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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น                                                       

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HA205  สังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
                       (Japanese Society and Culture) 
2. จ านวนหน่วยกติ 

        3 หน่วยกติ  3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     เป็นรายวชิาบงัคบัในหมวดวชิาเอก 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย ์อจัฉรา  เสรีพนัธ์พานิช 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     24 สิงหาคม2558  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจสภาพสังคมและรูปแบบการใชชี้วติของชาวญ่ีปุ่น วฒันธรรม ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมญ่ีปุ่นในยคุปัจจุบนั 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
     1.  เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัการคิดอยา่งเป็นระบบ มีความสามารถในการวพิากษว์จิารณ์ต่อเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
ในสังคมไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
     2.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ และฝึกวสิัยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
     3.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่นมาท าความเขา้ใจ 
เปรียบเทียบ และวเิคราะห์สังคมไทยไดดี้ยิง่ข้ึน   

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 สังคม วถีิชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียงัปฏิบติักนัแพร่หลายในสังคมญ่ีปุ่น 

ฝึกวเิคราะห์ขอ้แตกต่างระหวา่งสังคมญ่ีปุ่นและสังคมไทย ปัญหาสังคม ตลอดจนแนวคิดในการแกปั้ญหาต่างๆ 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง 2 ประเทศไดดี้ยิง่ข้ึน  
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชัว่โมง   สอนเสริมตามความตอ้งการของผูส้อนและผูเ้รียน                   -    90 ชัว่โมง 

 

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

       

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

      1.2 วธีิการสอน 
            1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

            2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน 
            3) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัและขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  
และตกัเตือนเม่ือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
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      1.3 วธีิการประเมินผล 
1) เช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน   
2) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
3) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
4) อา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินการสอน 

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
     สภาพสังคมและรูปแบบการใชชี้วติของชาวญ่ีปุ่น วฒันธรรม ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของสังคมญ่ีปุ่นใน  
ยคุปัจจุบนั       

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั   การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน  

      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) น าเสนองาน ท ารายงาน และท าบอร์ดความรู้เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

            2) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 

            3) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
          2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
          4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
   3.2 วธีิการสอน 
         โครงงาน อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง  

  3.3 วธีิการประเมินผล    
        สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์ การน าไปใช ้การแสดงเหตุผล  
รวมทั้งการน าเสนองาน การท ารายงาน และการท าบอร์ดต่าง ๆ ประเมินผลงานของนกัศึกษา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1) พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
ตลอดจนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
           2) มีการพฒันาภาวะผูน้ า 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

   4.2 วธีิการสอน 
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            มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน   
   4.3 วธีิการประเมินผล 
        ประเมินการน าเสนอผลงาน การท ารายงานเป็นเล่ม และการท าบอร์ดเผยแพร่ความรู้ส่ิงท่ีตนเองน าเสนอ  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
            1) ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานเด่ียวและกลุ่ม 
            2) ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 
            3) ทกัษะในการน าเสนอขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
     5.2 วธีิการสอน 

1) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเอง    
2) มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลจาก website และส่ือการสอน โดยเนน้ขอ้มูลเชิงตวัเลข และสถิติอา้งอิง 

           3) ฝึกทกัษะทางการส่ือสาร 

    5.3 วธีิการประเมินผล 
          ท ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน
ช่ัวโมง  

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 อธิบายลกัษณะวชิา,การวดัผล,แบ่งก
ลุ่มรายงาน 

 -  อิทธิพลท่ีมีผลต่อความคิดความ 

         เช่ือ  ของคนญ่ีปุ่น 

3 บรรยาย+Power 
point,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น,แบ่งกลุ่
มรายงาน 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

2      อิทธิพลท่ีมีผลต่อความคิดความ 

     เช่ือของคนญ่ีปุ่น(ต่อ) 
3 บรรยาย+Power 

point,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น 
อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

3  สงัคมครอบครัวชาวญ่ีปุ่น 3 บรรยาย+Power 
point,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

4 สงัคมในโรงเรียน 3 บรรยาย+Power 
point,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

5 สงัคมในท่ีท างาน 3 บรรยาย+Power 
point,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

6 ปัญหาสงัคมปัจจุบนั 3 บรรยาย+Power 
point,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

7 ปัญหาสงัคมปัจจุบนั(ต่อ) 3 บรรยาย+Power 
point,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

8 สอบกลางภาค    
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9 อาหารญ่ีปุ่น 
และวฒันธรรมการรับประทานอาหา
รแบบญ่ีปุ่น 

3 รายงานกลุ่ม,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

10 เทศกาลวนัทานาบะตะและเซทซึบุง 3 รายงานกลุ่ม,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

11 เทศกาลฉลองวนัเด็กผูห้ญิงและเด็กผู ้
ชาย 

3 รายงานกลุ่ม,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

12 เทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ และโอบง 3 รายงานกลุ่ม,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

13 ภาพเขียนศิลปกรรม 
วรรณกรรมท่ีมีช่ือของญ่ปุ่น 

3 รายงานกลุ่ม,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

14 ละครคะบุคิ และบุงราคุ   รายงานกลุ่ม,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

15 พิธีชงชา และจดัดอกไม ้ 3 รายงานกลุ่ม,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงความเห็น อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

16 ทบทวน 3 สรุปเน้ือหาท่ีเรียน,ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และแสดงควา
มเห็น 

อ.อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช 

17-18 สอบปลายภาค    

 
 

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 

การเขา้ชั้นเรียนและกิจกรรม 1-16 
 

10% 

2 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบกลางภาค 8 30% 
3 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,3.2, 

4.1,4.2,4.3,5.2,5.3,5.5,5.6 
การท าโครงงาน 9-15 20% 

4 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบปลายภาค 18 40% 
  รวม  100  % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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1.   เพญ็ศรี กาญจโนมยั. สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพ. 2540 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   การท าแบบประเมินรายวชิา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
   การปรับปรุงบทเรียน เน้ือหา กิจกรรม และโครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน 
โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
   1)  การปรับปรุงบทเรียน กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  
ผลการประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนและประเมินขอ้สอบ  
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
   2)  การใหน้กัศึกษาก าหนดหวัขอ้การท ารายงานเอง 

 


