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มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HQ442  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือมคัคเุทศก์  
                       (Japanese for Guide) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หนว่ยกิต  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสตูรปริญญาบณัฑิต ส าหรับนกัศกึษาสาขาวิชาการทอ่งเท่ียว และเป็นรายวิชาบงัคบัเลือก  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ปฐมาภรณ์ วรศริิ 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
      ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HQ344 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 2 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
      มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
       วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        1.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์ขัน้พืน้ฐาน สามารถฟัง พดู อา่นและเขียน 
รวมทัง้สนทนาภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งง่ายๆ ได้ 

    2.  เพ่ือให้นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนภาษาญ่ีปุ่ น  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพ่ือให้นกัศกึษาเห็นความส าคญัของการอา่นและเขียนตวัอกัษรท่ีถกูต้อง จดจ าค าศพัท์ ส านวน 
รวมทัง้โครงสร้างประโยค เกิดความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะทางภาษาเพ่ือน าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยจะปรับปรุงแบบฝึกหดัอยูเ่สมอ เพ่ือเสริมสร้างทกัษะทัง้ส่ีด้าน  
     2.  เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิ ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
   

ศกึษาโครงสร้างประโยคพืน้ฐานในภาษาญ่ีปุ่ นตอ่จากวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 
2 ได้แก่ การผนักริยาเป็นรูปชกัชวน การใช้ส านวนรูปตัง้ใจ การใช้ส านวนแสดงการคาดคะเน 
การผนักริยาเป็นรูปค าสัง่และรูปห้ามปราม กริยารูปเง่ือนไข การบอกการเปล่ียนแปลงของการกระท า 
การผนักริยาเป็นรูปถกูกระท า การท าค ากริยาให้เป็นค านาม และเรียนรู้รูปยกยอ่งและรูปถ่อมตวัในภาษาญ่ีปุ่ น 
รวมถึงศกึษาอกัษรคนัจิเพิ่มเตมิประมาณ 50 ตวั 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชัว่โมง สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 ชัว่โมง 75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    - ผู้สอนประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวิชา   
    - ผู้สอนจดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือกลุม่ตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
ท่ีห้องพกัอาจารย์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1) มีวินยั  ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
2) มีความซ่ือสตัย์สจุริต ใฝ่รู้ และขยนัหมัน่เพียรในการศกึษาหาความรู้ 
3) มีความรับผิดชอบในการท างาน 
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4) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน และสามารถท างานเป็นทีม 
      1.2 วิธีการสอน 
            1) ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศกึษา 

            2) มอบหมายงานให้นกัศกึษาท า โดยก าหนดเวลาสง่ชดัเจน  
            3) ชีแ้จงให้นกัศกึษาทราบกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั ข้อตกลงในการเรียนการสอนรายวิชา  
และตกัเตือนเม่ือมีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
      1.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากความสม ่าเสมอในการเข้าเรียน  
2) ประเมินจากการสง่งานตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
3) ประเมินจากการสง่งานครบถ้วน 
4) ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียน  

2. ความรู้ 
      2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

      ความรู้ตลอดจนทกัษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่ นขัน้พืน้ฐาน  สามารถน าไปใช้ส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ      
      2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย   ฝึกปฏิบตั ิ  ก าหนดบทบาทสมมต ิ  และให้ศกึษาเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต   
      2.3 วิธีการประเมินผล 
            1) ทดสอบอกัษรและค าศพัท์อยา่งสม ่าเสมอ  

            2) ทดสอบยอ่ยในห้องเรียน 

            3) สอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          1) มีความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ 
          2) มีความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
          4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั   
   3.2 วิธีการสอน 
         ก าหนดบทบาทสมมต ิระดมสมอง   

  3.3 วิธีการประเมินผล    
        สอบอกัษรและค าศพัท์ สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไลป่ลายภาค โดยเน้นการคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
และการน าไปใช้  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้สอน  
           2)  เรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในการท างาน  
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3) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน สามารถท างานเป็นทีม 
   4.2 วิธีการสอน 
         1) มอบหมายงานทัง้รายบคุคลและรายกลุม่  
         2) ให้ท ากิจกรรมหรือฝึกการท างานเป็นทีม 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
         2) ประเมินจากพฤตกิรรมและการมีสว่นร่วมในการท างานเป็นทีม และผลงานของกลุม่  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            1) พฒันาทกัษะในการส่ือสาร ทัง้การฟัง พดู อา่น และเขียน  
            2) พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ 
            3) พฒันาทกัษะในการสืบค้นข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต  
            4) พฒันาทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เชน่ ส่ือสารกบัอาจารย์ผู้สอนผา่นกระดาน  
 สนทนาและทางอีเมล์ 
     5.2 วิธีการสอน 

1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
          2) การมอบหมายงานให้ศกึษาสืบค้นข้อมลูจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และสง่งานทางเว็บบอร์ดหรืออีเมล์ 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
         2) ประเมินจากการใช้เคร่ืองมือในการส่ือสาร เชน่ เว็บบอร์ด อีเมล์ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน     
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ   จ านวน 

