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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
        HJ309-51,  HA301  ภาษาญ่ีปุ่น5 
                       Japanese 5 
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น และเป็นรายวชิาบงัคบั  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย ์ ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคตน้   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HA202  ภาษาญ่ีปุ่น4 
                       Japanese 4 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     24 มีนาคม 2557  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชป้ระโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นข้ึนเป็นไวยากรณ์ระดบักลางขั้นตน้ เพื่อเป็นการ  
ปูพื้นฐานไปสู่ไวยากรณ์ระดบั N2 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
   เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจโครงสร้างของประโยคภาษาญ่ีปุ่นระดบักลางไดง่้ายข้ึน รวมทั้งไดฝึ้กการใชป้ระโยคหลายๆแบบ  

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
        รูปประโยคไวยากรณ์ ค าศพัท ์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูเ้รียนยงัไม่ไดศึ้กษาในภาษาญ่ีปุ่น 1-4  และรูปประโยคไวยากรณ์ 
ค าศพัท ์ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง หรือเทียบเท่าการสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 และ N2 
บางส่วน ซ่ึงจะเช่ือมโยงต่อการพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นในวชิาการอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 
และการแปลภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
               30 ชัว่โมง   สอนเสริมตามความตอ้งการของผูเ้รียน 30 ชัว่โมง                  75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวชิา   
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย์  

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่รู้ และขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาหาความรู้ 
3) มีความรับผดิชอบในการท างาน 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และสามารถท างานเป็นทีม 

      1.2 วธีิการสอน 
            1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 

            2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท า โดยก าหนดเวลาส่งชดัเจน 
            3) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั ขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  
และตกัเตือนเม่ือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 
      1.3 วธีิการประเมินผล 



 3 

1) ประเมินจากความสม ่าเสมอในการเขา้เรียน  
2) ประเมินจากการส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
3) ประเมินจากการส่งงานครบถว้น 
4) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน  

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
      ความรู้ตลอดจนทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่นระดบักลางขั้นตน้       

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย   ฝึกปฏิบติั   ก าหนดบทบาทสมมติ   และใหศึ้กษาเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) ทดสอบการใชอ้กัษรคนัจิอยา่งสม ่าเสมอ  

            2) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 

            3) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
          2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
          4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
   3.2 วธีิการสอน 
         ก าหนดบทบาทสมมติ ระดมสมอง  

  3.3 วธีิการประเมินผล    
        สอบอกัษรคนัจิ สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
และการน าไปใช ้ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1) สร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน  
           2)  เรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในการท างาน 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างานเป็นทีม 
   4.2 วธีิการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมหรือฝึกการท างานเป็นทีม 
 

   4.3 วธีิการประเมินผล 
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         1) ประเมินจากแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
         2) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม และผลงานของกลุ่ม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
            1) พฒันาทกัษะในการส่ือสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
            2) พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ 
            3) พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
            4) พฒันาทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น ส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อนผา่นกระดาน  
 สนทนาและทางอีเมล์ 
     5.2 วธีิการสอน 

1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
          2) การมอบหมายงานใหศึ้กษาสืบคน้ขอ้มูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และส่งงานทางเวบ็บอร์ดหรืออีเมล ์
    5.3 วธีิการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
         2) ประเมินจากการใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสาร เช่น เวบ็บอร์ด อีเมล ์

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 - ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ 
เกณฑก์ารวดัผล 
「～にしたがって」 
「～おかげで」 

「～せいで」 

「～に代わって」 

「～代わりに」 

 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ 
และเกณฑก์ารวดัผลโดยอิงตามประมวล
รายวชิา 
-ทบทวนความรู้เดิม 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค  

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

2 เรียนและฝึก 
「～を問わず」 

「～以来」 

「～を込めて」 

「～末に」 

「～について」 

 

 

3 -อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 

3 เรียนและฝึก 
「～によると」 
「～として」 

「～通り」 

3 -อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
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「～にとって」 

「～によって違う」 

 

4 1.動詞２０－２２ 

2.ตอบค าถาม 

3.ท าแบบฝึกหดั 

 

3 -อธิบายค าศพัทแ์ละสอนวธีิการใช ้  
  ค  ากริยาต่างๆ 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

5 เรียนและฝึก 
「～ように、～ような」 

「～たものだ」 

「～めったにない」 

「～をはじめ」 

「～なんて、なんか」 

 

3 -ทบทวนโครงสร้างประโยคท่ีไดเ้รียนมา 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

6 1.動詞２３－２６ 

2.ตอบค าถาม 
3.ท าแบบฝึกหดั 
   小テスト 

3 -ทบทวนความรู้เดิม 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนวธีิการใช ้ 
  ค  ากริยาต่างๆ 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

