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          มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์  สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
         HA 336  หลกัภาษาญี่ปุ่ น (หลกัสูตรปริญญาตรีภาคปกติ) 
                        Japanese Structure 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น และเป็นรายวชิาเอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1 นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       HA 202 ภาษาญี่ปุ่ น 4 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
      หอ้ง 21309  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     1 สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.  เพือ่ใหน้กัศึกษาเขา้ใจธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่ น 
    2.  เพือ่เสริมสร้างทกัษะและเทคนิคการตีความภาษาญี่ปุ่ นตามโครงสร้างของนกัศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1.  เพือ่ใหน้กัศึกษาเขา้ใจ สงัเคราะห์ วเิคราะห์ โครงสร้างของภาษาญี่ปุ่ น ซ่ึงจะท าใหน้กัศึกษาสามารถพฒันา
ความสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่ นระดบักลางและสูงดว้ยตนเองต่อไปได ้
     2.  เพือ่ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
        การทบทวนโครงสร้างประโยคชั้นตน้ที่ศึกษาในภาษาญี่ปุ่ น 1-4 ซ่ึงผูเ้รียนสบัสน ศึกษาชนิด หนา้ที่ของค าและรูป
ประโยคญี่ปุ่ น วเิคราะห์ประโยคโครงสร้างของประโยคประเภทต่างๆ ฝึกการเขียน ประโยคความเดียวไปสู่ประโยค
ความซอ้น 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชัว่โมง   สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
30 ชัว่โมง   75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวชิา  
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ที่หอ้งพกัอาจารย ์ 

       

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
2) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ใฝ่รู้ และขยนัหมัน่เพยีรในการศึกษาหาความรู้ 
3) มีความรับผดิชอบในการท างาน 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และสามารถท างานเป็นทีม 

      1.2 วิธีการสอน 
            1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัศึกษา 

            2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท า โดยก าหนดเวลาส่งชดัเจน 
            3) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั ขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  และตกัเตือนเม่ือมี 
                 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
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      1.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากความสม ่าเสมอในการเขา้เรียน  
2) ประเมินจากการส่งงานตรงตามเวลาที่ก  าหนด 
3) ประเมินจากการส่งงานครบถว้น 
4) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน  

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
      ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างภาษาญี่ปุ่ นพื้นฐาน ซ่ึงจะสามารถน าไปใชต่้อยอดในการเรียนภาษาญี่ปุ่ นระดบักลาง 
      และสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

      2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย   ฝึกปฏิบตัิ  ก  าหนดบทบาทสมมติ  ยกกรณีศึกษา และ ใหศ้ึกษาเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วิธีการประเมินผล 
            1) ทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน 

            2) สอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
          2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
          3) มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
   3.2 วิธีการสอน 
          บรรยาย ก าหนดบทบาทสมมติ  สงัเคราะห์-วเิคราะห์กรณีศึกษา ตั้งค  าถาม ระดมสมอง  

  3.3 วิธีการประเมนิผล    
        สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค ตลอดจนตั้งค  าถามใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และ ท า 
        แบบฝึกหดัทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน  
           2)  เรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในการท างาน 
           3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท างานเป็นทีม 
   4.2 วิธีการสอน 
         1) ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั  ตรวจเช็คค าตอบผูเ้รียนคนอ่ืน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสนบัสนุนค าตอบของตน และ 
              หกัลา้งเหตุผลของค าตอบผูอ่ื้น 
         2) ใหท้  ากิจกรรมหรือฝึกการท างานเป็นทีม 
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         3) ใหน้กัศึกษายกประเด็นที่ตนเองสนใจหรือสงสยัขึ้นมาช่วยกนัวเิคราะห์คิดหาค าตอบ 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
         2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค  าถาม การให้เหตุผลสนบัสนุนและโตแ้ยง้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
            1) พฒันาทกัษะในการส่ือสาร เนน้ความสมัพนัธร์ะหวา่ง โครงสร้างและความหมาย 
            2) พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ 
            3) พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
            4) พฒันาทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น ส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อนผา่นกระดาน  
     5.2 วิธีการสอน 
          1) การท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
          2) การมอบหมายงานใหศึ้กษาสืบคน้ขอ้มูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และส่งงานทางเวบ็บอร์ดหรืออีเมล ์

    5.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ประเมินจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรม 
         2) ประเมินจากการใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสาร เช่น เวบ็บอร์ด อีเมล ์

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 -ลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และ
เกณฑก์ารวดัผล  
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่ น 

3 -ช้ีแจงลกัษณะวชิา วตัถุประสงค ์ และเกณฑ์
การวดัผลโดยอิงตามประมวลรายวชิา 

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งค  าช่วยและ
กริยา 
-อกรรมกริยา กบั สกรรมกริยา 
-ค าช่วย が、を、に 
 
