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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HX203  ภาษาญ่ีปุ่น 3 
                       Japanese 3 
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรปริญญาบณัฑิต ส าหรับนกัศึกษาทุกสาขาวชิายกเวน้สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น และเป็นรายวชิาบงัคบัเลือก  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยป์ฐมาภรณ์ วรศิริ  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     HX202 ภาษาญ่ีปุ่น 2 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     24 มีนาคม 2557  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
        1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน สามารถฟัง พูด อ่านและเขียน 
รวมทั้งสนทนาภาษาญ่ีปุ่นอยา่งง่ายๆ ได ้

    2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญ่ีปุ่น 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
     1.  เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญัของการอ่านและเขียนตวัอกัษรท่ีถูกตอ้ง จดจ าค าศพัท ์ส านวน 
รวมทั้งโครงสร้างประโยค เกิดความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยจะปรับปรุงแบบฝึกหดัอยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างทกัษะทั้งส่ีดา้น 
     2.  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

     ศึกษาค าศพัท ์การฝึกออกเสียง รูปประโยคพื้นฐานเพิ่มเติมจากวชิาภาษาญ่ีปุ่น 2 หนา้ท่ีและวธีิใชค้  าช่วย  
การผนัค าคุณศพัทแ์ละค ากริยา  การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัญ่ีปุ่น 
และศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 100 ตวั 
 

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 
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            1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 

            2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท า โดยก าหนดเวลาส่งชดัเจน 
            3) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั ขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  
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 
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   4.2 วธีิการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
         2) ใหท้  ากิจกรรมหรือฝึกการท างานเป็นทีม 
   4.3 วธีิการประเมินผล 
         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  
 สนทนาและทางอีเมล ์
     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 อธิบายรายวชิา 
ทบทวนบทเรียนก่อนเร่ิมเรียน  

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ 
และเกณฑก์ารวดัผลโดยอิงตามประมวล
รายวชิา 
-
ทบทวนโครงสร้างประโยคและค าศพัทโ์
ดยใช ้PowerPoint 
-ใหท้ าแบบฝึกหดัทบทวน     

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

2 บทที ่18 趣味は何ですか 

- กริยารูปพจนานุกรม 

- ～ことができます 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 
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- 趣味は～ことです 

 
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

3 บทที ่18 (ต่อ) 
- ～まえに 

บทที ่19 ダイエットはあした

からします 

- กริยารูป た 

- ～たことが あります 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

4 บทที ่19 (ต่อ)  
- ～たり～たり します 
- ค าคุณศพัท ์なります 

- ค านามに なります 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

5 บทที ่20 趣味はどうするの？ 

- ประโยครูปธรรมดา 
- 

การเลือกใชส้ านวนแบบสุภาพแล
ะธรรมดา 
- 
การสนทนาโดยใชส้ านวนแบบธ
รรมดา 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

6 บทที ่21 私もそう思います 

- ～と思います 

- ～と言います 

- ～でしょう？ 

- สถานท่ีで เหตุการณ์が あり

ます  

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

7 ทบทวนบทที่ 18-21 
สอบเกบ็คะแนนบทที ่18-21 
 

3 -ทบทวนโครงสร้างประโยค ค าศพัท ์
และวธีิใช ้
-ใหท้ าแบบฝึกหดั 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

8 สอบกลางภาค  （中間試験
ちゅうかんしけん

）    

9 บทที ่22 どんなアパートがい

いですか 

- การขยายค านาม 
- นามวลี 

3 -
เฉลยขอ้สอบและช้ีแจงขอ้ผดิพลาดของนั
กศึกษา 
-สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 



 6 

10 บทที ่22 (ต่อ) 

- กริยารูปพจนานุกรม 時間 

- กริยารูปพจนานุกรม 約束 

- กริยารูปพจนานุกรม 用事 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

11 บทที ่23 どうやって行きます

か 

-  การเช่ือมประโยคดว้ย ～とき 

- การใช ้～た とき 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

12 บทที ่23 (ต่อ)  
- ประโยคแสดงเง่ือนไข ～と 

- ～を กริยาแสดงการเคล่ือนท่ี 

 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

13 บทที ่24 てつだってくれます

か 
- くれます 
- ～てあげます・くれます・も

らいます 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

14 บทที ่24 (ต่อ) 
- ค านาม が ค ากริยา 
- ค าปุจฉาสรรพนามが ค ากริยา 
 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

15 บทที ่25 いろいろお世話にな

りました 

-  ～たら 

- ～ても 

- もし・いくら 

 

3 -สอนโครงสร้างและรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint 
-อธิบายค าศพัทโ์ดยใช ้PowerPoint     
-ใหฟั้ง CD เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

16 ทบทวนบทที ่22-25 
สอบเกบ็คะแนนบทที ่22-25 

 -ทบทวนโครงสร้างประโยค ค าศพัท ์
และวธีิใช ้
-ใหท้ าแบบฝึกหดั 

อ.ปฐมาภรณ์ วรศิริ 

17 สอบปลายภาค  （期末試験

き ま つ し け ん

）    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ 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 

การฝึกฝนในหอ้งปฏิบติัการกา
รฝึกทกัษะฟังพูด  
การสอบค าศพัทแ์ละคนัจิ 

1-16 
 

15% 



 7 

การท าแบบฝึกหดัและการบา้น 
พฤติกรรมการเรียน 

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 
   みんなの日本語初級 I          （スリーエーネットワーク） 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
大地 初級日本語     （ スリーエーネットワーク）      
 

Websiteประกอบการคน้ควา้และอา้งอิง (Reference Materials) 
1. ล าดบัการเขียนฮิรางานะ คาตากานะ คนัจ ิ

http://www.geocities.co.jp/NeverLand/2002/frame.html 

2. คนัจนิักเรียนช้ันประถม 
http://ed.shogakukan.co.jp/useful/kanji_guide2/kanji_guide2.html 

3.ล าดบัการเขียนคนัจ ิ
http://kakijun.main.jp/ 

4. คนัจนิักเรียนช้ันประถม1-6 
http://www1.odn.ne.jp/yuki-peko/yuki-rink/yuki-rinkkanji.htm 

 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

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

http://www.geocities.co.jp/NeverLand/2002/frame.html
http://ed.shogakukan.co.jp/useful/kanji_guide2/kanji_guide2.html
http://kakijun.main.jp/
http://www1.odn.ne.jp/yuki-peko/yuki-rink/yuki-rinkkanji.htm


 8 

   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 

 


