
 

แบบ มคอ. ๓  รายละเอยีดของรายวชิา 

รายละเอยีดของรายวชิา  หมายถงึ 
ขอ้มลูเกีย่วกับแนวทางการบรหิารจัดการของแตล่ะรายวชิาเพือ่ใหก้ารจัดการเรยีนการสอนสอดคลอ้งแ
ละเป็นไปตามทีว่างแผนไวใ้น รายละเอยีดของหลักสตูร  
ซึง่แตล่ะรายวชิาจะก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเกีย่วกับวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอยีดของเนือ้หาความรูใ้นรา
ยวชิา แนวทางการปลกูฝังทักษะตา่งๆ 
ตลอดจนคณุลักษณะอืน่ๆทีนั่กศกึษาจะไดรั้บการพัฒนาใหป้ระสบความส าเร็จตามจดุมุง่หมายของราย
วชิา          มกีารก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกับระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน วธิกีารเรยีน การสอน 
การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอือา้งองิทีนั่กศกึษาจะสามารถคน้ควา้ได ้
นอกจากนีย้ังก าหนดยทุธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรับปรงุ 

ประกอบดว้ย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดที ่๑ ขอ้มลูท่ัวไป 
หมวดที ่๒  จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีน 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชือ่สถาบันอดุมศกึษา  ม.หอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา       คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูท ัว่ไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 

       HA305 , HJ208 การอา่นภาษาญีปุ่่ น 1 (JAPANESE READING 1)  (ปรญิญาตรภีาคปกต)ิ 

 

๒. จ านวนหน่วยกติ 

    บรรยาย-ปฎบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง  3(2-3) 

 

๓. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  

      ศศ.บ. (ภาษาญีปุ่่ น)  - วชิาเอก  

 

๔. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 

อ.อัจฉรา เสรพัีนธพ์านชิ 

๕. ภาคการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รยีน 

     ภาค 1/ ชัน้ปีที ่3 

๖. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น  (pre-requisite)  (ถา้ม)ี 

      HA202 ภาษาญีปุ่่ น 4 

 

๗. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกัน  (co-requisites)  (ถา้ม)ี 

 

๘. สถานทีเ่รยีน   

     อาคาร 5หอ้ง5808และอาคาร21208หอ้ง21208  มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

 

๙. วนัทีจั่ดท าหรอืปรับปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 
     24 สงิหาคม 2558 

 

หมวดที ่๒ จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.  จดุมุง่หมายของรายวชิา 

      เรยีนรูห้ลักการอา่นภาษาญีปุ่่ นเบือ้งตน้ รวมถงึพัฒนาการอา่นภาษาญีปุ่่ นเบือ้งตน้ 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรงุรายวชิา 
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หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

๑. ค าอธบิายรายวชิา  

หลกัการอา่นและการฝึกการอา่นเรือ่งขนาดสัน้โดยเนน้การจับใจความส าคญัของเนื้อเรือ่ง 
ค าศพัท ์อกัษรคนัจ ิส านวนภาษาและไวยากรณ์จากเรือ่งทีอ่า่น 
การฝึกฝนการใชพ้จนานุกรมประกอบการอา่น 

๒. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิัต/ิงานภาค
สนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาดว้ยตนเอง 

45 ชม.   45 ชม. 

๓. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกนั่กศกึษาเป็นรายบคุคล 

๓ ชัง่โมง/สปัดาห ์

 
 

หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 

การพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้นทีมุ่ง่หวงั  
ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกับทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดของหลักสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น 
ใหแ้สดงขอ้มลูตอ่ไปนี ้

 ๑   สรปุสัน้ๆ เกีย่วกับความรู ้หรอืทักษะทีร่ายวชิามุง่หวงัทีจ่ะพัฒนานักศกึษา        
 ๒   ค าอธบิายเกีย่วกับวธิกีารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาเพือ่พัฒนาความรู ้หรอืทักษะในขอ้  ๑  

 ๓   
วธิกีารทีจ่ะใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาในรายวชิานีเ้พือ่ประเมนิผลการเรยีนรูใ้
นมาตรฐานการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

๑.  คณุธรรม จรยิธรรม 
       ๑.๑   คณุธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพัฒนา 
              ปลกูฝังความมวีนัิย ใฝ่รู ้ความซือ่สตัย ์ความรับผดิชอบและความมนี ้าใจ  
 
      ๑.๒   วธิกีารสอนทีจ่ะใชพั้ฒนาการเรยีนรู ้
              ใหนั้กศกึษาฝึกการเตรยีมบทเรยีนลว่งหนา้ดว้ยการใชพ้จนานุกรม 
 
       ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล 
              การเช็คชือ่ การใหนั้กศกึษาอา่นทลีะคน 
 
๒.  ความรู ้
       ๒.๑   ความรูท้ีจ่ะไดรั้บ  
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               ศัพทแ์ละส านวนใหม่ๆ  เทคนคิการอา่นแบะการจับใจความเบือ้งตน้ 