 

3 -ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็นความส า
พนัธข์องรูปแบบค าช่วย(が、を、に) กบั
ประเภทของกริยา 
-ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

3 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง การก และ
กริยา 
-ค าช่วยบอกสถานที่に、で、へ   

3 -ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็นความส า
พนัธข์องรูปแบบค าช่วยบอกสถานที่ ตลอดจน
ค าช่วยอ่ืนๆ กบั ประเภทของกริยา 

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
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-ค าช่วยอ่ืนๆ เช่น に、と、か

ら、まで 

-ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 

4 แบบฝึกหดั (ค  าช่วย) 3 -ทดสอบความเขา้ใจดว้ยแบบฝึกหดั ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
5 -ค าช่วย (表層格と深層格) 

-ความสมัพนัธร์ะหวา่ง รูป 
โครงสร้าง และความหมาย 

3 -ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็นถึงความ
เหมือนและความแตกต่าง ของค าช่วย ทางรูป 
โครงสร้าง และความหมาย  

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

6 Voice  
-Active & Passive) 
-Voice (Causative) 
-Voice (やりもらい) 

3 -ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็น
โครงสร้างประโยคถูกกระท า ใหก้ระท า และ
การใหก้ารรับ 

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

7 แบบฝึกหดั (voice) 3 -ทดสอบความเขา้ใจดว้ยแบบฝึกหดั ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
8 สอบกลางภาค  （中間試験

ちゅうかんしけん

） 

9 - เฉลยขอ้สอบกลางภาค 3 -วเิคราะห์ประเด็นค าถามและค าตอบ ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
10 -Tense  

「ル」「タ」 

-Non-tense  
「ル」「タ」 

3 -ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็นถึงระบบ
เทนส์ และหน่วยที่ไม่ใช่ระบบเทนส์ใน
ภาษาญี่ปุ่ น  

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

11 แบบฝึกหดั (Tense) 3 -ทดสอบความเขา้ใจดว้ยแบบฝึกหดั ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
12 -Aspect 

「ている」 

-Non Aspect 
「ている」 

-Aspect 
「開始」「終了」 

3 -ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็นความ
แตกต่างของ ている ประเภทต่างๆ 
-ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะของ สภาวะเร่ิมตน้ และสภาวะส้ินสุด 

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

13 แบบฝึกหดั (Aspect) 3 -ทดสอบความเขา้ใจดว้ยแบบฝึกหดั ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
14 -modal 

 ประเภท 
 เง่ือนไขกบับุรุษสรรพนาม 

3 -ใช ้PowerPoint อธิบายและช้ีใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะของค าแสดงทศันะ และความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเภททศันะกบับุรุษสรรพนาม 

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

15 แบบฝึกหดั (modal) 
สรุปภาพรวมของรายวิชา 

3 -ทดสอบความเขา้ใจดว้ยแบบฝึกหดั 
-ใหน้กัศึกษาถามหรือตั้งขอ้สงสยัเก่ียวกบั 

ดร.ธีระวฒิุ สุนทรา 
 

16 สอบปลายภาค  （期末試験き ま つ しけ ん

） 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 
3.3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 

การท าแบบฝึกหดัและการบา้น 
พฤติกรรมการเรียน 

1-7,9-15 
 

10% 

2 1.1,1.2,1.3,2.1,2.3, 3.1,3.2, 
3.3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 

การสอบยอ่ย 5,13 20% 

2 1.1,1.2,2.1,2.3,3.3 การสอบกลางภาค 8 30% 
4 1.1,1.2,2.1,2.3,3.3 การสอบปลายภาค 16 40% 
  รวม  100  % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 1.    現代日本語文法①～⑥(くろしお出版) 

 2.    โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่ น(ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 

Websiteประกอบการคน้ควา้และอา้งอิง (Reference Materials) 
1 เวปไซตต์วัอยา่งประโยค 
http://www.n-lab.org/library/mondai/index.html 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การพดูคุยระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
   2)  การท าแบบประเมินรายวชิา  
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศกึษา 
    3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชุมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
   2)  การปรับปรุงส่ือการสอน แบบฝึกหดั และกิจกรรม โดยพจิารณาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การประชุมผูส้อนเพือ่พจิารณาผลการเรียน 
    2)  การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาเพือ่ตรวจสอบผลการเรียน โดยพิจารณาจาก
ขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา โดยอา้งอิงจากผลการประเมินรายวชิาโดย
นกัศึกษา ผลการประชุมผูส้อนเพือ่พจิารณาผลการเรียน  และผลการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษา 
   2)  การสลบัสบัเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อนใหเ้หมาะสม 

 


