
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
  HK100 เกาหลีปริทศัน์ (KoreanReview) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
 0(2-0-4) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ดร. ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษา ท่ี 1ชัน้ปีท่ี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี1สิงหาคม 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัประเทศเกาหลีในด้านตา่งๆโดยสงัเขป 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ทางด้านสงัคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม 

 และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีสะท้อนแนวความคดิ วิถีปฏิบตัทิางสงัคม และ 
อตัลกัษณ์ของเกาหลี 

 3.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เร่ืองการพฒันาการทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจของเกาหลี  



 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  1.  เพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกบัประเทศเกาหลีในด้านตา่งๆโดยสงัเขป 
  2.  เพ่ือให้เข้าใจสงัคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม      
  และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีสะท้อนแนวความคดิ วิถีปฏิบตัทิางสงัคม   
  และอตัลกัษณ์ของเกาหลี 
  3.  เพ่ือให้เข้าใจในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมเกาหลี  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศกึษาความรู้พืน้ฐานทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศเกาหลีโดยสงัเขป ได้แก่ ภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ 

สงัคม วฒันธรรม วิถีปฏิบตัแิละคา่นิยมทางสงัคม การเมืองการปกครอง และ 
พฒันาการทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 4ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
          
3. 

 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 2ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอ
น 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   -   มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง (1.1) 
   -เคารพกฎระเบียบ และข้อบงัคบัขององค์กร (1.2) 
  -มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
 



 

 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
    -  สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
    -  ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา   

 การสง่งานภายในเวลาท่ีก าหนด         
 การแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

    -   ปลกูฝังให้นกัศกึษาแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสม     
 ปลกูฝังคา่นิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย   
  -  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาจดัและ /หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  

 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
   - ประเมินจากพฤตกิรรมการเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษา  

จากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียน การสง่งานตรงเวลา  
และพฤตกิรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสจุริต 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
   1. มีความรู้เก่ียวกบัประเทศเกาหลีในด้านตา่งๆโดยสงัเขป 
   2. มีความรู้ทางด้านสงัคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม 

และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีสะท้อนแนวความคดิ วิถีปฏิบตัทิางสงัคม และ 
อตัลกัษณ์ของเกาหลี 

   3.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เร่ืองการพฒันาการทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจของเกาหลี  
   4. มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง 
   5.  มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมและภาษาเกาหลีท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ 
 2.2 วิธีการสอน  
   1.จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ  

  ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  
   2. จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นและซกัถามข้อสงสยั 
   3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองและรู้จกัค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่สารสนเทศตา่งๆ  
 2.3 วิธีการประเมินผล  
    1. ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน 

และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.สงัเกตพฤตกิรรมการเรียนและการตอบข้อซกัถามของผู้ เรียน 



 

  
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   -  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบตั ิ

เพ่ือการปฏิบตังิานและการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม (3.2) 
   -   สามารถน าศาสตร์ความรู้เก่ียวกบัเกาหลีมาประยกุต์ใช้ในการปฎิบตังิาน (3.4)  
 
 3.2 วิธีการสอน 
   - สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
  
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
   - ประเมินผลจากการทดสอบ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 

  -  มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม (4.4)  
 4.2 วิธีการสอน 
   จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 และเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
  
 4.3 วิธีการประเมิน 
   -  สงัเกตจากพฤตกิรรมการท างานทัง้งานเด่ียวและงานกลุม่ในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม    - -

  -  ประเมินผลผู้ เรียนจากบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท ากิจกรรมเป็นกลุม่ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
   - สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 
 
 5.2 วิธีการสอน 
   -  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสารทัง้การพดู 

การฟังและ การเขียน  
  



 

5.3 วิธีการประเมิน 
   -  ประเมินผลผู้ เรียนจากความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล 

  - ประเมินผลงานของผู้ เรียนจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
 และรายงานท่ีเป็นรูปเลม่ 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
   จ านวน กจิกรรม/ 

สัปดาห์
ที่ 

วันที่ /เดือน  หวัข้อการบรรยาย /ปฏิบัติการ ( Topics) คาบ/ ส่ือการสอน 

(Week 
Number) 

(Date/Month)  สัปดาห์ (Activities/Use of 

   Period/week Instructional Media) 
1 17-21 สิงหาคม 2558 แนะน ารายวิชา 2 บรรยาย 
2 24-28 สิงหาคม 2558 ภมิูประเทศและการทอ่งเที่ยวเกาหล ี 2 - บรรยาย 

 - -ดสูารคดีการทอ่งเที่ยว  
3 3 1 สิงหาคม  –  

4 กนัยายน 2558 
กระแสเกาหล ี 2 บรรยาย 

4 7-11 กนัยายน 2558 ประวตัิศาสตร์เกาหลี (ก่อนสงครามเกาหลี ) 2 บรรยาย 
5 14-18 กนัยายน 2558 สงครามเกาหลี (1) 2  -บรรยาย  