7 เรียนและฝึก 
「～において 

「～にわたって」 

「～に対して」 

「～はもちろん」 

「～ものだ」 

 

3 -อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั                   

- 

8 สอบกลางภาค  

(中間試験) 
                       -   - 

 
9 1.動詞２７－２９ 

2.ตอบค าถาม 
3.ท าแบบฝึกหดั 

3 -อธิบายค าศพัทแ์ละสอนวธีิการใช ้  
  ค  ากริยาต่างๆ 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

10 เรียนและฝึก 
「～に沿って」 

「～かける 

「～度に」 

「～べき」 

「～ほど」 

 

3 -อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

11 1.動詞３０－３２ 

2.ตอบค าถาม 
3.ท าแบบฝึกหดั 

3 -
อธิบายค าศพัทแ์ละสอนวธีิการใชค้  ากริยา
ต่างๆ 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
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12 เรียนและฝึก 
「～済む」 

「～うちに」 

「～にこたえて」 

「～を通じて」 

「～ほど」 

 

3  -ทบทวนโครงสร้างประโยคท่ีไดเ้รียนมา 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

13 เรียนและฝึก 
「～わけにはいかない」 

「～ないわけにいかない」 

「～わけがない」 

「～さえば」 

 

3 -ทบทวนความรู้เดิม 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 
 

14 เรียนและฝึก 
「～と、ば、たら、なら」 

「～使役の様々な使い方」 

「～「やりもらい」と 

「使役」 との違い」 

 小 テスト 

3 -ทบทวนความรู้เดิม 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 
-ท าแบบฝึกหดั 
 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 

15 ทบทวน 3 -ทบทวนความรู้เดิม 
-อธิบายค าศพัทแ์ละสอนรูปประโยค 

อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 

16 始めからの全体テスト 3  อ.ดร. อจัจิมา วชัราภรณ์ 

16 สอบปลายภาค  （期末試験

き ま つ し け ん

）    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเ
มินผล 

1 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,3.2,3.4, 
4.1,4.2,4.3,5.2,5.3,5.5,5.6 

การท าแบบฝึกหดัและการบา้น 
พฤติกรรมการเรียน 

1-16 
 

15% 

2 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบยอ่ย 6,15 15% 
2 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบกลางภาค 8 30% 
4 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบปลายภาค 17 40% 
  รวม  100  % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 
   ผลติเองโดยองิจากต าราเล่มต่างๆ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   - 



 7 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
(1) CHUUKYUU KARA MANABU TEEMA BETSU NIHONGO, KENKYUSHA 

(2) SUPER KANJI 1000, THE EFFECTIVE WAY, ARC ACADEMY 

(3) SHOKYUU WO OSHIERU HITO NO TAME NO NIHONGO BUNPOU HANDBOOK, THREE A 

NETWORK PUBLISHING 

(4)  CHUU-JOUKYUU WO OSHIERU HITO NO TAME NO NIHONGO BUNPOU HANDBOOK, 

THREE A NETWORK PUBLISHING  

(5) 200 ESSENTIAL JAPANESE EXPRESSIONS: A GUIDE TO CORRECT USAGE OF KEY 

SENTENCE PATTERNS, ALK PUBLISHING 

(6) 500 ESSENTIAL JAPANESE EXPRESSIONS: A GUIDE TO CORRECT USAGE OF KEY 

SENTENCE PATTERNS, ALK PUBLISHING 

(7) JOUKEN HYOUGEN NIHONGO BUNPOU SELF MASTER SERIES 7, KUROSHIO PUBLISHING 

(8) NIHONGO RYUIGI HYOUGEN NO BUNPOU (JOU), KUROSHIO PUBLISHING 

(9) NIHONGO RYUIGI HYOUGEN NO BUNPOU (GE), KUROSHIO PUBLISHING 

(10) NIHONGO NO SYNTAX TO IMI 1 ~ 3,  KUROSHIO PUBLISHING 

(11) KISOHYOUGEN 50 TO SONO OSHIEKATA-KORE DAKE WA SHITE OKITAI NIHONGO 

KYOU IKU NO TAME NO, BONJINSHA PUBLISHING 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การพูดคุยระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน   
   2)  การท าแบบประเมินรายวชิา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
   2)  การปรับปรุงส่ือการสอน แบบฝึกหดั และกิจกรรม โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวชิา  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 
    2)  การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน 
โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา 
โดยอา้งอิงจากผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา ผลการประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน  
และผลการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา  
   2)  การสลบัสับเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อนใหเ้หมาะสม 

 


