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รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา JAP ๓๗๐๔ รายวชิา ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวชิา   

รหสัวิชา   JAP ๓๗๐๔   
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
ช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ Japanese for Tourism Career Personnels 

๒. จ านวนหน่วยกติ  ๓ (๓-๐-๖)      
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
๓.๑  หลกัสูตร       ศิลปศาสตรบณัฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะดา้น (บงัคบั) 
๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา อาจารยว์ิรุตม ์อินทร์ชูรันต์  
๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยว์ิรุตม ์อินทร์ชูรันต์  กลุ่ม ๐๐๑ เรียนวนัองัคาร ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น. หอ้ง ๓๕๖๒ 
๕. สถานที่ติดต่อ หอ้ง๓๕๒๔ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
     E – Mail   wricr@hotmail.com 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒/  ชั้นปีท่ี ๓ 
๖.๒ จ านวนผูเ้รียนท่ีรับได ้ประมาณ  ๖๐ คน 

๗. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่มี 
๘. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่มี 
๙. สถานที่เรียน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา   
๑๐.วนัที่จดัท าหรือปรับปรุง วนัท่ี ๑๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถฟัง พูดส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวในสถานการณ์ต่างๆโดยใชภ้าษาและส านวนท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบั
งานบริการในธุรกิจการท่องเท่ียว 
 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการบรรยายน าชมวดัพระแกว้ได ้

 
หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  ทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่ออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ภตัตาคาร ก าหนดการท่องเท่ียว การ
บรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว วฒันธรรม ประเพณีท่ีจ าเป็นต่อการเขา้ใจประเทศไทยไดดี้ยิ่งข้ึน 
  The necessary communication skills for a career in the tourism industry in different aspects: accommodation, 
itinerary and description of tourist attractions, culture and traditions necessary for better understanding about Thailand. 
 
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบิัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ตามความตอ้งการ 
เฉพาะราย 

ไม่มี ๖ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 

 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผูรั้บผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้มลู   ตวัอยา่งเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ๓๕๒๔ ชั้น ๒อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัทท่ี์ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๓๐๐ 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) wricr@hotmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Line) 
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) ไม่มี 
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หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 (๑)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 (๒)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 (๓)  ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรมไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้น 
 (๔)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสงัคม 
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) บันทกึการเข้าเรียนตรงเวลา การส่งงานตรงเวลา 
(๒)  ก าหนดกติกาของการเรียนการสอนรายวชิาน้ี 
(๓)  ใหน้กัศึกษาท างานอยา่งซ่ือสตัย ์ไม่ลอกงานผูอ่ื้นตอ้งอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลท่ีน ามาใช ้

๑.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑) ตรวจสอบการเขา้เรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา 
(๒)  สังเกตพฤตกิรรมการเรียน การปฏบิัตตินของนักศึกษา 
(๓)  ตรวจสอบผลงานของนกัศึกษา มกีารอ้างองิข้อมูลทีน่ ามาใช้ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ทีต้่องพฒันา 
 (๑)  มีความรู้ความเขา้ใจหลกัภาษาญ่ีปุ่น หลกัการส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรม 
 (๒)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัและสาระส าคญัของวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถน าไปประยกุตใ์ชห้รือเป็น 
                    พ้ืนฐานของการเรียน 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑) บรรยาย อภปิราย 
(๒)  จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
(๓)  กิจกรรมคู่ แสดงบทบาทสมมุติ และบรรยายการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมจดัท า คลิปวดีิโอ 
(๔)  ทดสอบ 

๒.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑) สังเกตความเข้าใจงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(๒) ประเมินการพดู สนทนาในสถานการณ์ต่างๆโดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 
(๓)  ประเมนิการน าเสนอผลงานคู่ กลุ่ม 
(๔)  ท าแบบทดสอบ 

๓.ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 (๑)  สามารถวเิคราะห์เน้ือหาและสถานการณ์ต่างๆ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงได ้
 (๒)  สามารถน าความรู้และทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (๓)  มีความใฝ่หาความรู้ 
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) ฝึกคิดวเิคราะห์ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
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(๒)  ก าหนดกิจกรรมท่ีนกัศึกษาสามารถคน้ควา้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
(๓)  อภิปรายปัญหาร่วมกนั 

๓.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑) ประเมนิตามสถาพจริงของผลงาน สังเกตการคดิวเิคราะห์ 
(๒)  ความสามารถในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น       

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
 (๑)  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (๒)  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (๓)  มีภาวะผูน้ า 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑) มอบหมายงานกลุ่ม ใหน้กัศึกษาสลบับทบาทหนา้ท่ีในการท างานกลุ่มทุกคร้ัง 
(๒)  การน าเสนอผลงานปากเปล่าทั้งเด่ียวและกลุ่ม 

๔.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑) สังเกตการความสนใจและความร่วมมอืในท างานกลุ่ม 
(๒)  ประเมนิความสามารถในการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 (๑)  มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และการน าเสนอขอ้มูล 
 (๒)  มีทกัษะในการเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาการท างานหรือ 
          กิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (๓)  ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่น 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) ก าหนดกิจกรรมท่ีนกัศึกษาตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
(๒) การน าเสนอผลงานดว้ยคลิปวดีิโอ 