       ๒.๒   วธิกีารสอน 
               บรรยายและใหท้ าแบบฝึกหัดทา้ยเรือ่งทีอ่า่น 
 
       ๒.๓   วธิกีารประเมนิผล 
                             ทดสอบยอ่ยศัพทแ์ละส านวน เนือ้หา สอบกลางภาคและปลายภาค  
 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาทีต่อ้งพัฒนา             
 
       ๓.๒   วธิกีารสอน 
 

       ๓.๓   วธิกีารประเมนิผลทักษะทางปัญญาของนักศกึษา 

๔.  ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบทีต่อ้งการพัฒนา  
             
       ๔.๒   วธิกีารสอน 
 

       ๔.๓   วธิกีารประเมนิ 
 

๕.  ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพัฒนา 
 

       ๕.๒   วธิกีารสอน 
 

       ๕.๓   วธิกีารประเมนิ  
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

 
๑.  แผนการสอน 
 
สปัดาหท์ี ่ หัวขอ้/รายละเอยีด จ านวน*  

(ชัว่โมง)  
กจิกรรมการเรยีนการส

อนและสือ่ทีใ่ช ้ 
ผูส้อน 

1 ช้ีแจงลกัษณะวิชา วตัถุประสงค ์
เกณฑก์ารวดัผล วิธีการสอน 

- อา่นเรือ่ง  
成人の日 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 
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2 - อา่นเรือ่ง 
ジョンさんの日記 

お見舞いの決まり 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ
ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั

ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

3 - อา่นเรือ่ง どんな所かな 

และ 短い方がいい 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่1  

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

4 - อา่นเรือ่ง ゴミの出し方 และ 
手紙 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่2 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

5 - อา่นเรือ่ง 知らない人 และ 
僕が秘書を首にした理由 
－สอบยอ่ยครัง้ที ่3 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ
ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั

ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

6 - อา่นเรือ่ง 大豆と日本人 และ 
犬を静かにさせるには 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่4 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

7 - อา่นเรือ่ง おしらせ และ 
日本の社会問題 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่5 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

8             สอบกลางภาค 
9 

- เฉลยขอ้สอบกลางภาค 

- อา่นเรือ่ง お正月 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่6 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ
ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั

ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

10 - อา่นเรือ่ง 四人兄弟 และ 
自転車 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่7 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

11 - อา่นเรือ่ง 休みの日 และ 
日本の高校生の朝ごはん 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่8 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

12 - อา่นเรือ่ง 携帯電話 และ 
コピー機  
－สอบยอ่ยครัง้ที ่9 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ
ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั

ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

13 - อา่นเรือ่ง メールの返事 และ 

漢字が得意ですか。 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่10 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

14 - อา่นเรือ่งゴミの集める仕事 

และ  何の日 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่11 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ
ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั

ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 
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15 - อา่นเรือ่ง鈴木さんの手紙 และ   

人生の時間 

－สอบยอ่ยครัง้ที ่12 

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ
ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั

ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

16  - อา่นเรือ่ง財布 และ   

体を飾ること 

    

3 ฝึกอา่นเดีย่ว,ตอบค าถาม
เรือ่งทีอ่า่น,สอบคันจแิละ

ค าศัพทจ์ากเรือ่งทีเ่รยีนสปั
ดาหท์ีแ่ลว้ 

อจัฉรา เสรพีันธพ์านชิ 

17 สอบปลายภาค 
 
๒.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ผลการเรยีน
รู*้  

วธิกีารประเมนิ**  สปัดาหท์ีป่ระเมนิ   
สดัสว่นของการปร

ะเมนิ 

ความจ า 
ความเขา้ใจ 

ทดสอบยอ่ยครัง้ที1่-12,สอบค าศัพทแ์ละคันจ ิ
 

ทกุสปัดาห ์ รอ้ยละ 30 

ความจ า 
ความเขา้ใจ 
การตคีวาม 

สอบกลางภาค 
 

สปัดาหท์ี ่8 รอ้ยละ 30 

ความจ า 
ความเขา้ใจ 
การตคีวาม 

สอบปลายภาค 
 

สปัดาหท์ี ่17 รอ้ยละ 40 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
-  初級日本語（読み物）（東京外国大学） 

         -  読解を始めるあなたへ （日本語教育研究所） 

        -   読むトレーニング   (スリーエーネットワーク） 

๒. เอกสารและขอ้มลูส าคัญ 
ต าราการอา่นภาษาญีปุ่่ นเบือ้งตน้อืน่ๆ 

๓. เอกสารและขอ้มลูแนะน า 
-  กญุแจสู ่500รปูประโยคพืน้ฐาน 
-  เตรยีมสอบวดัระดับภาษาญีปุ่่ นระดับ 2 (ชดุไวยากรณ์) 
-  ขอ้สอบ PAT ภาษาญีปุ่่ น 
-  Kanji in Context (The Japan Times) 
 

 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

 
 

๑. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศกึษา 
    นักศกึษาประเมนิผูส้อนผา่นเว็บไซตช์ว่งปลายภาคการศกึษา 
 

๒.  กลยทุธก์ารประเมนิการสอน 
     ประเมนิจากผลการเรยีนของนักศกึษา  



๖                                                                      มคอ. ๓     

 

๓.  การปรับปรงุการสอน 
     ปรับปรงุจากผลการประเมนิของนักศกึษา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิร์ายวชิาของนักศกึษา 

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 
 

 


