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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
        HA 306, HJ314/315  การแปลภาษาญ่ีปุ่น 
        Basic Japanese Translation 
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น และเป็นรายวชิาบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย ์อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HJ309   ภาษาญ่ีปุ่น5(Japanese 5) และ HJ313 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2 (Japanese Reading 5)หรือ HA 202 ภาษาญ่ีปุ่น4                    
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     24 มกราคม 2559  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     1.     เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้พื้นฐานดา้นการแปล และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการแปลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความส าคญัของโครงสร้างประโยค เพื่อน าไปสู่การแปลเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง  
3. เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ค าศพัท ์ส านวน อกัษรคนัจิ ตลอดจนรูปแบบประโยคท่ียากและหลากหลายมากข้ึน  
4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชค้  าศพัทแ์ละส านวนต่าง ๆ เป็นภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชต้วัสะกด ตลอดจนส านวนภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสละสลวยในการแปลงาน 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
       1.   เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดศึ้กษามาไปใชป้ระโยชน์เช่น การแปลงานประเภทต่าง ๆ 
รวมทั้งใชส่ื้อสารกบัชาวญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       2.   เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
        หลกัการแปลขั้นพื้นฐาน การฝึกแปลประโยคและขอ้ความท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไปโดยแปลจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น 
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  
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และตกัเตือนเม่ือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
      1.3 วธีิการประเมินผล 

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

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
      ความรู้ตลอดจนทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน  สามารถน าไปใชส่ื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย   ฝึกปฏิบติั   ก าหนดบทบาทสมมติ   และใหศึ้กษาเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) ทดสอบอกัษรและค าศพัทอ์ยา่งสม ่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    
        สอบอกัษรและค าศพัท ์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 

แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ)  
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ 
และเกณฑก์ารวดัผลโดยอิงตามประมวลราย
วชิา 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

2 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

3 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
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แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

4 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

5 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

6 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ)              
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3  -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

7 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

8 สอบกลางภาค  （中間試験
ちゅうかんしけん

）    

9 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3  -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
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หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 
10 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 

 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
 (1 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

11 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3  -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

12 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 
 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

13 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3  -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

14 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์
ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
 

15 แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นไทย 
 (2 คาบ) 

3 -
อธิบายขอ้ผดิพลาดของงานแปลท่ีส่งสัปดาห์

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 
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แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
(1 คาบ) 

ก่อน 
-อธิบายรูปประโยค 
และโครงสร้างประโยคเพื่อน าไปสู่การแปลใ
หไ้ดเ้น้ือหาท่ีถูกตอ้ง 

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 

การฝึกฝนในหอ้งเรียน 
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 
    

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

-  กญุแจสู่ 200 ประโยคพ้ืนฐาน ส านกัพิมพภ์าษาและวฒันธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่น 

- กญุแจสู่ 500 ประโยคพ้ืนฐาน ส านกัพิมพภ์าษาและวฒันธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่น 

-『どんな時どう使う日本語表現文型 200』（アルク） 

-『どんな時どう使う日本語表現文型 500』（アルク） 

-『日本語文型辞典』（くろしお出版） 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

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

 


