
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
HK307การแปลเกาหลี-ไทย(Korean–Thai Translation) 

2.  จ านวนหน่วยกิต  
 3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์ ดร.ไพบลูย์ ปีตะเสน 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
 ภาคการศกึษา ปลายชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

สอบผา่น HK301 ภาษาเกาหลี 5 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
 วนัท่ี8มกราคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1. เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้ถึงหลกัการแปลขัน้พืน้ฐาน  
 2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีได้ใช้ในการแปลประโยค ข้อความและบทความสัน้ ๆ โดยแปล  
 จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถแปล และเข้าใจสิ่งท่ีแปลในระดบัท่ีสงูขึน้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ ไปใช้ในการแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยได้มากขึน้ 



 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 หลกัการแปลขัน้พืน้ฐาน การแปลประโยค ข้อความและบทความสัน้ ๆ 
โดยแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 สอนเสริมตามความต้องการของผู้ เรียน 30 5ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

          
3. 

 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุ
คคล 

 4ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน  

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
   1. มีความซ่ือสตัย์สจุริต  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม    

 และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
   1. สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน     

  2. ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลาการสง่งาน  
ภายในเวลาท่ีก าหนด  
3.ปลกูฝังให้นกัศกึษาการแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสมถกูต้องตามตามระเบียบของมหา

วิทยาลยั 
   4.ปลกูฝังคา่นิยมเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย   
 1.3 วิธีการประเมินผล 
   1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
   3. ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
 
2. ความรู้  



 

 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1. มีความรู้และความสามารถในการเขียนข้อความในระดบัยอ่หน้าประเภทตา่งๆ 
โดยใช้ประโยคท่ีมีความหลากหลาย เน้นความถกูต้องและเหมาะสมของไวยากรณ์ การส่ือความหมาย 
และรูปแบบ 
  2. สามารถประยกุต์ใช้การเขียน เพ่ือใช้พฒันาทกัษะการฟัง พดู 
และอา่นประโยคภาษาเกาหลีในระดบัสงูขึน้ไปได้ 
   3. มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง 
   4.  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 
 3.2 วิธีการสอน 
 สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  ประเมินผลจากการทดสอบ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
   มีบคุลิกภาพท่ีดี มีมนษุยสมัพนัธ์ และปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานภายใน    

 และผู้ ร่วมงานจากธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
 4.2 วิธีการสอน 
   1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ   

 ระหวา่งการเรียนการสอน 
   2. อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 



 

  
 4.3 วิธีการประเมิน 
   1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
   3. ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งาน     

 และประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   4. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

 และความรับผิดชอบ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

   1. นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟังพดูอา่น    
 เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2. นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสาร   
 และน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน 
   1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 5.3 วิธีการประเมิน 

   1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
   2. ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
   3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
   จ านวน กจิกรรม/ 

สัปดาห์ที่ วนัที่/เดือน หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ (Topics) คาบ/ ส่ือการสอน 

1 11-15 มกราคม 2559 - แนะน ารายวิชา 
 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 

2 18-22 มกราคม 2559 번역 이론 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการแปล 
1 :ศึกษาประวติัของการแปลนิยามของการแปล 
และประเด็นส าคญั 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
 



 

3 25-29 มกราคม 2559 번역 기본 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการแปล 
2 :ความคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎีการแปล 
และความส าคญัของการแปล 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
 

4 1-5 กุมภาพนัธ์2559 번역 과정 ขั้นตอนในการแปล : 
การแปลในฐานะกระบวนการส่ือสาร 
ประเภทของงานแปล 

ระดบัของภาษาและโครงสร้างทางสงัคม 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
 

5 8-12 กุมภาพนัธ์2559 번역 과정 หลกัการแปล : 
การพิเคราะห์ตน้ฉบบั 

การเลือกวิธีการแปล 

การลงมือแปล 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
 

6 15-19 กุมภาพนัธ์2559 번역 및 문법 การแปลและไวยากรณ์ภาษา 
1 :ลกัษณะเฉพาะส าคญัของภาษาเกาหลี 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
 

7 22-26 กุมภาพนัธ์2559 번역 및 문법 การแปลและไวยากรณ์ภาษา 
2 :ความแตกต่างระหวา่งภาษาเกาหลีและภาษาไทย 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 

*** 29-5 มีนาคม2559 สอบกลางภาค (Midterm)   

8 7-11 มีนาคม 2559 번역 및 의미론 การแปลและความหมาย 
1 :ศึกษาถึงโครงสร้างนิยมและความหมายวิทยาในภา
ษาศาสตร์ 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม  

9 14-18 มีนาคม 2559 번역 및 의미론 การแปลและความหมาย 
2 :สญัญวิทยา 
และความหลากหลายในการแสดงออกซ่ึงความหมายผ่
านภาษา 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม 

10 21-25 มีนาคม 2559 번역 문화 วฒันธรรมของภาษา : 
ทฤษฎีเก่ียวกบัสงัคมและวาทกรรมชนชั้นและระดบัขอ
งภาษา ความแตกต่างของวยั อาชีพ และอ่ืนๆ 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม  

11 28-1เมษายน 2559 번역 및 

어휘 ภาษาและค าศัพท์ :หน่วยของภาษาในทางภาษ
าศาสตร์ และการผนึกควบความคิดผา่นหน่วยภาษา 
การเลือกใชค้  าศพัทใ์นแต่ละประเภทงานแปล 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม  

12 4-8เมษายน 2559 번역 문제 ปัญหาของงานแปล : 
คุณภาพของนกัแปล 

ภาษาและภาพลวงตา 
ส านวนและวลีเฉพาะ 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม  

13 11-15 เมษายน 2559 번역 및 

미래 อนาคตของการแปล :ธุรกิจการแปลอาชีพนกัแ
ปล และจุดยนืของนกัแปลในเวทีอาชีพ 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 

14 18-22เมษายน 2559 번역 평가 การวจิารณ์งานแปล 

1 :หลกัวิธีในการวิจารณ์งานแปล 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 

15 25-29เมษายน 2559 번역 평가 การวจิารณ์งานแปล 2 : 

การวิจารณ์งานแปลภาคปฏิบติั 

3 - บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมกลุ่ม  



 

*** 
3-19 พฤษภาคม 2559 สอบปลายภาค (Final)   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรรมใน

ชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

 
การสอบปลายภาค 

 
17 

 
40% 

4 
 

5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเล
ขการส่ือสารและการใช้เทคโ
นโลยี 

การท างานกลุม่และน าเสนอ 
 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

50% 
 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 -  เอกสารท่ีผู้สอนรวบรวม 

 - สพุรรณี ป่ินมณี. 2555. แปลได้ แปลด.ี ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 - ปรีมา มลัลิกะมาส 2553 การแปลกบัการสอนภาษาองักฤษ โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะ  
อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ล าดบัท่ี 133  

 -최정화.2012 외국어와통역-번역. 한국외국어대학교출판부 

  - 성광수외. 2011. 한국어표현문법. 한국문화사   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 -  곽성희. 2012. 번역의이해: 영한번역을중심으로. 한국문화사.   

 -  남성우. 2006. 통번역의이해와수행통번역학지침서. 한국문화사. 

 -  Min Jin-young &Ahn Jean-myung. Korean Grammar in Use : Intermediate.Darakwon. 
 -  Ahn Jean-myung&SeonEun-hee. Korean Grammar in Use : Advanced.Darakwon. 
 - Roger T. Bell. 1991. Translation and Translating : Theories and Practice. Longman group 
 - Munday Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. Routledge.  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ---  



 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้เรียน  
   2)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
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  
 


