลทีไ่ดจ้ากการประเมินจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพือ่ปรบัปรุคณุภาพ)  

น าข้อมลูจากผู้สอนและข้อคดิเห็นของนกัศกึษามาประมวลสิง่ท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือการเรียนการสอน   

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