๕.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑) สงัเกตความถูกตอ้งของขอ้มลู 
(๒)  ความน่าสนใจในวธีิการน าเสนอผลงาน 

๖. ด้านอืน่ๆ 
        ไม่มี 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ―オリエンテーション 
 

๓ ๑.ช้ีแจงแนวการสอน แหล่งการเรียนรู้ และการ 
ประเมินผล 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๒ 旅行会社で ๓ ๑. บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

๕.ท าแบบทดสอบยอ่ย 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๓ 空港で(๑) 
 

๓ ๑.บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

๕.ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๔ 空港で(๒) 
 

๓ ๑.บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๕ 交通手段 ๓ ๑. บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

๕.ท าแบบทดสอบยอ่ย 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๖ ホテルで ๓ ๑.บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๗ レストランで ๓ ๑.บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๘ สอบกลางภาค ๑.๓๐ สอบกลางภาค อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๙ 買い物 ๓ ๑.บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๐ タイ・文化紹介(๑) ๓ ๑. บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

๕.ท าแบบทดสอบยอ่ย 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์
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๑๑ タイ・文化紹介(๒) ๓ ๑. บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๒ 有名な観光地(๑) ๓ ๑. บรรยาย 

๒. ฟังบทสนทนา 

๓. พดูสรุปเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

๔. ฝึกบทบาทสมมุติ 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๓ 有名な観光地(๒) ๓ ๑.บรรยาย  
๒. ฝึกอ่านบทบรรยายวดัพระแกว้พระบรมหา
ราชวงั 

๓. ท าแบบฝึก 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๔ 有名な観光地(๓) ๓ มคัคุเทศกบ์รรยายการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๕ น าเสนอผลงาน (๑) ๓ ๑.นกัศึกษาบรรยายการน าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

 ๒.จดัท าคลิปวิดีโอการบรรยายการน าชม 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๖ น าเสนอผลงาน (๒) ๓ นกัศึกษาน าเสนอวีดีโอผลงานการน าชม
สถานท่ีท่องเท่ียว 

อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

๑๗ สอบปลายภาค ๑.๓๐ สอบปลายภาค อ.วิรุตม ์อินทร์ชูรันต ์

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วธีีการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วน 

ของการประเมนิผล 
๑.๑.๑,๑.๑.๒, 
๑.๑.๓,๑.๑.๔ 

๑.ตรวจสอบการเขา้เรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา  
๒.สงัเกตพฤติกรรมการเรียน การปฏิบติัตนของนกัศึกษา 
๓.ตรวจสอบงานท่ีท า การไม่ลอกงานหรือการบา้นของ
ผูอ่ื้นการเขา้เรียน 

ทุกสปัดาห์ 
 

๑๐% 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 
๓.๑.๓ 

๑.สงัเกตการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนัในชั้นเรียน 
๒.สงัเกตความสามารถในการอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น 
๓.สงัเกตความสามารถในการน าเสนอผลงานดว้ยวาจา 

ทุกสปัดาห์ 
 

๑๕% 

๔.๑.๑, ๔.๑.๒, 
๕.๑.๑,๕.๑.๓ 

น าเสนอผลงานการบรรยาย การน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 
การเก็บคะแนนอ่ืนๆ  

สปัดาห์ท่ี 
๑๕-๑๖ 

๑๕% 
 

๑๐% 
๒.๑ ๑.การสอบยอ่ย 

๒.การสอบกลางภาค 
๓.การสอบปลายภาค 

๒,๕,๑๐ 
๘ 
๑๗ 

๑๐% 
๒๐% 
๒๐% 
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                                     หมวดที๖่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลกั 

๑)  เอกสารประกอบการสอนวชิา JAP๓๗๐๔ ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว ๑ 
  
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๑)  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก,์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 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)  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์๑  ส านกัพิมพภ์าษาและวฒันธรรม 
 ๒)  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก๒์ ส านกัพิมพภ์าษาและวฒันธรรม 
  
 

หมวดที๗่ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินผูส้อน แบบประเมินรายวิชา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
 การสงัเกตโดยผูส้อน และจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
     เชิญวิทยากรซ่ึงเป็นมคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นมาบรรยายการน าชมวดัพระแกว้ใหอ้าจารย ์
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

-ทวนสอบคะแนนขอ้สอบ 
    -ทวนสอบงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    -คณะกรรมการสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมินการใหค้ะแนน การตดัเกรดกบัขอ้สอบ รายงาน และคะแนนพฤติกรรม 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
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น าขอ้มลูจากผูส้อนและขอ้คิดเห็นของนกัศึกษามาประมวลส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงเพ่ือการเรียนการสอน และพฒันาเน้ือหาสาระให้
ทนัสมยั ใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในรุ่นต่อไป 

 
 
 

*********************** 
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               แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การส่ือสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

⬤ความรับผดิชอบหลกั                                                        ○ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวชิาเลอืกเสรี ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวชิาJAP๓๗๐๑                

ช่ือรายวชิา                 

ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว ๑ 
○ ○ ⬤ ○ ⬤ ○ ⬤ ○  ⬤ ○  ○  ⬤ 

Japanese for Tourism ๑                

ความรับผิดชอบในแต่ละดา้นสามารถเพ่ิมลดจ านวนไดต้ามความรับผิดชอบ 


