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     รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

                                                   รหสัวิชา FJP2201 รายวิชา การอ่านภาษาญ่ีปนุ ๑ 
   สาขาวชิา ภาษาญ่ีปุ่ น คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
๑. รหสัและช่ือรายวชิา  

รหสัวิชา FJP2201 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น ๑  
ช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ Japanese Reading I  

๒. จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  
 ๓.๑ หลกัสตูร ศลิปศาสตรบณัฑิต  
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา วชิาโท 

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

๕. สถานที่ตดิต่อห้อง ๓๕๒๔ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา  E – Mail wricr@hotmail.com  

๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ๖.๑ ภาคการศกึษาท่ี ๒/ ชัน้ปีท่ี ๓  
 ๖.๒ จ านวนผู้ เรียนท่ีรับได้ ๑ กลุม่ กลุม่ละ ๔๐ คน  

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)ไม่มี  

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี  
๙. สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา  
 ๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง วนัท่ี ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวชิาครัง้ล่าสุด 



หน้า | ๑  

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
ให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการอา่นเพิ่มขึน้ สามารถอ่านข้อความหรือบทความท่ีมีรูปประโยคไมซ่บัซ้อน เข้าใจเนือ้เร่ือง ค าศพัท์และ 

ส านวนตา่งๆ และสามารถสรุปเร่ืองท่ีอ่านได้  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านและการจบัใจความส าคญัของเร่ืองให้ดียิ่งขึน้ ฝึกฝนผู้ เรียนให้มีทกัษะการอา่นบทความภาษาญ่ีปุ่ น

ท่ีมี เนือ้หา และรูปแบบภาษาในระดบั N4-N5 ของการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น  

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ  

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
อ่านข้อความหรือบทความท่ีมีรูปประโยคและเนือ้หาท่ีเข้าใจงา่ย ศกึษาค าศพัท์และส านวนตา่งๆโดยใช้ความรู้

ภาษาญ่ีปุ่ นท่ี เรียนมาให้เข้าใจภาษาญ่ีปุ่ นดียิ่งขึน้  
Reading simple short passages or articles. Vocabularies and expressions in use.   

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย  
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม  
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบิัต/ิงาน  
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง  
(ช่ัวโมง) 

๓ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  ตามความต้องการ  
เฉพาะราย 

ไมมี่  ๖ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล (ผู้ รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบขุ้อมลู ตวัอยา่งเช่น ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์)  
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพกัอาจารย์ผู้สอน ห้อง ๓๕๒๔ ชัน้ ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัท์ท่ีท างาน / มือถือ หมายเลข ๐-๒๑๖๐-๑๓๐๐  
๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) wricr@hotmail.com  
๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Line)  
๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) ไม่มี 

 
 
 
 



หมวดที่ ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  
๑.คุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
(๑) มีวินยั ตรงตอ่เวลา รับผิดชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม  
(๒) มีความซ่ือสตัย์สจุริต  
(๓) ปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรมไม่คดัลอกผลงานของผู้ อ่ืน  
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆขององค์กรและสงัคม  

๑.๒ วิธีการสอน  
(๑) บนัทกึการเข้าเรียนตรงเวลา การสง่งานตรงเวลา  
(๒) ก าหนดกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี ้ 

(๓) ให้นกัศกึษาท างานอยา่งซื่อสตัย์ ไม่ลอกงานผู้ อ่ืนต้องอ้างอิงท่ีมาของข้อมลูท่ีน ามาใช้  
๑.๓ วิธีการประเมินผล  

(๑) ตรวจสอบการเข้าเรียนตรงเวลา สง่งานตรงเวลา  
(๒) สังเกตพฤตกิรรมการเรียน การปฏบิัตตินของนักศกึษา  

(๓) ตรวจสอบผลงานของนักศึกษา มีการอ้างอิงข้อมูลที่น ามาใช้  
๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา  
(๑) มีความรู้ความเข้าใจหลกัภาษาญ่ีปุ่ น หลกัการสื่อสารท่ีถกูต้องเหมาะสมตามวฒันธรรม (๒) มี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัและสาระส าคญัของวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและสามารถน าไปประยกุต์ใช้หรือ  เป็น
พืน้ฐานของการเรียน  
๒.๒ วิธีการสอน  

(๑) บรรยาย   

(๒) กิจกรรมคู ่กลุ่ม  

(๓) ทดสอบ  
๒.๓ วิธีการประเมินผล  

(๑) สังเกตความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย  

(๒) ประเมินการอ่าน กจิกรรมคู่ กลุ่ม  

(๓) ท าแบบทดสอบ  
๓.ทกัษะทางปัญญา  

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
(๑) สามารถวิเคราะห์เนือ้หาและสถานการณ์ตา่งๆ และน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

(๒) สามารถน าความรู้และทกัษะไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  
(๓) มีความใฝ่หาความรู้  

๓.๒ วิธีการสอน  
(๑) ฝึกอ่านเนือ้เร่ืองท่ีใช้ความคิดวิเคราะห์  
(๒) ก าหนดกิจกรรมท่ีนกัศกึษาสามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตวัเอง  
(๓) อภิปรายเนือ้เร่ืองร่วมกนั  



๓.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) ประเมินตามสถาพจริงของผลงาน สังเกตการคิดวเิคราะห์ 

 (๒) ความสามารถในการอภิปราย การแสดงความคดิเห็น   
๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

๔.๑ ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
(๑) สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี  
(๒) มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
(๓) มีภาวะผู้น า  

๔.๒ วิธีการสอน  
(๑) มอบหมายงานกลุม่ สลบับทบาทหน้าท่ีในการท างานกลุม่  
(๒) การน าเสนอผลงานปากเปลา่ทัง้เดี่ยวและกลุม่  