 -ภาพยนต์เร่ือง “Taegukki – The 
Brotherhood of War(2004)” 

6 21-25 กนัยายน 2558  -สงครามเกาหลี ( 2 ) 
 -ความสมัพนัธ์เกาหลีเหนือ - ใต้ 

2  -บรรยาย  
 -ภาพยนต์เร่ือง “Taegukki – The 

Brotherhood of War(2004)” 
7 28 กนัยายน-2 ตลุาคม 

2558  
การเมืองการปกครอง   
และแนวคิดทางการเมือง 

2 - บรรยาย 
 

8 5-9 ตลุาคม 2558 สอบกลางภาค (นอกตาราง)  2  
9 19-23 ตลุาคม 2558 การพฒันาเศรษฐกิจเกาหล ี 2 บรรยาย 

10 26-30 ตลุาคม 2558 สงัคมเกาหลี (1) โครงสร้างทางสงัคม 
และครอบครัวเกาหล ี

2 บรรยาย 

11 2-6 พฤศจิกายน 2558 สงัคมเกาหลี (2) ศาสนาในเกาหลี 
และพิธีกรรมเกาหลี เกิด แก่ เจ็บตาย 

2 บรรยาย 

12 9-13 พฤศจิกายน 2558 สงัคมเกาหลี (3) การศกึษาในประเทศเกาหล ี 2 บรรยาย 
13 16-20 พฤศจิกายน 2558 สงัคมเกาหลี (4) สงัคมหลากวฒันธรรมในเกาหลี 

(multiculturalism in Korea) 
2 บรรยาย 

14 23-27 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมกลุม่ เตรียมหวัข้อเสนอรายงาน (กลุม่)  2  - บรรยาย 



 

 -กิจกรรมกลุม่  
15 30 พฤศจิกายน – 

4 ธันวาคม 2558 
น าเสนอรายงาน (กลุม่)  2 - บรรยาย 

 -กิจกรรมกลุม่  
16 7-11 ธันวาคม 2558 น าเสนอรายงาน (กลุม่)  2 - บรรยาย 

 -กิจกรรมกลุม่  
*** 14-26 ธันวาคม 2558 สอบปลายภาค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.5, 2.1,2.3, 3.2, 
3.4, 4.4, 5.1  

งานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

30% 
 

2 
3 

1.1, 1.2, 1.5, 2.1,2.3, 3.2, 
3.4, 4.4, 5.1 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

9 
17 

30% 
30% 

4 
 

5 

1.1, 1.2, 1.5, 2.1,2.3, 3.2, 
3.4, 4.4, 5.1 

ความตัง้ใจในการเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

10% 
 
 

 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 KOCIS. 2011. FactsAboutKorea. KoreanCultureandInformationService, 

MinistryofCulture, SportsandTourism. Seoul  
 Hyundai Motor Company &Kia Motors Corp. 2012. Inside Korea Discovering the People 

and Culture (Korean and English Edition). Hollym Corp. Korea 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 



 

 ไพบลูย์ ปีตะเสน. 2555. ประวตัศิาสตร์เกาหลีจากยคุเผา่พนัธุ์ถึงยคุสาธารณรัฐใหม่. กรุงเทพฯ. 
โพสต์ 

 ด ารง ฐานดี .2555. 

พฒันาการทางการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
(เกาหลีเหนือ)และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้). ศนูย์เกาหลีศกึษา มหาวิทยาลยั รามค าแหง  
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 Kim Kyong – dong (edited). 2008. Insight into Korea Series Vol.2: Social Change in 

Korea. Jimoondang. Korea 
 KOCIS. 2008. Guide to Korean Culture. Korean Culture and Information Service, 

Ministry of Culture, Sports and Tourism. Seoul 
 KOCIS. 2011. K-Drama: A New TV Genre with Global Appeal. Korean Culture and 

Information Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism. Seoul 
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 www.koreanculture.org 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 สาระนา่รู้เก่ียวกบัเกาหลี = FactsaboutKorea / ชพูินิจ เกษมณี, บรรณาธิการ ; จินดา 

จ าเริญ...[และคนอ่ืนๆ], ผู้แปล. 
 Korea for Kids: An intro to Korea for young readers (E-book)/ Korea culture and 

Information Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้เรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผู้สอน   

http://www.korea.net/
http://www.koreanculture.org/
http://www.koreanfilm.org/
http://www.lifeinkorea.com/
http://www.kdi.re.kr/
http://www.visitkorea.or.kr/


 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
    2)  ผลการสอบของนกัศกึษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การประชมุผู้สอนด้านการจดัการเรียนการสอน 
   2)  การปรับปรุงบทเรียน e-learning  แบบฝึกหดั และกิจกรรม  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 
    1)  การประชมุผู้สอนเพ่ือพิจารณาการให้คะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และข้อสอบทกุภาคการศกึษา  