ช่ัวโมง           
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

 
1 บทที่ 31  

- อธิบายค าศพัท์ 
- รูปแสดงความตัง้ใจ 

- ～と思っています 

4 -ชีแ้จงลกัษณะวิชา วตัถปุระสงค์  
และเกณฑ์การวดัผลโดยอิงตามประมวลรา
ยวิชา 
-สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

2 บทที่ 31 (ต่อ) 

- ～つもりです 

- まだ～ていません 

- こ～そ～ 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

3 บทที่ 32  
- อธิบายค าศพัท์ 

- ～たほうが いいで

す 
- ～ないほうが いい

です 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิสง 

4 บทที่ 32 (ต่อ)  

- ～でしょう 

- ～かもしれません 
สอบบทท่ี 31-32 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

5 บทที่ 33  
- อธิบายค าศพัท์ 

- V.しろ 

- V.dicな 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

6 บทที่ 34  
- อธิบายค าศพัท์ 

- という意味 

- と言っていました 
 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 
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7 บทที่ 34 (ต่อ)  

- とおりに 

- ส านวน た後で 
สอบบทท่ี 33-34 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-
ทบทวนโครงสร้างประโยคท่ีได้เรียนโดยใช้บ
ทบาทสมมติ 
-ให้ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

8 สอบกลางภาค   
（中間試験

ち ゅ う か ん し け ん

） 
 

  คณะกรรมการคมุส
อบ 

9 บทที่ 35  
- อธิบายค าศพัท์ 

- ～ば 

- ～ば～ほど 

4 -
เฉลยข้อสอบและชีแ้จงข้อผิดพลาดของนกัศึ
กษา 
-ทบทวนความรู้เดมิ 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

10 บทที่ 35 (ต่อ) 

- ～ば 

- ～ば～ほど 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-
ทบทวนโครงสร้างประโยคท่ีได้เรียนโดยใช้บ
ทบาทสมมติ 
-ให้ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

11 บทที่ 36  
- อธิบายค าศพัท์ 

- ～ようになります 

- ～ようにします 
 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

12 บทที่ 36 (ต่อ) 

- ～ようになります 

- ～ようにします 
สอบบทท่ี 35-36 

4 -
ทบทวนโครงสร้างประโยคท่ีได้เรียนโดยใช้บ
ทบาทสมมติ 
-ให้ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

13 บทที่ 37  
- อธิบายค าศพัท์ 
- ค ากริยารูปถกูกระท า 
- รูปประโยคถกูกระท า 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิง 

14 บทที่ 37 (ต่อ)  4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint อาจารย์ปฐมาภรณ์  
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- ～によって 

- ～から・で つくり

ます 

-
ทบทวนโครงสร้างประโยคท่ีได้เรียนโดยใช้บ
ทบาทสมมติ 
-ให้ท าแบบฝึกหดั 

วรศริิ 

15 บทที่ 38  
- อธิบายค าศพัท์ 

- のは、のを、のが 
- การท ากริยาให้เป็นค านาม 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

16 บทที่ 38 (ต่อ)  

- のは、のを、のが 
- การท ากริยาให้เป็นค านาม 
สอบบทท่ี 37-38 

4 -สอนโครงสร้างประโยคโดยใช้ PowerPoint 
-อธิบายค าศพัท์และสอนรูปประโยคโดยใช้ 
PowerPoint     

อาจารย์ปฐมาภรณ์  
วรศริิ 

17 สอบปลายภาค  （

期末試験
き ま つ し け ん

） 

  คระกรรมการคมุส
อบ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิ

น 
สัดส่วนของการประ

เมินผล 
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 
การฝึกฝนในห้องปฏิบตักิารก
ารฝึกทกัษะฟังพดู  
การสอบค าศพัท์และคนัจิ 
การท าแบบฝึกหดัและการบ้า
น 
พฤตกิรรมการเรียน 

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 าราและเอกสารหลัก 

   みんなの日本語初級 II  （スリーエーネットワーク） 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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大地 初級日本語（ スリーエーネットワーク）      
 
 
 
Websiteประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 
1. ล าดับการเขียนฮริางานะ คาตากานะ คันจิ 
     http://www.geocities.co.jp/NeverLand/2002/frame.html 
2. คันจินักเรียนชัน้ประถม 
     http://ed.shogakukan.co.jp/useful/kanji_guide2/kanji_guide2.html 
3.ล าดับการเขียนคันจิ 
      http://kakijun.main.jp/ 
4. คันจินักเรียนชัน้ประถม1-6 
      http://www1.odn.ne.jp/yuki-peko/yuki-rink/yuki-rinkkanji.htm 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การพดูคยุระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้เรียน หรือผา่นอีเมล์ของผู้สอน   
   2)  การท าแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศกึษา  
    3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชมุเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเม่ือสิน้ภาคการศกึษา  
   2)  การปรับปรุงส่ือการสอน แบบฝึกหดั และกิจกรรม โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การประชมุผู้สอนเพ่ือพิจารณาผลการเรียน 
    2)  การแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการศกึษาเพ่ือตรวจสอบผลการเรียน 
โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา 
โดยอ้างอิงจากผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศกึษา ผลการประชมุผู้สอนเพ่ือพิจารณาผลการเรียน  
และผลการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการประเมินผลการศกึษา  
   2)  การสลบัสบัเปล่ียนอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม 
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