๔.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) สังเกตการความสนใจและความร่วมมือในท างานกลุ่ม  

(๒) ประเมินความสามารถในการน าเสนอผลงานกลุ่ม  
๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา (๑) มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการน าเสนอข้อมลู  

(๒) มีทกัษะในการเลือกและประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาการท างาน
หรือ  กิจกรรมได้อยา่งเหมาะสม  

(๓) ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น 
๕.๒ วิธีการสอน  

(๑) ก าหนดกิจกรรมท่ีนกัศกึษาต้องค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิ  
(๒) การน าเสนอผลงาน  

๕.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) สงัเกตความถกูต้องของข้อมลู  
(๒) ความน่าสนใจในวิธีการน าเสนอผลงาน  

๖. ด้านอื่นๆ  
 ไมมี่  

หมายเหตุ  
สญัลกัษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั   
สญัลกัษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   
เว้นวา่ง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ  

 ซึง่จะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 



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  

-自己紹介
じこしょうかい

 

๓  ชีแ้จงแนวการสอน เนือ้หา แหลง่การเรียนรู้ 
และ การประเมินผล  
๒.การทกัทาย แนะน าตนเอง 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๒  わたしのクラスメート  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๓  家族  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบฝึกและฝึกท าตวัอย่างJPTระดบั 
๔,๕ 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๔  私の部屋  ๓  ๑.บรรยาย  
๒.ฝึกค าศพัท์ ส านวน  
๓. พดูสรุปเนือ้เร่ืองที่อ่าน 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๕  始めのアルバイト  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบทดสอบย่อย 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๖  80 歳の誕生日  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๗  京都の四季  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๘  Mid-term Exam  ๑.๓๐  สอบกลางภาค  อ.วิรุตม์ อนิทร์ชูรันต์ 

๙  北極と南極  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 



 
สัปดาห์ที่  หวัข้อ/รายละเอียด  จ านวน  

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน   
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๓  手紙  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบทดสอบย่อย 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๔  クロスワードパズル  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๕  発表 1  ๓  นกัศกึษาน าเสนองานกลุม่ปากเปลา่(๑)  อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๖  発表 2  ๓  นกัศกึษาน าเสนองานกลุม่ปากเปลา่(๒)  อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๗  Final Exam  ๑.๓๐  สอบปลายภาค  อ.วิรุตม์ อนิทร์ชูรันต์ 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
(ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัข้อย่อยแต่ละหวัข้อตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบของ
รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสปัดาห์ทีป่ระเมินและสดัส่วนของการ
ประเมิน)  

ผลการเรียนรู้  วีธีการประเมนิผลการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ประเมนิ  สัดส่วน  
ของการประเมนิผล 

๑๐  わらしべ長者  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๑  タイタニック  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 

๑๒  わたしの日曜日  ๓  ๑. บรรยาย  
๒. ฝึกค าศพัท์ ส านวน   
๓. ฝึกอ่านเร่ือง  
๔.ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม์ อินทร์ชรัูนต์ 



๑.๑.๑,๑.๑.๒,  
๑.๑.๓,๑.๑.๔ 

๑.ตรวจสอบการเข้าเรียนตรงเวลา สง่งานตรงเวลา   
๒.สงัเกตพฤติกรรมการเรียน การปฏิบตัิตนของ
นกัศกึษา ๓.ตรวจสอบงานท่ีท า การไมล่อกงานหรือ
การบ้านของผู้ อ่ืน การเข้าเรียน 

ทกุสปัดาห์  ๑๐% 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒,  
๓.๑.๓ 

๑.สงัเกตการท ากิจกรรมตา่งๆร่วมกนัในชัน้เรียน  
๒.สงัเกตความสามารถในการอภิปราย การแสดงความ 
คิดเห็น  
๓.สงัเกตความสามารถในการน าเสนอผลงานด้วยวาจา 

ทกุสปัดาห์  ๑๐% 

๔.๑.๑, ๔.๑.๒,  
 

รายงานการศกึษารายกลุม่  
การทดสอบเก็บคะแนนอื่นๆ  

๑๖  ๒๐%  
 

๒.๑  ๑.การสอบยอ่ย  
๒.การสอบกลางภาค  
๓.การสอบปลายภาค 

๒,๕,๑๐,๑๔  
๘  
๑๗ 

๒๐%  
๒๐%  
๒๐% 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
๑. ต าราและเอกสารหลัก  

๑) เอกสารประกอบการสอนวิชา FJP2201 การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น ๑  

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
๑) Introduction to Japanese Reading Skills; Aluku  

๒) 楽しく読もう I-II: Bunka Institute of Language.  

๓) Examples of JLPT in reading (level 4,5) 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
๑)http://www.coscom.com  

๒)http://youtube.com/watch?v  

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

แบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา  

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
การสงัเกตโดยผู้สอน และจากผลการเรียนของนกัศกึษา  

๓. การปรับปรุงการสอน  



 ฝึกท าข้อสอบการอ่าน JLPTท่ีเก่ียวกบัหวัข้อท่ีเรียน ให้มากขึน้  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
-ทวนสอบคะแนนข้อสอบ  

 -ทวนสอบงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้นกัศกึษา  
 -คณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการให้คะแนน การตดัเกรดกบัข้อสอบ รายงาน และคะแนนพฤตกิรรม  

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลทีไ่ดจ้ากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพือ่ปรับปรุงคณุภาพ) น าข้อมลูจากผู้สอนและ
ข้อคดิเห็นของนกัศกึษามาประมวลสิง่ท่ีต้องปรับปรุง และเพิ่มการฝึกทกัษะการอ่านและท าข้อสอบ JLPT ให้มากขึน้  

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


